L.p. Pytanie/wątpliwość
PROJEKTY GRANTOWE
1.
Czy organizacje pozarządowe, których statuty przewidują możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej i które są wpisane do KRS,
jednak na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy i wypłaty
pomocy w ramach projektu grantowego nie prowadzą takiej działalności
(nie widnieją w rejestrze przedsiębiorców) są uprawnionymi
grantobiorcami i zrealizowane przez nie zadanie grantowe będzie można
uznać za prawidłowe?

2.

3.
4.

Czy organizacje pozarządowe, których statuty przewidują możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej i które są wpisane do rejestru
przedsiębiorców, jednak na dzień składania wniosku o przyznanie
pomocy i wypłaty pomocy w ramach projektu grantowego nie prowadzą
takiej działalności/zadanie grantowe nie dotyczy zakresu w jakim mogą
prowadzić działalność gospodarczą są uprawnionymi grantobiorcami i
zrealizowane przez nie zadanie grantowe będzie można uznać za
prawidłowe?
W jaki sposób LGD ma dokonywać weryfikacji figurowania
grantobiorców w rejestrze podmiotów wykluczonych?
Poziom szczegółowości grantu:
- konkurs na wsparcie dziedzictwa kulturowego, czy
- konkurs na wybór imprez wpisujących się w zakres tej tematyki, a
może występy zespołów?

Odpowiedź/stanowisko MRiRW
Zgodnie z § 29 ust. 4 rozporządzenia grantobiorca nie wykonuje
działalności gospodarczej. W związku z tym, jeżeli organizacje
pozarządowe posiadają w statucie informację o możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej ale nie prowadzą działalności gospodarczej, co
jest potwierdzone brakiem wpisu do KRS przedsiębiorców, to jest
możliwość powierzenia tym organizacjom grantu na realizację zadania/ń w
ramach projektu grantowego. Ponadto należy pamiętać, że także zakres
realizowanego zadania nie może służyć prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Warunek określony w § 29 ust. 4 rozporządzenia odnosi się do działalności
gospodarczej ogółem, co oznacza, że każdy zakres, niezależnie od tego czy
jest zgodny z zakresem tematycznym projektu grantowego/zadnia w ramach
tego projektu, jest działalnością gospodarczą. W związku z tym, jeżeli
organizacja pozarządowa prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, to
będzie wykluczona z możliwości ubiegania się o powierzenie grantu.
Kwestia zostanie uregulowana przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Poziom szczegółowości ogłoszenia o wybór grantobiorców do realizacji
zadań w ramach projektu grantowego określa LGD. Należy jedynie
pamiętać o zależności pomiędzy wskaźnikami zawartymi w LSR
odnoszącymi się do operacji (tj. projektu grantowego) oraz wskaźnikami
jakie będą zawarte we wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy a
także wskaźnikami jakie należy osiągnąć przy realizacji zadania, na który
zostanie udzielony grant.

