
ZAGADNIENIE

Jeden z Partnerów KSOW, którego operacja ma dotyczyć przeprowadzenia warsztatów w zakresie 
przygotowania 20 potraw regionalnych, ujął w zestawieniu rzeczowo – finansowym m.in. koszty 
pokrycia uczestnikom badań na nosicielstwo pasożytów oraz testów na Covid-19. 

Dla JR KSOW takie koszty budzą pewną wątpliwość. W związku z powyższym, zwracam się z 
zapytaniem czy ww. koszty można uznać za koszty kwalifikowalne.

Zwracam się z prośbą o szybką odpowiedź, w celu przygotowania pisma o uzupełnienie do Partnera 
KSOW.

STANOWISKO IZ

Zgodnie z § 3 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z pomocy technicznej mogą być 
finansowane koszty związane z zapewnieniem warunków pracy pracownikowi podmiotu 
uprawnionego niezbędnych do wykonywania zadań kwalifikowalnych w takiej części, w jakiej 
pracownik jest zaangażowany w wykonywanie zadań kwalifikowanych, przy czym nie może to być 
mniej niż 50% jego czasu pracy w miesiącu. Do ww. można zaliczyć koszty związane z zakupem 
środków ochrony osobistej, jak rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji, które w obecnej sytuacji 
są niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy oraz zalecane i rekomendowane przez Ministra 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie 
wynika, aby przy organizowaniu imprez plenerowych/masowych obowiązywał wymóg robienia 
testów na COVID-19 dla osób pracujących przy organizacji tego typu przedsięwzięć. 

Powyższe należy rozumieć analogicznie w odniesieniu do wskazanej grupy docelowej operacji 
partnerskiej w zakresie Schematu II, dlatego też zdaniem MRiRW koszt zakupu testów na Covid-19 
dla uczestników warsztatów nie spełnia warunków kwalifikowalności, tzn. nie jest uzasadniony 
zakresem operacji oraz niezbędny do osiągnięcia jej celu. 

Koszt badań na nosicielstwo pasożytów również będzie kosztem niekwalifikowalnym. Tego typu 
badania są wymagane w przypadku osób zatrudnieniowych w sektorze gastronomii, branży 
spożywczej a ich celem jest wykluczenie zakażenia groźnymi bakteriami czy przeniesienie pasożytów 
wraz z jedzeniem. Aby koszt mógł zostać kwalifikowalny musi być uzasadniony zakresem operacji 
oraz niezbędny do osiągnięcia jej celu.
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