
Pytanie.

Partner KSOW planuje złożyć wniosek na stoisko wystawiennicze plenerowe podczas wystawy zwierząt 
hodowlanych. Na stoisku chciałby zaprezentować m.in. bydło. 
W ramach tej formy chciałby ponieść następujące koszty:
- namiot,
- boksy,
- wygrodzenie ringu,
- nagłośnienie ringu,
- pasza, ściółka dla zwierząt,
- sprzątanie nieczystości i ściółki po wystawie.
Czy w ramach tej formy można ponieść w/w koszty?
Czy prezentacja bydła możliwa jest na stoisku wystawienniczym?
Czy w tej formie oprócz zaplecza technicznego i powierzchni wpisuje się też obsługa stoiska (tzn. 
sprzątanie nieczystości i ściółki po wystawie, karmienie zwierząt  czyli pasza dla zwierząt).

Odpowiedź.

W przypadku kosztów dotyczących namiotu i boksów, kwalifikowalny będzie ich najem na czas 
wystawy, ale nie kupno. Pozostałe koszty nie są ujęte na liście kosztów niekwalifikowalnych w 
regulaminie konkursu nr 6, jak również w instrukcji wypełniania wniosku o wybór operacji. Koszty te 
nie są też przypisane wyłącznie do innych form niż stoisko wystawiennicze, jak również nie zostały z tej 
formy wyłączone. Dlatego o tym, czy można je ponieść w ramach tej formy, przesądza odpowiedź na 
pytanie, czy spełniają one wszystkie warunki kwalifikowalności, tzn. czy są uzasadnione zakresem 
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. Należy pamiętać, że operacja ma dotyczyć 
wymiany i upowszechniania wiedzy i doświadczeń w zakresie tematów wskazanych w ogłoszeniu o 
konkursie. Jeżeli stoisko wystawiennicze jest na wystawie zwierząt, zwierzęta mogą być na nim 
prezentowane. W dokumentacji konkursowej nie ma definicji stoiska wystawienniczego, nie określono 
w niej również tego, czego na takim stoisku nie można prezentować, bo zależy to od tego, czego 
dotyczy operacja – a operacja, jak wskazano powyżej, ma dotyczyć wymiany i upowszechniania wiedzy 
i doświadczeń w zakresie tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Obsługa stoiska mieści się w 
ramach zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji operacji zgodnie z instrukcją wypełniania 
wniosku o wybór operacji w odniesieniu do załącznika nr 3 w zakresie formy wskazanej w tabeli IV 
„Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej/ wystawie w kraju”.
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