PROW 2014-2020
Działanie M16

WSPÓŁPRACA

Przepisy prawa UE
• 1303/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r;
• 1305/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r;
• 640/2014 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
z dnia 11 marca 2014 r;
• 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia
17 czerwca 2014 r;
• 808/2014 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
z dnia 17 lipca 2014 r;
• 809/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)
z dnia 17 lipca 2014 r;

Przepisy prawa krajowego
• ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich… w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych;

Przepisy prawa krajowego cd.
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy
finansowej
w
ramach
działania
„Współpraca” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zaliczek
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020.

Warunki przyznania pomocy
• skład grupy operacyjnej EPI – składa się z co
najmniej dwóch różnych podmiotów:
rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe,
przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi
doradcze;
• Grupa operacyjna działa w celu opracowania
i wdrożenia innowacji w zakresie nowych/znacznie
udoskonalonych:
produktów, praktyk, procesów lub technologii
dotyczących produkcji, przetwarzania, wprowadzania
do obrotu produktów, metod organizacji produkcji,
metod marketingu.

Warunki przyznania pomocy cd.
• ma nadany:
numer identyfikacyjny EP;
• posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie
posiada zdolności prawnej, działa na podstawie,
zawartej w formie pisemnej umowy.

Pomoc przyznaje się na operację:
• której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie
nowego lub znacznie udoskonalonego produktu,
objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub
znacznie udoskonalonych praktyk, procesów,
technologii lub metod organizacji lub marketingu
dotyczących produkcji, przetwarzania lub
wprowadzania do obrotu produktów objętych
powyższym załącznikiem;

• której koszty kwalifikowalne nie są finansowane
z udziałem innych środków publicznych;

Pomoc przyznaje się na operację cd.:
• spełniającą wymagania określone przepisami prawa
mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych
w ramach operacji.
• która będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu
etapach, a w przypadku operacji, której planowana
wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych –
w dwóch etapach;

• gdzie złożenie pierwszego wniosku o płatność
pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia
zawarcia umowy;
• gdy płatność końcowa będzie obejmować nie mniej
niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy;

Pomoc przyznaje się na operację cd.:
• gdy zakończenie realizacji operacji i złożenie
wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36
miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później
niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
• gdzie w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od
dnia otrzymania płatności końcowej będzie
prowadzona i aktualizowana strona internetowa, na
której będą umieszczane informacje na temat
realizowanej operacji oraz jej rezultatów;
• której rezultaty będą nieodpłatnie udostępniane do
publicznej wiadomości, co najmniej na stronie
internetowej, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia
otrzymania płatności końcowej

Maksymalna wysokość pomocy
• Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu,
który w okresie realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi
12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym
że w odniesieniu do:
– kosztów, budowy, przebudowy, remontu, zakupu lub
instalacji maszyn i urządzeń, kosztów bieżących i
badań limit ten wynosi w sumie 10 000 000 złotych;
– kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie
2 000 000 złotych.

Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP
I. CEL ZŁOŻENIA
Złożenie
wniosku

-

w przypadku składania wniosku o płatność
pośrednią/końcową

Korekta
wniosku

-

jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy na wezwanie składa korektę do
wcześniej złożonego wniosku

Wycofanie
wniosku w
części

-

jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy
wycofuje
którąkolwiek
z deklaracji złożonych we wniosku/wraz
z wnioskiem

WoPP cd.
II. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE
POMOCY
–
–
–
–
–
–
–
–

Numer identyfikacyjny
Nazwa / imię i nazwisko
Forma organizacyjno-prawna
Skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
NIP, REGON, KRS, PESEL
adres zamieszkania/siedziby
adres do korespondencji
dane
pełnomocnika
/
osoby
upoważnionej
do
reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy

WoPP cd.
III. INFORMACJE O OPERACJI
–
–
–
–

tytuł operacji
cel operacji
zgodność operacji z celami szczegółowymi PROW 2014-2020
miejsce realizacji operacji

IV. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY
–
–
–
–

wnioskowana kwota pomocy w rozbiciu na cele
razem wnioskowana kwota pomocy
wnioskowana kwota pomocy w części dotyczącej inwestycji
wnioskowana kwota zaliczki

WoPP cd.
V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
OPERACJI
VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
VII.OŚWIADCZENIA

Załączniki do WoPP - przygotowane na
wzorach
Informacja dotycząca podmiotów wchodzących w
skład grupy operacyjnej
–
–
–
–
–
–
–

imię nazwisko/nazwa
adres zamieszkania/siedziba
kategoria podmiotu
numer identyfikacyjny (EP)
regon
NIP/PESEL
KRS

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Oświadczenie podmiotów wchodzących w skład
grupy operacyjnej o braku wzajemnych powiązań
kapitałowych lub osobowych
– treść oświadczenia oraz miejsce na podpis

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Opis planowanej operacji
– tytuł operacji
– określenie celu operacji;
– szczegółowe informacje dotyczące podziału zadań
pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy
operacyjnej;
– zestawienie produktów rolnych - objętych
Załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej;

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Opis planowanej operacji cd.
– informacje umożliwiające dokonanie oceny
spełnienia kryteriów wyboru operacji;
– opis zakresu, w jakim operacja przyczyni się do
realizacji celów;
– plan finansowy operacji;
– wnioskowaną kwotę zaliczki;
– rozliczenie zaliczki;
– opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji.

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
– podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może
ubiegać się o uznanie podatku VAT jako kosztu
kwalifikowalnego tylko w przypadku, gdy nie ma
możliwości odzyskania VAT na mocy prawodawstwa
krajowego.

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Opinia o innowacyjności przedmiotu operacji
powinna być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

zawiera:
– Imię i nazwisko zamawiającego
– Adres siedziby/zamieszkania
– Opinię o innowacyjności
– Jednoznaczne stwierdzenie innowacyjności przedmiotu
operacji
– Uzasadnienie opinii
– Deklarację bezstronności i poufności
– Dane osoby sporządzającej
– Dane osoby zatwierdzającej

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Oświadczenie właściciela/współwłaściciela
nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację
operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli
operacja realizowana jest na nieruchomości będącej
w posiadaniu zależnym

Załączniki do WoPP - przygotowane
na wzorach cd.
Oświadczenie podmiotu wchodzącego w skład grupy
operacyjnej o przynależności przedsiębiorstwa do
kategorii MŚP

Umowa o przyznaniu pomocy
§1 - Określenia i skróty.
§2 - Zakres przedmiotowy umowy
– tytuł operacji.
§3 - Postanowienia ogólne
– zobowiązanie beneficjenta do realizacji operacji
zgodnie z ZRF;
– operacja wpisuje się w cele szczegółowe;
– zobowiązanie do osiągnięcia celu poprzez
określone wskaźniki;
– określenie miejsca realizacji operacji;
– określenie liczby etapów w jakich będzie
realizowana operacja;
– informacja dotycząca wymagań dotyczących
realizacji operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§4 - Środki finansowe przyznane na realizację operacji
– kwota przyznanej pomocy i podział na ewentualne
transze;
– informacja o kwocie zaliczki i podział na
ewentualne transze;
– informacja o wyodrębnionym rachunku na który
będzie przekazywana zaliczka.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§5 - Zobowiązania Beneficjenta do:
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych w formie
rozliczenia bezgotówkowego;
– niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji
z udziałem innych środków publicznych;
– prowadzenia i aktualizacji strony internetowej;
– nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania
rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji….;
– prowadzenia dla wszystkich transakcji związanych
z realizacją operacji oddzielnego systemu
rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego
kodu rachunkowego;

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§5 - Zobowiązania Beneficjenta do cd.:
– ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych
z zachowaniem zasad równego traktowania,
uczciwej konkurencji i przejrzystości;
– osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników nie
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność
końcową;
– realizacji operacji w części wynikającej z kryteriów
określonych w rozporządzeniu w przypadku gdy
operacji przyznano punkty według tych kryteriów;
– przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność końcową
wyników przeprowadzonych analiz, prób lub testów;

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§5 - Zobowiązania Beneficjenta do cd.:
– umożliwienia przedstawicielom Agencji
przeprowadzania kontroli i wizyt w miejscu
realizacji operacji;
– nieodpłatnego udostępniania do publicznej
wiadomości rezultatów operacji;
– informowania i rozpowszechniania informacji
o pomocy otrzymanej z EFRROW;
– informowania Agencji o każdej zmianie danych
identyfikacyjnych dotyczących grupy operacyjnej;
– udostepnienia uprawnionym podmiotom informacji
niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§6 - Ocena postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
– tryb składania oraz oceny dokumentacji z
przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
§7 - Ocena przeprowadzenia postępowania w sprawie
wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego
zadania ujętego w zrf operacji
– tryb składania oraz oceny dokumentacji z
przeprowadzonego postępowania ofertowego,
potwierdzającego wybór najkorzystniejszej oferty –
jest to nieobowiązkowe – jest to ocena fakultatywna.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§8 - Wniosek o płatność – termin złożenia
– określenie terminów złożenia wniosku o płatność
zarówno jednoetapowej operacji jak i kilku.
§9 - Wniosek o płatność – etap rozpatrywania
– tryb rozpatrywania wniosku o płatność, określono
m.in. terminy wezwań do uzupełnień, termin na
rozpatrzenie oraz termin wypłaty środków
finansowych.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§10 - Warunki wypłaty pomocy
– określone zostały warunki pod jakimi zostanie
wypłacona pomoc w całości lub w części;
– warunki wypłaty zaliczki;
– określone zostały kary administracyjne za
niespełnienie zobowiązań;
– informacja dotycząca zastosowania taryfikatorów
w przypadku nie zachowania trybów
konkurencyjnych.

Umowa o przyznaniu pomocy cd.
§11 - Oświadczenia Beneficjenta;
§12 - Wypowiedzenie umowy;
§13 - Zwrot wypłaconej pomocy;
§14 - Zmiana umowy;
§15 - Przeniesienie własności;
§16 - Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności;
§17 - Zabezpieczenie wykonania umowy
…….

Wniosek o płatność - WoP
I. Cel złożenia wniosku:
złożenie wniosku

- w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy.

korekta wniosku

- jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na
wezwanie ARR składa korektę do wcześniej złożonego
wniosku
- jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wycofuje
którąkolwiek z deklaracji złożonych we wniosku/wraz z
wnioskiem

wycofanie wniosku
w części

Rodzaj
płatności

- w zależności od rodzaju składanego wniosku: płatność
pośrednia, płatność końcowa

Etap operacji

- należy wybrać etap operacji, w ramach którego składany jest
wniosek (od I do X)

Łączna liczba
etapów

- łączna liczba etapów operacji – zgodnie z zawartą umową

WoP cd.
II.DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA
III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
m.in. tytuł operacji, nr umowy, data zawarcia
umowy, kwota pomocy z umowy dla całej
operacji oraz dla danego etapu.

WoP cd.
IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
– Wniosek za okres;
– Koszty całkowite realizacji operacji/danego etapu
operacji;
– Koszty kwalifikowalne realizacji operacji/danego etapu
operacji;
– Koszty kwalifikowalne związane z inwestycją;
– Wnioskowana kwota pomocy dla operacji / danego
etapu operacji;
– Wnioskowana kwota pomocy dotycząca kosztów
związanych z inwestycją;
– Kwota rozliczająca zaliczkę.

WoP cd.
WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O
RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ
DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE
KOSZTY
VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO- FINANSOWE Z
REALIZACJI OPERACJI
VII. ROZLICZENIE KOSZTÓW REALIZACJI
OPERACJI
VIII. WYKAZ DZIAŁEK, NA KTÓRYCH
ZREALIZOWANA ZOSTAŁA OPERACJA
TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ,
IX. Załączniki i X. Oświadczenia
V.

Załączniki do WoP
- przygotowane na wzorach
Oświadczenie o wyodrębnieniu osobnych kont albo
korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 66 ust. 1 lit.
c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013 oraz zgodnie
ze zobowiązaniami określonymi w umowie o
przyznaniu pomocy Beneficjent zobowiązany jest do
wyodrębnienia w ramach prowadzonych ksiąg
rachunkowych odrębnej ewidencji (kont syntetycznych
lub analitycznych) albo zastosowania odpowiedniego
kodu księgowego

Załączniki do WoP
- przygotowane na wzorach cd.
Sprawozdanie z realizacji operacji i jej rezultatach
Elementy, jakie powinno zawierać Sprawozdanie z
realizacji operacji zostały określone w załączniku nr 2
do rozporządzenia;
Informacja na temat realizowanej operacji
Elementy, jakie powinna zawierać Informacja na temat
realizowanej operacji zostały określone w załączniku
nr 1 do rozporządzenia;

Załączniki do WoP
- przygotowane na wzorach cd.
zestawienie umów zawartych oraz planowanych do
zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione
do refundacji, które beneficjent podpisał z
wykonawcami na taki sam lub zbliżony, co do
charakteru rodzaju: dostaw/usług/robót budowlanych
W przypadku zamówień udzielonych w trybie zamówień
publicznych wraz z wnioskiem o płatność należy dołączyć
zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w
tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które
Beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony,
co do charakteru rodzaj dostaw / usług / robót budowlanych.

ARiMR
Departament Działań Delegowanych

Dziękuję

