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W związku z poja jącymi się  pytani e strony beneficjentów PROW 2014-2020 

W sprawie możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, 

biorąc pod uwagę  Państwa zadania polegające na przeprowadzaniu kontroli, w tym na weryfikacji 

spełniania przez wnioskodawców i beneficjentów warunków przyznania i wypłaty pomocy pragnę  
zwrócić  Państwu uwagę  na poniższe kwestie. 

Zgodnie z przepisami rozporządzeń  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

niektórych instrumentów PROW 2014-2020, jeden z warunków przyznania pomocy dotyczy 

możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych. Przepisy te stanowią, 
że pomoc przyznaje się  na operację, której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków 

publicznych. Przepisy tych rozporządzeń  stanowią  również, że zasadniczo koszty kwalifikowalne 

podlegają  refundacji w pełnej wysokości jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została-  zawarta 

umowa o przyznaniu pomocy (nie dotyczy to kosztów ogólnych), co znalazło odzwierciedlenie 

w postanowieniach opracowanych przez ARiMR formularzy umów o przyznaniu pomocy. 

Wg tych postanowień, w przypadku poniesienia kosztów przed dniem zawarcia umowy, kwotę  
pomocy do wypłaty pomniejsza się  o wartość  tych kosztów w zakresie, w jakim zostały one 

poniesione przed dniem zawarcia umowy, a gdy doszło do wypłaty pomocy, żąda się  zwrotu kwoty 

pomocy w tym zakresie. 

Należy mieć  jednak na uwadze również  pozostałe postanowienia umów o przyznaniu pomocy 

stanowiące min., że: 

1) jeśli zostały naruszone warunki przyznania pomocy, odmawia się  wypłaty całości pomocy; 



żąda się  od beneficjenta zwrotu nienależnie lub nadmiernie .pobranej kwoty pomocy w przypadku 

ustalenia niezgodności realizacji operacji z przepisami ustawy, rozporządzenia oraz urnową  (...), 
a w szczególności zaistnienia okoliczności skutkującej wypowiedzeniem umowy; 

wypowiedzenie umowy następuje w przypadku złożenia przez beneficjenta podrobionych, 

przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę  dokumentów lub oświadczeń, 
mających wpływ na przyznanie lub wypłatę  pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi 

podlega całość  wypłaconej pomocy. 

Obowiązujące przepisy oraz postanowienia umów zawartych z beneficjentami dopuszczają  zatem 

możliwość  rozpoczęcia realizacji operacji przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, ale bez 

możliwości refundacji kosztów poniesionych przed tym dniem. Agencja płatnicza oraz podmioty 

wdrażające powinny jednak każdorazowo weryfikować, czy rozpoczęcie realizacji 'operacji nie stoi 

w sprzeczności z warunkiem przyznania pomocy dotyczacym braku możliwości realizacji tel  operacji  

bez udziału środków publicznych. Należy przy tym podkreślić, iż  samo poniesienie wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych po zawarciu umowy nie stanowi potwierdzenia spełniania warunku 

przyznania pomocy dotyczącego braku możliwości realizacji operacji bez udziału środków 

publicznych. Agencja płatnicza oraz podmioty wdrażające powinny zatem weryfikować  spełnianie 

tego warunku i jego wpływ na warunki wypłaty oraz zwrotu pomocy, niezależnie od tego, kiedy 

rozpoczęta się  realizacja operacji. 

Proszę  o informowanie wnioskodawców i beneficjentów o. powyższych kwestiach, aby uniknęli 
konsekwencji niewłaściwego stosowania obowiązujących przepisów i zobowiązań  dotyczących 

realizacji operacji. 
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