


Warsztaty dla przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego

dotyczące realizacji operacji w ramach działań delegowanych 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wrocław 28.11.2018

Wdrożenie i realizacja inwestycji 
w świetle zapisów umów o przyznaniu pomocy w ramach działań:

- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER



Zagadnienia

1. Stan realizacji działań M07 i M19.2

2. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy

3. Warunki uzyskania wsparcia – działanie M19.2 LEADER

oraz zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy



Nabory wniosków 
o przyznanie pomocy

- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

NABORY:

1. Drogi lokalne
• Termin naboru – 20.01.2016 do 18.03.2016
2. Gospodarka wodno-ściekowa
• Termin naboru – 24.10.2016 do 07.12.2016
3. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów
• Termin naboru – 26.01.2017 do 14.03.2017
4. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 
• Termin naboru – 12.03.2018 do 30.04.2018
5. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 
• Termin naboru – 12.03.2018 do 30.04.2018
6. Kształtowanie przestrzeni publicznej – nie będzie ogłaszany



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

Stan realizacji naborów

drogi wod-kan targowiska kultura zabytki

kwota ogłoszenie [EUR] 13 904 317    11 964 012    2 709 360    6 047 235    1 679 787    

wnioskowana kwota pomocy 
[PLN] 178 115 724    125 945 870    11 893 578    62 038 975    7 404 937    

ilość złożonych wniosków 225    93    15    123    19    

pomoc przyznana [PLN] 54 582 500    47 093 189    10 849 591    

liczba umów 78    37    14    



Zobowiązania beneficjenta
- umowa o przyznaniu pomocy
(na przykładzie operacji typu „gospodarka 

wodno-ściekowa”)

- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

REALIZACJA OPERACJI

Realizacja operacji:

- właściwy tryb wyboru wykonawców (równe traktowanie konkurencji),

- ponoszenie kosztów kwalifikowalnych (od dnia zawarcia umowy o przyznaniu 

pomocy,  a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. )

- terminowe przekazywanie i przechowywanie dokumentacji

- dokonywania (uzasadnionych) zmian w umowie - protokoły konieczności

- osiągnięcie celu i wskaźników

- zapewnienia spełnienia warunków (zadeklarowanych i punktowanych we wniosku 

o przyznanie pomocy) na etapie wniosku o płatność końcową

- uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji, zaświadczeń itd.

Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

Osiągnięcie wskaźników realizacji celu najpóźniej do dnia złożenia 

wniosku  o płatność końcową oraz jego zachowania w okresie pięciu lat od 

wypłaty płatności końcowej. 

Wyszczególnienie Wartości wskaźników, 

których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji 

budowa przebudowa wyposażenie

1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę 

[km] Dopuszcza 

się 5% 

odchylenie 

realizacji

2. systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków

komunalnych [km]

3. przydomowe oczyszczalnie ścieków [szt.]

4. ujęcia wody [szt.]

5. stacje uzdatniania wody [szt.]

6. oczyszczalnie ścieków [szt.]

7. instalacje do osadów ściekowych [szt.]

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

• Realizacja operacji zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym

• Uzasadnione zmiany w umowie – protokoły konieczności

• Zmiana umowy powodująca zwiększenie wysokości pomocy lub zmianę 

celu operacji określonych w tej umowie jest nieważna

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

- wykonanie inwestycji we wskazanej lokalizacji (prawo dysponowania 

nieruchomością)

- udokumentowanie wykonania zakresu

- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych w drodze wkładu z innych funduszy 

UE

- realizacja w 1 lub 2 etapach (w tym złożenie WoP w terminie 24 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy dla operacji jednoetapowej oraz w 

terminie 36 miesięcy dla operacji dwuetapowej - lecz nie później niż do dnia 30 

czerwca 2023 r.)

• w przypadku operacji typu wod-kan, powyższy termin wprowadzony został 

dopiero rozporządzeniem z dnia 5 września 2018, jednak ma 

zastosowanie do wszystkich umów)

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

drogi wod-kan targowiska
kultura,
zabytki

operacja 1-
etapowa 24 msc

12 msc
(po zmianie 24 msc) 24 msc 12 msc

operacja 2-
etapowa 36 msc

24 msc
(po zmianie 36 msc) 36 msc 24 msc

obowiązuje od 09.2015
07.2016
(zmiana z 10.2018 ) 07.2017 18.08.2017 

Terminy składania WoP (obliczane od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy)

Zmiana wprowadzona rozporządzeniem w 10.2018 obowiązuje również umowy 

zawarte przed wejściem w życie rozporządzenia)



- M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich  

a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w 

ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z 

przeznaczeniem i celem operacji, 

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 

1303/2013,

c) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania 

wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post 

oraz kontroli w trybie art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy,

d) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, 

Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów 

kontroli państwowej i Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym 

podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i 

kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem 

obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w 

miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej
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e) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez 

Beneficjenta w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów

f) w przypadku budowy lub przebudowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków zapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych 

ścieków,

g) niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych 

albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej 

lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie 

z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań 

określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1,

h) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej
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- prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z 

odpowiedniego kodu rachunkowego

- zrealizowania operacji i terminowe złożenia wniosku o płatność końcową

- informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

- niezwłocznego poinformowania Samorządu Województwa o prawomocnym 

orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych

- przekazywania i udostępniania Samorządowi Województwa oraz innym 

uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją

- dostarczenia na żądanie Samorządu Województwa dokumentów 

potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą 

konserwację operacji – do dnia,

w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

- realizacji operacji zgodnie z kryteriami określonymi w § 11 rozporządzenia (za 

które przyznano punkty)

- udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do 

monitorowania i ewaluacji Programu - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia 

wypłaty płatności końcowej;

- terminowe dostarczenia do SW „Informacji po realizacji operacji” (zał.3) oraz 

„Informacji o podłączonych przyłączach” (zał.4)

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej



- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)

Nabory wniosków 
o przyznanie pomocy



- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)

NABORY

• odbywają się w trybie ciągłym

• ogłaszane są przez Lokalne Grupy Działania zgodnie z harmonogramem LGD

• zakres tematyczny wynika z Lokalnej Strategii Rozwoju 

• warunki udzielenia wsparcia w ramach ogłoszenia mogą być „ukierunkowane” 
przez LGD (w granicach  rozporządzenia)

• LGD udzielają nieodpłatnego doradztwa w zakresie ubiegania się 
o wsparcie



 -
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PLN
> Środki przewidziane na nabory – 149 700 000 PLN
> Podpisano umowy na ok 50% ww. kwoty

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



Podsumowanie naborów [PLN]

limit na Dolny Śląsk poddziałanie 19.2 149 700 000    

ilość złożonych wniosków 1 288    

pomoc przyznana PLN 74 297 466  (50%)  

liczba umów 490    

Średnia wartość umowy 151 627

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



- Poddziałanie 19.2 realizowane jest na obszarach wiejskich PROW 2014-2020, czyli na
obszarze całego kraju z wyłączeniem miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

- Beneficjenci działania LEADER mogą realizować operacje zgodne z LSR, wykorzystujące
pomysły ściśle powiązane ze specyfiką danego obszaru.

- Zakres wsparcia Beneficjentów z obszaru LSR obejmuje :
• rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy (zakres ten angażuje co 

najmniej 50% budżetu wszystkich zakresów)
• wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą
• rozwój rynków zbytu i usług lokalnych (bez targowisk),
• rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 
• zachowanie dziedzictwa lokalnego 
• budowę lub przebudowę dróg lokalnych
• wsparcie kapitału społecznego
• promowanie obszaru LSR, produktów lub usług lokalnych

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER



• Osoba fizyczna, która:

– Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;

– Jest pełnoletnia;

– Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres pod którym 
wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

• Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

• Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie 
o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

• W przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warunki muszą być 
spełnione przez wszystkich wspólników.

• W przypadku podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro 
lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 
2014 r. nr 651/2014.

Beneficjenci:

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR (BPlan):

a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w 
odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców 

b) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

c) rozwijanie działalności gospodarczej

d) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu 
z operacjami, o których   mowa w lit. a, b, c 

Zakres wsparcia: 

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



3. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzących działalność na obszarze 
objętym LSR, współpracujących w zakresie (BPlan):

- krótkich łańcuchów dostaw
- świadczenia usług turystycznych
- rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk 
(BPlan)

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej.)

6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 

- turystycznej lub
- rekreacyjnej lub
- kulturalnej

(jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej)

Zakres wsparcia: 

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



7. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej,
w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-
wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalne, z siecią dróg
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych, jeśli operacja:

– służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

– nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia 
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, 
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne 
rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone 
przynajmniej w części tej samej tematyce

Zakres wsparcia: 

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



1. ogólne, 

2. zakupu robót budowlanych lub usług,

3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania 
dziedzictwa lokalnego  - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,

6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do 
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej w 5 i 6, w tym materiałów,

8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą 
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie 
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w 
zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą,

9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

10. wartość wkładu rzeczowego (art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, )

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne (przy 
ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów)

Pomoc na operację w zakresie innym niż „podejmowanie działalności” jest przyznawana 
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



Ogólne warunki udzielenia pomocy -działanie 19.2

• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych (nie dotyczy jst, NGO poż. publ)

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, 
w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz 
złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej 
operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2022 

• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji 
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji 
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, 
którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

- M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER (poddziałanie 19.2)



Ogólne warunki udzielenia pomocy  c.d.

• Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji

• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie
z biznesplanem (dotyczy zakresów 2, 3, 4)

• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych

• Podmiot wykaże że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje, charakter
działalności – odpowiednie do rodzaju planowanej operacji (nie dotyczy zakładania
działalności)

• Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (efekt
deadweight)
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Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres
realizacji PROW 2014-2020:

• 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

• 300 tys. zł – pozostałe operacje (100 tys. grantobiorca), nie dotyczy jst

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację:

• 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

• 300 tys. zł – pozostałe operacje, w tym 100 tys. zł na podejmowanie działalności
(wartość może być obniżona przez LGD w LSR)

Wysokość pomocy przyznanej na:

• jeden projekt grantowy dla LGD nie może przekroczyć 300 tys. złotych (grant 5-50 tys.zł)

• jedną operację własną dla LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych.

Pomoc na operacje ma charakter pomocy de minimis (chyba że do tej pomocy nie ma
zastosowania rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r)
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Projekty grantowe (NIE OBEJMUJĄ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) :

 LGD - beneficjent ubiegający się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym

 LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego

 Projekt grantowy (o max. wartości 300 000 PLN) składa się z co najmniej 2 grantów
(o wartości od 5 do 50 000 PLN) realizowanych przez podmioty działające na obszarze
objętym LSR;

 Grantobiorca – limit 100 tys. zł;

 Grantobiorca wykaże, że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje, prowadzi
działalność – odpowiednie do przedmiotu operacji;

 Suma grantów dla JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy

 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

 Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie jest wymagany biznesplan.
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Poziom pomocy na operacje w zakresie innym niż „podejmowanie działalności 
gospodarczej” :

1) określony w LSR, lecz nie wyższy niż:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego 
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;

2) nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora 
finansów publicznych.

Koszty ogólne:

- do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,

- wyjątek: do 30% w przypadku kosztów zakupu środków transportu
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Zobowiązania beneficjenta
- umowa o przyznaniu pomocy

(na przykładzie operacji realizowanej 

m.in. przez jst”)
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REALIZACJA OPERACJI

Realizacja operacji:

- właściwy tryb wyboru wykonawców (równe traktowanie konkurencji),

- ponoszenie kosztów kwalifikowalnych (od dnia zawarcia umowy o przyznaniu 

pomocy,  a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. )

- terminowe przekazywanie i przechowywanie dokumentacji

- dokonywania (uzasadnionych) zmian w umowie - protokoły konieczności

- osiągnięcie celu i wskaźników

- zapewnienia spełnienia warunków (zadeklarowanych i punktowanych we wniosku 

o przyznanie pomocy) na etapie wniosku o płatność końcową

- uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji, zaświadczeń itd.

Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową
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Osiągnięcie wskaźników realizacji celu najpóźniej do dnia złożenia 

wniosku  o płatność końcową oraz jego zachowania w okresie pięciu lat od 

wypłaty płatności końcowej. 

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową
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• Realizacja operacji zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym

• Uzasadnione zmiany w umowie

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową
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- wykonanie inwestycji we wskazanej lokalizacji (prawo dysponowania 

nieruchomością)

- udokumentowanie wykonania zakresu

- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych w drodze wkładu z innych funduszy 

UE

- realizacja w 1 lub 2 etapach - lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

REALIZACJA OPERACJI
Zawarcie

umowy

Złożenie wniosku

o płatność końcową
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 nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w 

ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z 

przeznaczeniem i celem operacji, 

 zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 

1303/2013,

 umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania 

wizyt w miejscu realizacji operacji,

 umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, 

Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów 

kontroli państwowej i Krajowej Administracji Skarbowej oraz innym 

podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i 

kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem 

obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w 

miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej
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 obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez 

Beneficjenta w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów,

 niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych 

albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej 

lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie 

z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań 

określonych w Programie i aktach prawnych,

 przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej
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 prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z 

odpowiedniego kodu rachunkowego

 zrealizowania operacji i terminowe złożenia wniosku o płatność końcową

 informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

 niezwłocznego poinformowania Samorządu Województwa o prawomocnym 

orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków publicznych

 przekazywania i udostępniania Samorządowi Województwa oraz innym 

uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją

 nieosiągania zysków z operacji dot. niekomercyjnej infrastruktury

 udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do 

monitorowania i ewaluacji Programu - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia 

wypłaty płatności końcowej;

 terminowe dostarczenia do SW „Informacji po realizacji operacji” 

Złożenie wniosku

o płatność końcową
Zobowiązania w ciągu 5 lat od płatności końcowej
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Dziękuję za uwagę

Andrzej Soliński

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.prow.dolnyslask.pl

71 / 776-96-75

andrzej.solinski@umwd.pl
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