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Uwagi od redakcji
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24.10.2015 r.
Tytuł od redakcji:
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

§5
1. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a jest
przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i
w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz.U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 3 miesięcy 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do
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której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców , w szczególności nie był wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym
zakresie;
2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2
lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do
ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia
wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym
ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce
pracy, na podstawie umowy o pracę; pracę, a także utrzymanie
utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej;
2a) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została
dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1,
b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym
LSR;
4) biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest racjonalny i
uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów
planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z
uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70%
kwoty, jaką można przyznać na tę operację.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
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§7
1. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c jest
przyznawana, jeżeli:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy,
zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę,
b) ( uchylona ) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które
zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym
upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. a albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu
podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt
2 lit. a;
4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. b lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy
przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów.
1a. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach
wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki
określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich
wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu
przez okres wskazany w ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność.
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2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot
pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane
operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się
za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.
3. Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może
być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w
odniesieniu do innej operacji.
§ 19
1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej
przyznania, w szczególności:
1) numer identyfikacyjny nadany podmiotowi ubiegającemu się o
przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny:
a) ( uchylona ) jego współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie
mu tego numeru - w przypadku osoby fizycznej,
b) spółki cywilnej, której jest wspólnikiem - w przypadku wspólnika
spółki cywilnej;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i
adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
3) adres, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
będący osobą fizyczną wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w
przypadku gdy o pomoc ubiega się taka osoba;
4) siedzibę oddziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - w
przypadku gdy o pomoc ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli
utworzyła oddział;
5) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celu operacji,
b) celów ogólnych i szczegółowych LSR, których osiągnięciu będzie
służyć realizacja operacji,
c) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku
realizacji operacji,
d) zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,
e) terminu i miejsca realizacji operacji;
6) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych,
zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - w przypadku operacji w
zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a;
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8) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
9) informację, czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega
się o wypłatę zaliczki lub wyprzedzające finansowanie, o których mowa w
przepisach o finansowaniu wspólnej polityki rolnej;
10) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach
potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 we
wniosku o przyznanie pomocy dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
podaje się w odniesieniu do każdego z podmiotów ubiegających się
wspólnie o przyznanie pomocy, a oświadczenia lub zobowiązania, o
których mowa w ust. 1 pkt 8, są odpowiednio składane lub podejmowane
przez każdy z tych podmiotów.
3. W przypadku operacji realizowanej w ramach wykonywania
działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej we wniosku o
przyznanie pomocy dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, podaje się w
odniesieniu do każdego ze wspólników tej spółki, a oświadczenia lub
zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są odpowiednio składane
lub podejmowane przez każdego z tych wspólników.
4. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne
do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie,
których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz
dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru
określonych w LSR albo ich kopie.
5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, dołącza się w formie
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,
samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w
formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza
lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą
prawnym lub adwokatem.
§ 20
1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot
inny niż LGD składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, nie krótszym niż
14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.
2. Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy lub operację
własną LGD składa się do podmiotu, o którym mowa w art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
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społeczności, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany
wybór LSR, o którym mowa w art. 11 tej ustawy.
2a. Biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest składany na
informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), jeżeli wniosek o
przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są
składane w formie przewidzianej w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd
województwa.
4. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym
dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie o przyznanie
pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez zarząd
województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką
samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową
jednostką”.
5. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 4,
samorządowej jednostce zarząd województwa podaje informację o
udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej województwa.
§ 27
1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące
realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr
1303/2013, a w przypadku beneficjenta prowadzącego
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - zapewnienie
trwałości operacji do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty
płatności końcowej;
2) spełniania warunków określonych w § 3 do dnia złożenia wniosku o
płatność końcową;
3) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
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4) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków
publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
5) (uchylony)
6) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do
dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
7) warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest
on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa, oraz
warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od beneficjenta danych
dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania
wskaźników określonych w LSR;
8) uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w
oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich
identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art.
66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
9) dokonywania zmian w umowie;
10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w
umowie.
1a. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ,
przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, a umowa zawiera ponadto
zobowiązania beneficjenta do:
1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania
tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym
upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji
operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce
pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca
utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
2) (uchylony)
1aa. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1,
w zakresie:
1) wykonywania działalności gospodarczej,
2) podlegania ubezpieczeniom,
3) utrzymania miejsca pracy
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- przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia, w którym upływają upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej.
1ab. Zobowiązanie końcowej; 2) osiągnięcia co najmniej 30%
zakładanego w biznesplanie, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 1 lit. a pkt
5, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za
realizowane, jeżeli - w przypadku zbiegu tytułu ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do ubezpieczeń
społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi
ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z
tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
1ac. Zobowiązanie, o którym mowa w ust którym upłynie rok od dnia
wypłaty płatności końcowej. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne biznesplanie, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, ilościowego lub wartościowego poziomu
sprzedaży produktów lub usług, uznaje się również za realizowane, jeżeli
beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności
i podlega tym ubezpieczeniom.
1b. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ,
umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do utrzymania
osiągnięcia co najmniej jednego miejsca pracy 30% zakładanego w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne do dnia, w którym upłyną 3 lata
upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
2. W przypadku projektu grantowego umowa zawiera ponadto
zobowiązanie LGD do:
1) wykonania czynności określonych w art. 36 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 );
2) (uchylony)
3. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z
odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c
ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach
prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia
faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu
udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie
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odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia
ksiąg rachunkowych.
§ 28
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta
zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (uchylony in
blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu
udostępnionym przez zarząd województwa.
2. (uchylony) Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje
w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo
samorządowej jednostki.
3. (uchylony) Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie
marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.
4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:
1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowionej
rozdzielności majątkowej;
2) współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego albo
przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo
współwłaścicielami gospodarstwa rolnego albo przedsiębiorstwa są
osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie
umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o
ustanowionej rozdzielności majątkowej.
§ 29
1. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a
środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z
tym że:
1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i
jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej podjął we własnym
imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta
we własnym imieniu, b) zgłosił się do Centralnej Ewidencji i Informacji
ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności do CEIDG,
b) ( uchylona ) o której mowa w lit. a - w przypadku, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, chyba że korzysta z uprawnienia, o którym mowa
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w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców,
c) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych
operacją;
2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana, jeżeli:
a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 5,
b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o
której mowa w pkt 1 lit. a, oraz:
- zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności również w przypadku, gdy beneficjent korzystał z
uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub - w przypadku zbiegu tytułu do
ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku
macierzyńskiego - jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z
tytułu wykonywania tej działalności, lub
- utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu
społecznego na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla
której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o
pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o
systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności i podlega tym ubezpieczeniom, o której mowa w lit. a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.
2. W przypadku operacji w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt
2 lit. a środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących
inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie
później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany
do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 31 ust. 1 lub 2 - nie
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
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3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym
poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości
określonej w § 18 ust. 1, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a
w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami:
- o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają
zastosowanie,
- ( uchylone ) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami
wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy - w przypadku gdy
te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której
wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa
w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
3a. Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji
operacji przez jednostkę sektora finansów publicznych w wysokości
przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie
uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych
podlegających refundacji.
3b. (uchylony)
4. W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli
ponadto granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o
powierzenie grantu.
4a. W przypadku projektów grantowych przy ustalaniu wysokości
kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji nie uwzględnia się:
1) kwoty grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości
przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę
w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
2) kwoty grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych
w wysokości przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany
projekt grantowy;
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3) grantu udzielonego grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o
których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.
5. Umowa o powierzenie grantu spełnia warunki określone w art. 35 ust.
6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 oraz zawiera ponadto inne postanowienia dotyczące realizacji
zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności zobowiązania
grantobiorcy do:
1) zapewnienia trwałości inwestycji objętej zadaniem, na które jest
udzielany grant, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na
które jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających poniesienie
przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania
LGD kopii tych dokumentów w terminie określonym w tej umowie;
3) udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które jest
udzielany grant.
6. W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach
jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne, takie
jak sekcje lub koła, limit, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, liczy się
oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne,
jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z
przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.
7. Przepisu ust. 3 pkt 1 lit. b nie stosuje się do projektów grantowych.
Uwagi do programu: legalis@beck.pl
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