Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2018 Prezesa ARiMR z dnia 18.09.2018 r.
Symbol formularza: U-1/400

Umowa o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy
Nr ………………
zawarta w dniu ..................................................... w ……………………………………
pomiędzy:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 70, zwaną dalej „Agencją”,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………,
działającego(-ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr …., z dnia …………....,
którego kopię okazano przy podpisaniu Umowy,
a
…………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………..……………….
z siedzibą w ……………………………………………………..….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
NIP ……………………………….
REGON …………………………..
KRS ………………………………
zwanym/zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………………….
o następującej treści:
§ 1.
Użyte w umowie o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, zwanej dalej
„Umową”, określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 719);
2) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i
organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z późn. zm.);
3) rozporządzenie 1305/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L 347 z
dnia 20.12.2013 r. str. 487, z późn. zm.);
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4) rozporządzenie 809/2014 – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 809/2014 z
dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu
zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej
zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z dnia 31.7.2014 r. str. 69, z późn. zm.);
5) rozporządzenie 640/2014 – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z
dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli
oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych
mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181/48);
6) wyprzedzające finansowanie pomocy – środki finansowe, o których mowa w art. 17
ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t. j. Dz. U. z
2018 r., poz. 719), wypłacane przez Agencję realizującą płatności EFRROW
przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania 9
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 20142020;
7) wniosek – wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy;
8) wniosek o płatność – wniosek o płatność, o którym mowa w § 12 rozporządzenia
MRiRW z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z
późn.zm.);
9) wykaz faktur VAT i rachunków – wykaz faktur VAT i rachunków, o którym mowa w
§ 12 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia MRiRW z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z późn. zm.);
10) oddział regionalny – oddział regionalny Agencji właściwy ze względu na siedzibę
beneficjenta.
§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki stron związanych z przyznawaniem i wykorzystaniem
wyprzedzającego finansowania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i
organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020.

§ 3.
Beneficjentowi zostaje przyznane wyprzedzające finansowanie pomocy, na podstawie
złożonego wniosku o numerze …………………..…..…… z dnia ………………………….,
w wysokości …………………………….…….………………………….. zł (słownie złotych:
………………………………….……………….................................................).
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1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 4.
Agencja zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi kwoty wyprzedzającego
finansowania w wysokości określonej w § 3, w terminie 30 dni od daty podpisania
niniejszej Umowy.
W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie,
Beneficjent podpisuje, w dniu zawarcia Umowy, w obecności upoważnionego
pracownika Agencji i składa w Agencji, weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją
wekslową sporządzoną na formularzu przekazanym przez Agencję.
§ 5.
Rozliczenie środków, o których mowa w § 3 nastąpi po złożeniu przez Beneficjenta
wniosku o płatność za pierwszy rok działalności grupy i wydaniu przez właściwego
dyrektora oddziału regionalnego ostatecznej decyzji o przyznaniu środków finansowych z
tytułu pomocy finansowej za pierwszy rok działalności grupy.
Rozliczenie środków, o których mowa w § 3 następuje na podstawie wykazu faktur VAT
i rachunków dołączonego do wniosku o płatność.
W przypadku, gdy wysokość wypłaconej kwoty wyprzedzającego finansowania będzie
wyższa niż udział krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa
przeznaczonych na współfinansowanie pomocy dla grup producentów rolnych,
przyznanych ostateczną decyzją o przyznaniu środków finansowych z tytułu pomocy
finansowej przez właściwego dyrektora oddziału regionalnego za pierwszy rok
działalności grupy, to różnica zostanie rozliczona po rozpatrzeniu wniosku o płatność za
kolejny rok lub kolejne lata działalności grupy i wydaniu ostatecznej decyzji o
przyznaniu środków finansowych z tytułu pomocy finansowej.
Agencja zwraca, Beneficjentowi weksel i deklarację wekslową, o którym mowa w § 4
ust. 2, w terminie 30 dni od dnia całkowitego rozliczenia wyprzedzającego finansowania
pomocy, o której mowa w § 3. W powyżej wskazanym terminie Beneficjent powinien
stawić się w oddziale regionalnym, celem odbioru weksla i deklaracji wekslowej. Jeśli
Beneficjent nie stawi się po odbiór dokumentów prawnego zabezpieczenia Umowy,
Agencja dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę
okoliczność stosowny protokół.
Agencja zwraca Beneficjentowi weksel, o którym mowa w § 4 ust. 2, w przypadku:
1) wypowiedzenia Umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;
2) zwrotu przez Beneficjenta otrzymanej kwoty wyprzedzającego finansowania
pomocy wraz z należnymi odsetkami, o których mowa w § 8, ust. 3.
Beneficjent w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia Umowy przed dokonaniem
wypłaty pomocy lub od dnia zwrotu przez Beneficjenta otrzymanej kwoty
wyprzedzającego finansowania pomocy wraz z należnymi odsetkami, powinien stawić
się w oddziale regionalnym, celem odbioru weksla i deklaracji wekslowej. Jeśli
Beneficjent nie stawi się po odbiór dokumentów prawnego zabezpieczenia Umowy,
Agencja dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę
okoliczność stosowny protokół.
§ 6.

Beneficjent zobowiązuje się do:
1) złożenia wniosku o płatność za pierwszy rok działalności oraz kolejne lata działalności
w terminach określonych w rozporządzeniu, na formularzu, którego wzór jest
zamieszczony na stronie internetowej Agencji;
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2) rozliczenia kwoty wyprzedzającego finansowania w trybie określonym w § 5 ust. 1-3,
jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku ustalenia
konieczności zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego
finansowania powiększonej o odsetki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
3) do niezwłocznego poinformowania Agencji o zakazie dostępu do środków
publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w
stosunku do Beneficjenta po złożeniu wniosku o przyznanie wyprzedzającego
finansowania;
4) przestrzegania warunków korzystania z pomocy finansowej na działanie „Tworzenie
grup producentów i organizacji producentów” objęte Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 7.

1. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:
1) niezłożenia wniosku o płatność za pierwszy rok działalności grupy w terminie, o
którym mowa w § 6 pkt 1;
2) wykreślenia Beneficjenta z rejestru grup na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000
r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1026).
2. Beneficjent zostanie poinformowany przez Agencję o rozwiązaniu Umowy w formie
pisemnej.
§ 8.
1.

Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej mu kwoty wyprzedzającego
finansowania:
1) w całości – w przypadku:
a. rozwiązania Umowy;
b. wydania ostatecznej decyzji o odmowie przyznania środków finansowych z tytułu
pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych za pierwszy rok
działalności grupy;
c. wykluczenia Beneficjenta z otrzymania pomocy, o którym mowa w art. 35 ust. 5 i
6 rozporządzenia 640/2014;
d. złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie
wyprzedzającego finansowania pomocy;
e. wydania orzeczeń stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku
z ubieganiem się o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, czynów
zabronionych przepisami odrębnymi;
f. gdy środki zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
2) w części – zwrotowi podlega różnica pomiędzy wypłaconą kwotą wyprzedzającego
finansowania, a łączną kwotą pomocy przyznanej Beneficjentowi z krajowych
środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na
współfinansowanie pomocy dla grup producentów rolnych, w przypadku
nierozliczenia całej kwoty wyprzedzającego finansowania określonej w § 3, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
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2. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty
wyprzedzającego finansowania powiększonej o odsetki, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.
3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do zwrotu nienależnie lub
nadmiernie pobranych kwot wyprzedającego finansowania.
§ 9.
Beneficjent oświadcza, że:
1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów
rozporządzenia 640/2014 lub przepisów odrębnych;
2) grupa producentów rolnych spełnia warunki określone w ustawie z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026);
3) znane mu są zasady ubiegania się i przyznawania pomocy finansowej określone w
przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z późn. zm.);
4) nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
§ 10.

1. Umowa może zostać zmieniona za zgodnym porozumieniem stron z tym, że zmiana ta
nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w § 3.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

1. Strony Umowy będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących
Umowy.
2. Strony zobowiązują się do powoływania się na numer Umowy oraz datę jej zawarcia w
prowadzonej przez nie korespondencji.
3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Agencji pisemnej
informacji o zmianie swoich danych zawartych w Umowie.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie powiadomił Agencji o zmianie danych, o których
mowa w ust. 3, wszelką korespondencję wysyłaną przez Agencję zgodnie z posiadanymi
przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 12.
Wszystkie spory pomiędzy Agencją a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Agencji.
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§ 13.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy aktów
prawnych wskazanych w § 1 pkt 1-3, oraz:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1025);
2) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z
2018, poz. 1360);
3) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t. j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2137).
§ 14.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

ARiMR

…………………………………………
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Beneficjent

………………………………

