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Szanowni Paƒstwo!
Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
w którym Agencja dla wi´kszoÊci dzia∏aƒ pe∏ni funkcj´ instytucji wdra˝ajàcej oraz
dla wszystkich beneficjenta koƒcowego, rozpocz´∏a si´ 16 sierpnia 2004 roku. Wtedy to zacz´to przyjmowaç Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Dzia∏ania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. W pozosta∏ych dzia∏aniach
wdra˝anych przez Agencj´ wnioski mo˝na by∏o sk∏adaç od 15 wrzeÊnia 2004 roku.
Program spotka∏ si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem potencjalnych odbiorców,
w tym w szczególnoÊci rolników. Niewàtpliwie istotny wp∏yw mia∏y na to doÊwiadczenia zdobyte podczas realizacji Programu SAPARD, który by∏ wa˝nym elementem przygotowaƒ polskiej wsi do korzystania z instrumentów wsparcia stosowanych
w krajach cz∏onkowskich UE. Potwierdzaç to mo˝e fakt, i˝ wielu Beneficjentów Programu SAPARD korzysta równie˝ ze wsparcia w ramach SPO „Restrukturyzacja...”.
O skali zainteresowania uzyskaniem dofinansowania mogà Êwiadczyç dotychczasowe efekty realizacji SPO „Restrukturyzacja…”. Do koƒca grudnia 2005 roku –
z uwagi na wykorzystanie limitu dost´pnych Êrodków – zakoƒczono ju˝ przyjmowanie wniosków w nast´pujàcych dzia∏aniach: 1.2 „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”, 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych” oraz 2.1 „Przywracanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego naturalnà katastrofà lub po˝arem
oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”. W przypadku
dzia∏aƒ: 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, 2.4 „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci
rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów” oraz 2.6 „Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej zwiàzanej z rolnictwem” mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofinansowanie wyst´puje
jedynie w cz´Êci województw. JednoczeÊnie systematycznie roÊnie liczba podpisanych umów, które umo˝liwiajà Beneficjentom rozpocz´cie realizacji projektów.
Majàc na wzgl´dzie fakt, i˝ prawid∏owa realizacja projektu warunkuje mo˝liwoÊç
uzyskania refundacji, Agencja przygotowa∏a niniejszy Poradnik. Jest on przeznaczony dla Beneficjentów realizujàcych projekty zwiàzane z gospodarstwem rolnym, tj.
w ramach Dzia∏aƒ 1.1, 2.4 oraz 2.6. W Poradniku nie uwzgl´dniono Dzia∏ania 1.2
„U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”, poniewa˝ w tym dzia∏aniu podpisanie przez
Beneficjenta Umowy o dofinansowanie projektu stanowi jednoczeÊnie podstaw´ do
wystawienia zlecenia p∏atnoÊci i wyp∏aty premii.
Mamy nadziej´, i˝ opracowany Poradnik u∏atwi Paƒstwu w∏aÊciwe przygotowanie
rozliczenia projektu i uzyskanie refundacji.
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I.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Z chwilà podpisania Umowy o dofinansowanie projektu stali si´ Paƒstwo z Wnioskodawców – Beneficjentami SPO „Restrukturyzacja…” i od tego momentu rozpoczyna si´ realizacja projektu.
Umowa okreÊla m.in.:
● zakres i cel projektu,
● wysokoÊç pomocy oraz maksymalny poziom dofinansowania,
● warunki i okolicznoÊci, w jakich mo˝na dokonaç zmiany umowy,
● tryb i warunki dokonywania p∏atnoÊci,
● zobowiàzania Beneficjenta.
Z umowà z∏o˝ony zosta∏ weksel in blanco i deklaracja wekslowa. Jest on zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania przez Beneficjenta zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy. Zwrot weksla nastàpi po up∏ywie 5 lat od dokonania przez Agencj´ ostatniej
p∏atnoÊci w ramach projektu, czyli po up∏ywie okresu zwiàzania z celem lub w nast´pujàcych przypadkach:
● rozwiàzania umowy przed dokonaniem wyp∏aty pomocy,
● odmowy wyp∏aty ca∏oÊci pomocy,
● zwrotu przez Beneficjenta ca∏oÊci otrzymanej kwoty wraz z odsetkami.
II. ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje mo˝liwoÊç wprowadzania zmian po
jej podpisaniu. Zmiany umowy mogà byç dokonane na wniosek ka˝dej ze stron, ale
tylko w formie pisemnego aneksu. Beneficjent chcàc dokonaç zmian w umowie zobowiàzany jest do z∏o˝enia wniosku o jej aneksowanie w Oddziale Regionalnym
ARiMR, w którym zosta∏a ona podpisana. Proponowane zmiany nie mogà jednak
spowodowaç zwi´kszenia ogólnej kwoty dofinansowania okreÊlonej w umowie, jak
równie˝ zmiany celu projektu. Beneficjent powinien uzgodniç z Agencjà planowane
zmiany przed ich dokonaniem, ˝eby nie nara˝aç si´ na utrat´ ca∏oÊci lub cz´Êci dofinansowania. Ka˝dy wniosek o zmian´ warunków umowy jest rozpatrywany indywidualnie, przy czym brana jest pod uwag´ przede wszystkim kwestia zachowania celu projektu.
W szczególnych okolicznoÊciach Agencja mo˝e zaakceptowaç zmiany dokonane
w projekcie, które nie zosta∏y wczeÊniej zg∏oszone przez Beneficjenta, bez stosowania przewidzianych w umowie sankcji. Zmiany te nie mogà jednak wp∏ywaç w ˝aden
sposób na prawid∏owoÊç realizacji przedmiotu umowy. JednoczeÊnie nie mogà byç
sprzeczne z celami danego Dzia∏ania oraz obowiàzujàcymi przepisami prawa.
Zmiana taka mo˝e polegaç np. na zakupie maszyny innej marki, ale o zbli˝onych parametrach, nie gorszych ni˝ okreÊlone w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu. Jest to bowiem modyfikacja o typowo technicznym charakterze, która nie ma
znaczenia z ekonomicznego punktu widzenia.
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Nie wymagajà aneksowania umowy zmiany zakresu rzeczowego projektu dotyczàce
inwestycji budowlanych, wymuszone praktycznymi rozwiàzaniami w trakcie realizacji projektu, jeÊli nie wp∏ywajà na osiàgni´cie celu projektu okreÊlonego w umowie.
Trudno jest oczywiÊcie wymieniç wszystkie mo˝liwe sytuacje, w których Beneficjent
jest zobowiàzany powiadomiç Agencj´ o koniecznoÊci dokonania zmiany umowy
i przesàdziç, które z nich zostanà zaakceptowane przez Agencj´, a które mogà spowodowaç odmow´ dokonania p∏atnoÊci. Wszystkie przypadki dokonania zmian
w umowie rozpatrywane sà indywidualnie.
Umowa nie okreÊla konkretnych dat zwiàzanych z realizacjà projektu. Jego rozpocz´cie stanowi moment podpisania umowy, natomiast zakoƒczenie etapu lub projektu – dzieƒ wystàpienia z Wnioskiem o p∏atnoÊç poÊrednià lub koƒcowà.
Termin z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç jest ustalany w taki sposób, ˝eby po zakoƒczeniu wszystkich prac zwiàzanych z projektem Beneficjent mia∏ mo˝liwoÊç zgromadzenia dokumentów potwierdzajàcych jego realizacj´.
Mo˝liwoÊç zwi´kszenia zakresu lub wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych w ramach
pierwszego etapu i zmniejszenia zakresu lub wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych
w ramach drugiego etapu ià˝e si´ z pewnymi ograniczeniami. W takim przypadku
Beneficjent mo˝e wystàpiç z wnioskiem o aneksowanie umowy na minimum 40 dni
przed planowanà w umowie datà z∏o˝enia wniosku.
Je˝eli natomiast Beneficjent chcia∏by zmniejszyç zakres lub wysokoÊç kosztów kwalifikowalnych w ramach pierwszego etapu i zwi´kszyç zakres lub wysokoÊç kosztów
kwalifikowalnych w ramach etapu póêniejszego, powinien wystàpiç z wnioskiem
o zmian´ umowy najpóêniej w dniu okreÊlonym w umowie jako termin z∏o˝enia
Wniosku p∏atnoÊç. Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ ostatnim mo˝liwym terminem zakoƒczenia realizacji projektu i z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç w SPO „Restrukturyzacja...” jest 25 czerwiec 2008 roku.
Zmiana umowy mo˝e dotyczyç równie˝ rozszerzenia zakresu rzeczowego (np. dodania nowego elementu do przewidzianego zakresu rzeczowego), przy jednoczesnym zachowaniu wysokoÊci kwoty pomocy. Jednak˝e przed zawarciem takiego aneksu Agencja weryfikuje, czy rozszerzenie zakresu rzeczowego jest zgodne z zasadami udzielania
pomocy wynikajàcymi z SPO „Restrukturyzacja…”, a tak˝e czy nie wp∏ywa na mo˝liwoÊç osiàgni´cia za∏o˝onych celów oraz czy znajduje uzasadnienie ekonomiczne. Ponadto, wraz z wnioskiem o aneksowanie umowy, Beneficjent powinien z∏o˝yç dokumenty dotyczàce nowego zakresu rzeczowego b´dàcego przedmiotem aneksowania,
zgodnie z wymogami obowiàzujàcymi na etapie Wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu. Agencja b´dzie równie˝ sprawdzaç, czy okreÊlony przez Beneficjenta poziom kosztów zwiàzanych z przedmiotem aneksowania odpowiada cenom rynkowym.
Umowa dopuszcza równie˝ mo˝liwoÊç wystàpienia zmian w wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych, przy niezmienionym zakresie rzeczowym, bez koniecznoÊci podpisania aneksu do umowy.
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Je˝eli dla danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu
zmiany w wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych nie przekroczà 10% kwot okreÊlonych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu (Za∏àcznik nr 1 do umowy), nie
ma koniecznoÊci ich uzasadniania.
W przypadku, gdy zmiany przekraczajà +/-10%, do wniosku nale˝y za∏àczyç sporzàdzone w oryginale uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, przekraczajàcych 10% w stosunku do wartoÊci wykazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu stanowiàcym za∏àcznik do umowy. Agencja weryfikuje, czy za∏àczone uzasadnienie zawiera przyczyny wystàpienia odchyleƒ, a ich skutki nie majà wp∏ywu na osiàgni´cie
celu projektu. Odchylenia finansowe mogà wynikaç np. ze zmian kursów walutowych i zwiàzanych z nimi zmian cen towarów i us∏ug, wynegocjowania przez Beneficjenta znacznych upustów cenowych itd.
Je˝eli Agencja uzna uzasadnienie, podstawà wyliczenia kwoty pomocy b´dà koszty
faktycznie poniesione. Nie mo˝e jednak ulec zwi´kszeniu ogólna kwota pomocy zapisana w umowie .
Przyk∏ad 1
Projekt obejmuje zakup ciàgnika oraz opryskiwacza.
Koszty kwalifikowalne w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu wynoszà:
● ciàgnik
70 000 z∏
● opryskiwacz
20 000 z∏
Razem: 90 000 z∏
Kwota pomocy zapisana w umowie:
45 000 z∏, jednak nie wi´cej ni˝ 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Beneficjent wynegocjowa∏ upust cenowy na ciàgnik w wysokoÊci 2 tys. z∏. Dodatkowo, wzros∏a cena opryskiwacza o 3 tys. z∏.
Koszty kwalifikowalne w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu
wynoszà:
● ciàgnik
68 000 z∏
● opryskiwacz
23 000 z∏
Razem: 91 000 z∏
Wyliczenie zmian finansowych:
● dla ciàgnika
68 000 – 70 000 = – 2 000
-2 000 / 70 000 = – 0,03
-0,03 *100 = –3%
● dla opryskiwacza
23 000 –20 000 = 3 000
3 000 / 20 000 = 0,15
0,15 *100 = 15%
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Ró˝nica pomi´dzy rzeczywistym kosztem zakupu ciàgnika (okreÊlonym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu) a planowanym (okreÊlonym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu) nie przekracza +/- 10%. Oznacza to, i˝
Beneficjent nie musi uzasadniaç wyst´pujàcych zmian w kosztach kwalifikowalnych.
W przypadku opryskiwacza natomiast zmiany przekraczajà +/- 10%, dlatego te˝ Beneficjent jest zobowiàzany za∏àczyç do wniosku uzasadnienie powsta∏ej zmiany.
Wyliczenie kwoty pomocy
91 000 z∏ × 50% = 45 500 z∏ Wyliczona wartoÊç jest wy˝sza od kwoty pomocy zapisanej w umowie. Kwota pomocy wynosi 45 000 z∏.
Je˝eli wyliczona wartoÊç by∏aby ni˝sza ni˝ kwota pomocy zapisana w umowie – w takim przypadku Beneficjent otrzyma∏by ni˝szà kwot´ – wyliczonà na podstawie rzeczywiÊcie poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
III. O CZYM NALE˚Y PAMI¢TAå PODCZAS REALIZACJI
PROJEKTU
Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowaniu projektu realizacja projektu lub jego
etapu obejmuje:
1. wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym
projektu stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do umowy,
2. udokumentowanie wykonania robót, dostaw i us∏ug, zamontowanie i uruchomienie maszyn i urzàdzeƒ oraz uzyskanie wymaganych odr´bnymi przepisami
oraz postanowieniami umowy: zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, opinii lub innych decyzji,
3. poniesienie kosztów kwalifikowalnych projektu.

1. Wykonanie zakresu rzeczowego
Zosta∏ on okreÊlony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu, stanowiàcym
Za∏àcznik nr 1 do umowy. W zestawieniu planowane do poniesienia koszty zosta∏y
pogrupowane w zadania (lub grupy zadaƒ) oraz podzielone na dwie kategorie:
koszty inwestycyjne i koszty ogólne.
JeÊli koszty zosta∏y sformu∏owane w sposób ogólny, to szczegó∏owe ich okreÊlenie
znajduje si´ w Opisie zadaƒ wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
projektu lub w Kosztorysie inwestorskim. W Zestawieniu zosta∏o równie˝ okreÊlone,
czy realizacja projektu b´dzie przebiega∏a w etapach.
Beneficjent jest zobowiàzany do zrealizowania projektu zgodnie z zakresem
okreÊlonym w tym Zestawieniu.
Zestawienie rzeczowo-finansowe projektu jest póêniej podstawà do przygotowania
Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, które stanowi obowiàzkowy za∏àcznik do Wniosku o p∏atnoÊç. Odzwierciedla ono rzeczywiste wykonanie zadaƒ zapisanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu.
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Zestawienie jest sporzàdzane na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ i
sk∏adane w oryginale. W Zestawieniu rzeczowo-finansowe z realizacji projektu poszczególne zadania lub grupy zadaƒ w ramach projektu lub etapu wymieniane sà
w takiej kolejnoÊci, w jakiej zosta∏y zapisane w Zestawieniu rzeczowo-finansowym
projektu. Uwzgl´dnia si´ w nim równie˝ wszelkie zmiany dokonane w formie pisemnego aneksu.

2. Udokumentowanie wykonania robót, dostaw i us∏ug oraz
uzyskanie wymaganych odr´bnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, opinii lub innych decyzji
Prawid∏owa realizacja projektu, oprócz wykonania okreÊlonego w umowie zakresu
rzeczowego obejmuje równie˝:
● udokumentowania wykonania zakresu (robót, dostaw i us∏ug) oraz zamontowania i uruchomienia maszyn i urzàdzeƒ,
● uzyskania zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, opinii i innych decyzji wymaganych na
podstawie odr´bnych przepisów .
Dokumenty sà za∏àczane do Wniosku o p∏atnoÊç w zale˝noÊci od zakresu realizowanego projektu.
Je˝eli przedmiotem projektu by∏a budowa lub remont po∏àczony z modernizacjà
obiektów budowlanych lub zakup maszyn i urzàdzeƒ wymagajàcych monta˝u i rozruchu, do Wniosku o p∏atnoÊç za∏àczane sà obowiàzkowo kopie dokumentów potwierdzajàcych odbiór/wykonanie prac. Mogà nimi byç np. protoko∏y odbioru robót
lub protoko∏y z monta˝u/rozruchu maszyn i urzàdzeƒ.
W przypadku, gdy roboty by∏y wykonane przez Beneficjenta we w∏asnym zakresie,
tj. bez udzia∏u wykonawcy zewn´trznego, zamiast protoko∏ów odbioru lub monta˝u
i rozruchu, nale˝y za∏àczyç stosowne oÊwiadczenia o samodzielnym wykonaniu robót lub dokonaniu monta˝u i rozruchu.
JednoczeÊnie Beneficjent musi pami´taç o tym, i˝ wszystkie protoko∏y odbioru powinny byç opatrzone klauzulà o ÊwiadomoÊci odpowiedzialnoÊci karnej, wynikajàcej
z art. 271 kodeksu karnego.
W przypadku, gdy projekt obejmowa∏ zakup maszyn i urzàdzeƒ, jeÊli wynika to
z przepisów prawa krajowego, Beneficjent obowiàzkowo za∏àcza do Wniosku o
p∏atnoÊç, m.in. atesty, Êwiadectwa homologacji, certyfikaty zgodnoÊci lub jakoÊci, itp.
m.in. atesty, Êwiadectwa homologacji, certyfikaty zgodnoÊci lub jakoÊci, itp. Dokumenty te sà za∏àczane w formie kopii potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em.
JeÊli Beneficjent posiada orygina∏ ww. dokumentu – za zgodnoÊç z orygina∏em mo˝e
go potwierdziç albo pracownik Agencji, albo:
● notariusz, albo Urzàd Gminy (jedynie w Dzia∏aniu 1.1), albo urzàd, który wystawi∏ dokument (w Dzia∏aniach: 2.4 i 2.6).
JeÊli orygina∏ dokumentu znajduje si´ u producenta – jego potwierdzenia za
zgodnoÊç z orygina∏em dokonuje sprzedajàcy.
● przez sprzedajàcego – jeÊli orygina∏ dokumentu znajduje si´ u producenta.
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W przypadku robót budowlanych, dla których wymagane by∏o pozwolenie na budow´, Beneficjent powinien uzyskaç pozwolenie na u˝ytkowanie tego obiektu albo zawiadomiç w∏aÊciwy organ o zakoƒczeniu budowy.
Do Wniosku o p∏atnoÊç obowiàzkowo za∏àczone jest pozwolenie na u˝ytkowanie
obiektu budowlanego, je˝eli:
● w wydanym pozwoleniu na budow´ w∏aÊciwy organ na∏o˝y∏ na Beneficjenta taki obowiàzek, lub na∏o˝y∏ taki obowiàzek innymi decyzjami, albo
● w∏aÊciwy organ stwierdzi∏, ˝e zg∏oszony przez Beneficjenta obiekt budowlany
zosta∏ wykonany z naruszeniem warunków okreÊlonych w pozwoleniu na budow´, albo
● przystàpienie do u˝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz´Êci nastàpi∏o
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
W przypadku, gdy pozwolenie na budow´ nie nak∏ada∏o na Beneficjenta obowiàzku
uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie, nale˝y zawiadomiç w∏aÊciwy organ o zakoƒczeniu budowy na minimum 21 dni przed zamierzonym terminem przystàpienia do
u˝ytkowania.
Je˝eli Beneficjent wyst´puje z Wnioskiem o p∏atnoÊç przed up∏ywem 21 dni od przystàpienia do u˝ytkowania obiektu, jest on zobowiàzany za∏àczyç
zaÊwiadczenie, i˝ organ ten nie wnosi sprzeciwu wobec zg∏oszonego zamiaru przystàpienia do u˝ytkowania obiektu. W przypadku, jeÊli Beneficjenta przystàpi∏ ju˝ do
u˝ytkowania obiektu, do wniosku za∏àcza oÊwiadczenie, i˝ w ciàgu 21 dni od dnia
zg∏oszenia, w∏aÊciwy organ nie wniós∏ sprzeciwu do u˝ytkowania obiektu.
UWAGA!
Wszystkie obiekty budowlane oraz maszyny i urzàdzenia wymagajàce rozruchu muszà byç odebrane i dopuszczone do u˝ytkowania najpóêniej do dnia z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç.
Przyk∏adowe protoko∏y odbioru stanowià za∏àcznik nr 6 do niniejszego Poradnika.
Beneficjent jest równie˝ zobowiàzany do uzyskania stosownych zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, opinii i innych decyzji wynikajàcych z odr´bnych przepisów w szczególnoÊci weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony Êrodowiska. Za∏àczniki te zostanà omówione w pkt. IV.4.2 Standardy.

3. Poniesienie kosztów kwalifikowalnych projektu
Realizacja projektu wià˝e si´ równie˝ z koniecznoÊcià poniesienia przez Beneficjenta
kosztów kwalifikowalnych tj., które mogà podlegaç dofinansowaniu w ramach Programu. Nale˝y pami´taç, i˝ koszty bezpoÊrednio zwiàzane z realizowany projektem, tj.
koszty inwestycyjne, moga byç ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
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3.1 Kwalifikowalne koszty ogólne
Kwalifikowalne koszty ogólne to koszty zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà projektu, wynoszàce maksymalnie 12% pozosta∏ych, tj. inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Koszty ogólne zwiàzane z realizacjà projektu, tj. nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany oraz us∏ugi dotyczàce zarzàdzania projektem, mo˝na ponosiç dopiero po podpisaniu umowy. Do kosztów zwiàzanych z zarzàdzaniem projektem
mo˝na zaliczyç Êwiadczone przez podmioty zewn´trzne us∏ugi zwiàzane np. z obs∏ugà finansowo-ksi´gowà, organizacjà przetargów, nadzorem autorskim, bezpoÊrednià
obs∏ugà inwestycji.
Koszty ogólne zwiàzane z przygotowaniem projektu, tj.:
● przygotowanie dokumentacji technicznej,
● przygotowanie dokumentacji ekonomicznej: kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsi´wzi´ç lub projektów, analiz rynkowych, analiz marketingowych,
● uzyskanie zaÊwiadczeƒ, pozwoleƒ, op∏at1 oraz wszelkiej dokumentacji zwiàzanej z ich uzyskaniem,
● nabycie patentów lub licencji,
● obs∏uga geodezyjna,
mogà byç ponoszone przed podpisaniem umowy, tj. ju˝ od 1 stycznia 2004 r. Wyjàtek w tym zakresie stanowià koszty, do których majà zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych, które mogà byç ponoszone
od 2 marca 2004 roku, tj. od dnia wejÊcia w ˝ycie ww. ustawy.
JednoczeÊnie nale˝y pami´taç, i˝ nie jest kosztem kwalifikowalnym oraz nie jest
ujmowana w Zestawieniu ta cz´Êç kosztów ogólnych, która przekracza limit 12%
pozosta∏ych kosztów kwalifikowalnych.
UWAGA!
JeÊli Beneficjent korzysta∏ z bezp∏atnej pomocy doradczej dost´pnej dla Wnioskodawców i Beneficjentów Dzia∏aƒ 1.1 i 2.4, Êwiadczonej przez instytucje doradcze
w ramach Dzia∏ania 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”, to koszty przygotowania
tych dokumentów nie sà kwalifikowalne.
W przypadku korzystania przez Beneficjenta z odp∏atnych us∏ug w zakresie przygotowania Wniosku o p∏atnoÊç, do kosztów ogólnych mo˝na zaliczyç kwot´ nie przekraczajàcà limitu finansowego okreÊlonego dla Beneficjentów Dzia∏ania 1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” w tabeli „Maksymalne stawki dofinansowania wybranych
us∏ug doradczych”. Ww. stawki odnoszà si´ jedynie do kosztów wype∏nienia formularza wniosku, nie obejmujà natomiast kosztów przygotowania innych dokumentów.
W Dzia∏aniu 1.4 stawka za wype∏nienie Wniosku o p∏atnoÊç wynosi 300 z∏.
1

koszty ogólne w zakresie op∏at nie dotyczà Dzia∏ania 2,4
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3.2 Kwalifikowalne koszty inwestycyjne
Dzia∏anie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Za kwalifikowalne mogà byç uznane koszty:
1. budowy, remontu po∏àczonego z modernizacjà budynków lub budowli s∏u˝àcych do produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów
rolnych wraz z zakupem i monta˝em instalacji technicznej i wyposa˝enia,
2. zakupu lub instalacji maszyn, urzàdzeƒ, wyposa˝enia lub narz´dzi do produkcji
rolnej, przechowalnictwa, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do
sprzeda˝y, w tym: sprz´tu do uprawy, piel´gnacji, ochrony i nawo˝enia oraz zbioru roÊlin, ciàgników rolniczych, maszyn lub urzàdzeƒ do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów
rolnych, maszyn lub urzàdzeƒ do przygotowywania, lub sk∏adowania pasz, maszyn lub urzàdzeƒ do pojenia lub zadawania pasz, urzàdzeƒ do pozyskiwania lub
przechowywania mleka, urzàdzeƒ do usuwania lub sk∏adowania odchodów zwierz´cych oraz urzàdzeƒ niezb´dnych do utrzymania czystoÊci i higieny produkcji,
UWAGA!
W Dzia∏aniu 1.1 kosztem kwalifikowalnym mo˝e byç równie˝ zakup sprz´tu, maszyn
lub urzàdzeƒ u˝ywanych, pod warunkiem, ˝e:
● sprz´t ten w ciàgu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie zosta∏ nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub wspólnotowej,
● cena sprz´tu nie przekracza jego wartoÊci rynkowej i jest ni˝sza od ceny podobnego nowego sprz´tu,
● sprz´t posiada w∏aÊciwoÊci techniczne niezb´dne do realizacji projektu i spe∏nia
obowiàzujàce normy i standardy.
3.

zakupu gruntów rolnych, w cz´Êci stanowiàcej nie wi´cej ni˝ 10% pozosta∏ych
kosztów kwalifikowalnych projektu (z wyjàtkiem kosztów ogólnych),

UWAGA!
Koszty zakupu gruntów rolnych mo˝na uznaç za kwalifikowalne pod warunkiem, ˝e:
● zakup ten jest ÊciÊle zwiàzany z celami projektu,
● cena zakupu nie przekracza wartoÊci rynkowej, okreÊlonej na podstawie danych
opublikowanych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny.
4.

zakupu budynków lub budowli, o ile jest on ÊciÊle zwiàzany z celami projektu,
w cz´Êci stanowiàcej nie wi´cej ni˝ 50% pozosta∏ych kosztów kwalifikowalnych
projektu (z wyjàtkiem kosztów zakupu gruntów oraz kosztów ogólnych),

UWAGA!
Koszty zakupu budynków lub budowli mo˝na uznaç za kwalifikowalne pod warunkiem, ˝e:
● zakup ten jest ÊciÊle zwiàzany z celami projektu,
● z opinii niezale˝nego rzeczoznawcy wynika, ˝e cena zakupu nie przekracza wartoÊci rynkowej,
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●

●

z opinii niezale˝nego rzeczoznawcy wynika, ˝e budynek lub budowla spe∏nia
obowiàzujàce przepisy krajowe lub opinia ta wymienia elementy, które nie spe∏niajà tych przepisów; w takim przypadku zakup nieruchomoÊci mo˝e byç uznany za koszt kwalifikowalny pod warunkiem, ˝e projekt uwzgl´dni∏ pe∏ne dostosowanie budynku lub budowli do obowiàzujàcych przepisów,
w ciàgu ostatnich 10 lat nie zosta∏a przyznana na nie pomoc krajowa lub pochodzàca z Unii Europejskiej.

Kosztem kwalifikowalnym nie mo˝e byç zakup budynków mieszkalnych.
5.

zak∏adania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujàce wy∏àcznie zakup materia∏u roÊlinnego (w przypadku gatunków roÊlin wymienionych w wykazie
gatunków roÊlin uprawnych, których odmiany wpisuje si´ do krajowego rejestru
oraz których materia∏ siewny mo˝e byç wytwarzany i znajdowaç si´ w obrocie,
stanowiàcym Za∏àcznik nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie
(Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z póên. zm.), dotyczy tylko zakupu materia∏u kwalifikowanego), wyposa˝enia, tj. konstrukcji do podtrzymywania roÊlin oraz folii
lub agrow∏ókniny do Êció∏kowania oraz koszty grodzenia nowo zak∏adanych
sadów lub plantacji,

6.

wyposa˝enia pastwisk: koszty grodzenia, budowy wiat dla zwierzàt, zakupu i instalacji urzàdzeƒ do pojenia zwierzàt oraz budowy uj´ç wody lub jej doprowadzania,

7.

zakupu stada podstawowego zwierzàt hodowlanych – zwierzàt nale˝àcych do
zwierzàt gospodarskich, osobników hodowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz.U. Nr 207, poz.1762),

8.

budowy, zakupu i instalacji urzàdzeƒ do nawadniania upraw – urzàdzeƒ do nawodnieƒ ciÊnieniowych ∏àcznie z uj´ciami wody oraz urzàdzeƒ zraszajàcych,
chroniàcych roÊliny przed przymrozkami,

9.

zakupu, instalacji i budowy urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska (dotyczy
jedynie projektów w zakresie sk∏adowania odchodów zwierz´cych, odpadów,
mycia i czyszczenia sprz´tu), poprawy warunków utrzymania zwierzàt i podniesienia standardów higienicznych produkcji rolnej.

Dzia∏anie 2.4 Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa
w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych
êróde∏ dochodów
Za kwalifikowalne mogà byç uznane koszty:
1. rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà istniejàcych budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposa˝enie (pokoje goÊcinne, pomieszczenia wspólne dla goÊci, ∏azienki, kuchnie),
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2.

urzàdzania miejsc do wypoczynku, zakupu wyposa˝enia i sprz´tu turystycznego
lub rekreacyjnego do dzia∏alnoÊci turystycznej, a tak˝e zwierzàt s∏u˝àcych do celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych,

3. budowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà obiektów budowlanych (z
wy∏àczeniem budowy budynków mieszkalnych),
4. zakupu maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi i wyposa˝enia,
UWAGA!
W Dzia∏aniu 2.4 kosztem kwalifikowalnym mo˝e byç równie˝ zakup sprz´tu, maszyn lub
urzàdzeƒ u˝ywanych, na identycznych zasadach jak w Dzia∏aniu 1.1.
5. zakupu sprz´tu komputerowego i oprogramowania,
6.

zakupu Êrodków transportu2 na potrzeby Êwiadczenia wy∏àcznie us∏ug transportowych (pomocà nie jest obj´ty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni˝ 8 osób wraz z kierowcà),

7. zakupu Êrodków transportu na potrzeby prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
z wyjàtkiem Êwiadczenia wy∏àcznie us∏ug transportowych (pomocà nie jest obj´ty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej ni˝
8 osób wraz z kierowcà); a kwalifikowalny koszt zakupu Êrodków transportu
nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 50% kwalifikowalnych kosztów projektu (z wy∏àczeniem kosztów ogólnych),
8. zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia planowanej dzia∏alnoÊci
w ramach projektu,
9. zakupu roÊlinnego materia∏u nasadzeniowego na potrzeby zak∏adania plantacji
roÊlin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
10. robót budowlanych, transportu, instalacji, materia∏ów i wyposa˝enia, które sà
zwiàzane bezpoÊrednio z kosztami wymienionymi powy˝ej i sà niezb´dne do
osiàgni´cia celu projektu.
Dzia∏anie 2.6 Rozwój i ulepszanie
z rolnictwem

infrastruktury

technicznej

zwiàzanej

Koszty kwalifikowalne mogà dotyczyç:
1.
2.
3.

2

budowy lub remontu po∏àczonego z modernizacjà obiektów budowlanych,
zakupu lub instalacji maszyn i urzàdzeƒ,
rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urzàdzeƒ.

pojazdy làdowe lub wodne, samobie˝ne lub ciàgnione, przeznaczone do przewozu towarów lub osób
albo ciàgni´cia innych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów lub osób
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3.3 Dokumentowanie poniesionych kosztów
Poniesienie kosztów kwalifikowalnych wymaga w∏aÊciwego udokumentowania, co
wià˝e si´ z koniecznoÊcià gromadzenia:
● orygina∏ów faktur lub innych dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej3,
● oznaczonych datà wyciàgów lub przelewów bankowych dokumentujàcych operacje na rachunku, z którego dokonano p∏atnoÊci,
● innych dowodów zap∏aty, które potwierdzajà poniesione wydatki.
Do dnia wystàpienia z Wnioskiem o p∏atnoÊç dotyczàcym danego etapu (Wniosek
o p∏atnoÊç poÊrednià) lub projektu (Wniosek o p∏atnoÊç koƒcowà), wszystkie faktury lub inne dokumenty ksi´gowe o równowa˝nej wartoÊci dowodowej muszà zostaç
op∏acone w ca∏oÊci. Oznacza to, i˝ Beneficjent musi równie˝ op∏aciç podatek VAT,
który nie jest kosztem kwalifikowalnym.
Je˝eli p∏atnoÊci by∏y dokonywane przez Beneficjenta bezgotówkowo w walutach innych ni˝ z∏oty podaç kurs, po jakim dokonano p∏atnoÊci. Potwierdzaç to powinna adnotacja banku na tym dokumencie lub na innym – wystawionym przez bank, w którym dokonano p∏atnoÊci (np. na potwierszeniu przelewu lub na odr´bnym zaÊwiadczniu). W przypadku p∏atnoÊci gotówkowych – wartoÊç transakcji nale˝y przeliczyç i podaç w z∏otych wed∏ug wyliczonego i og∏oszonego przez NBP bie˝àcego
kursu sprzeda˝y waluty z dnia dokonania zap∏aty.
Beneficjent obowiàzkowo za∏àcza do Wniosku o p∏atnoÊç:
1. potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie faktur lub innych dokumentów
ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci dowodowej (zgodne z zestawieniem z tabeli nr 20 Wniosku o p∏atnoÊç) wraz z dowodami zap∏aty,
2. oznaczone datà i poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie wyciàgów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujàcych operacje na rachunku,
którego Wniosek dotyczy – je˝eli Beneficjent dokonywa∏ p∏atnoÊci bezgotówkowych.
UWAGA!
Ww. dokumenty sk∏adane sà przez Beneficjenta w orygina∏ach, które pracownik Oddzia∏u Regionalnego ARiMR kopiuje i potwierdza za zgodnoÊç z orygina∏em. Nast´pnie orygina∏y sà zwracane Beneficjentowi.
Je˝eli faktury lub dokumenty ksi´gowe o równowa˝nej wartoÊci dowodowej zosta∏y
sporzàdzone w j´zyku obcym nale˝y wraz z nimi przedstawiç t∏umaczenie na j´zyk
polski dokonane przez t∏umacza przysi´g∏ego.

3

wykaz przyk∏adowych dokumentów potwierdzajàcych poniesione koszty kwalifikowalne, które b´dà
akceptowane w trakcie weryfikacji Wniosku o p∏atnoÊç, zawarty jest w Za∏àczniku nr 1 do niniejszego
Poradnika
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Do przedstawionych faktur i dokumentów o równowa˝nej wartoÊci dowodowej nale˝y do∏àczyç potwierdzenie poniesienia wydatku, tj. dowody p∏atnoÊci gotówkowej
lub bezgotówkowej. W razie wystàpienia jakichkolwiek wàtpliwoÊci zwiàzanych
z dokumentami potwierdzajàcymi poniesienie wydatków, Agencja mo˝e zwróciç si´
do Beneficjenta o z∏o˝enie dodatkowych dokumentów potwierdzajàcych dokonanie
p∏atnoÊci adekwatnych do sposobu dokonania zap∏aty.
Dowodami zap∏aty mogà byç np.:
● dla p∏atnoÊci bezgotówkowych – wystawione przez bank potwierdzenie dokonania przelewu,
● dla p∏atnoÊci gotówkowych – dokumenty KP, oÊwiadczenie wystawcy faktury
o dokonaniu przez Beneficjenta zap∏aty, itp.
OÊwiadczenie wystawcy faktury o dokonaniu zap∏aty powinno zawieraç:
● wysokoÊç wp∏aty/wp∏at,
● nr faktury/dokumentu ksi´gowego o równowa˝nej wartoÊci dowodowej, którego wp∏ata dotyczy,
● podpis osoby przyjmujàcej wp∏at´ i dat´ jej dokonania.
Je˝eli nazwa towaru lub us∏ugi w przedstawionej wraz z wnioskiem fakturze lub
innym dokumencie ksi´gowym o równowa˝nej wartoÊci dowodowej nie zawiera
wyszczególnienia kosztów kwalifikowalnych, do wniosku obowiàzkowo nale˝y za∏àczyç umowy z dostawcami lub wykonawcami. Za∏àczane umowy powinny zwieraç
specyfikacj´ b´dàcà podstawà wystawienia ka˝dej z przedstawionych dokumentów,
tj. szczegó∏owy wykaz kosztów kwalifikowalnych, który by∏ podstawà do ich wystawienia.
W przypadkach, gdy nie jest mo˝liwe przyporzàdkowanie do danej pozycji (danego
zadania) z Zestawienia rzeczowo-finansowego projektu poszczególnych faktur (lub
innych dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci dowodowej) z∏o˝onych
wraz z wnioskiem, pracownik Agencji mo˝e wystàpiç do Beneficjenta o dodatkowe
wyjaÊnienia. Beneficjent mo˝e zostaç poproszony np. o sporzàdzenie zestawienia
u˝ytych materia∏ów w uk∏adzie odpowiadajàcym dokumentom potwierdzajàcym poniesione koszty kwalifikowalne z Zestawienia rzeczowo-finansowego projektu.
UWAGA!
Agencja wyklucza mo˝liwoÊç wyp∏aty pomocy w nast´pujàcych przypadkach:
● dokonywania zakupu od przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w formie
spó∏ek cywilnych, gdy Beneficjent jest jednym ze wspólników spó∏ki cywilnej,
●

zakupu od przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç jako osoba fizyczna – b´dàcego jednoczeÊnie beneficjentem,

●

gdy dostawca, us∏ugodawca lub wykonawca, b´dàcy jednoczeÊnie ma∏˝onkiem
beneficjenta prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà jako osoba fizyczna a ma∏˝onków ∏àczy ustrój wspólnoÊci ustawowej.

Wykluczenie takie wynika z faktu, i˝ Beneficjent dokonuje w takim przypadku czynnoÊci, wyst´pujàc po obu stronach stosunku prawnego, tj. dokonuje sprzeda˝y i za-
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kupu sam ze sobà. Z jednej bowiem strony wyst´puje jako: wspólnik spó∏ki cywilnej
lub osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊci gospodarczà, z drugiej natomiast – jako nabywa okreÊlonych towarów i us∏ug (Beneficjent SPO „Restrukturyzacja...”).
IV. CO NALE˚Y ZROBIå PO ZAKO¡CZENIU REALIZACJI
PROJEKTU LUB JEGO ETAPU
Po zakoƒczeniu realizacji projektu lub jego etapu nale˝y z∏o˝yç Wniosek o p∏atnoÊç
w tym samym Oddziale Regionalnym ARiMR, w którym Beneficjent z∏o˝y∏ Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie lub poprzez upowa˝nionà osob´ w wersji papierowej i elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW w Dzia∏aniach 1.1, 2.4 oraz 2.6 wersja elektroniczna wniosku w nie
jest obowiàzkowa.
Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego
Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz.U. Nr 216 poz. 2206 z póên. zm.). Wzór ten
mo˝na znaleêç na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) lub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl). Mo˝na go równie˝ otrzymaç w Oddziale Regionalnym bàdê
Biurze Powiatowym ARiMR.

1. Wniosek Beneficjenta o p∏atnoÊç
ROZLICZENIE PROJEKTU I UZYSKANIE REFUNDACJI
Wniosek Beneficjenta
o p∏atnoÊç

W Oddziale Regionalnym ARiMR
nast´puje:
• weryfikacja kompletnoÊci
i poprawnoÊci formalnej,
• weryfikacja zgodnoÊci z umowà

• OR lub Biuro Powiatowe ARiMR
• strona internetowa ARiMR lub MRiRW

wniosek jest poprawny,
kompletny oraz
dost´pne sà Êrodki

wniosek jest niekompletny
lub niepoprawnie wype∏niony

p∏atnoÊç na

5-letni okres
zwiàzania z celem

Nale˝y uzupe∏niç go w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania
do uzupe∏nienia. Mo˝na wystàpiç
z proÊbà o przed∏u˝enie terminu
uzupe∏nienia o koleje 14 dni.

Zwrot weksla in blanco –
zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania zobowiàzaƒ
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W prawid∏owym wype∏nieniu wniosku oraz skompletowaniu niezb´dnych za∏àczników pomocne b´dà instrukcje oraz poradniki zamieszczone na ww. stronach internetowych.
Beneficjenci Dzia∏aƒ 1.1 lub 2.4 mogà skorzystaç z bezp∏atnej pomocy instytucji doradczej, która uzyska∏a na ten cel dofinansowanie w ramach Dzia∏ania 1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego”. Wykaz instytucji doradczych Êwiadczàcych nieodp∏atnie
pomoc w wype∏nianiu wniosku znajduje si´ w Za∏àczniku nr 3 do niniejszego Poradnika.
Beneficjenci wszystkich omawianych w Poradniku Dzia∏aƒ mogà równie˝ skorzystaç
z odp∏atnej pomocy instytucji doradczych w przygotowaniu wniosku lub formularzy,
a poniesione wydatki zaliczyç do kosztów ogólnych projektu.
Wniosek jest formularzem jednolitym dla wszystkich programów operacyjnych
w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i nie uwzgl´dnia specyfiki
Dzia∏aƒ SPO „Restrukturyzacja...”. Dlatego te˝ w Za∏àczniku nr 2 do umowy zosta∏y wyszczególnione obowiàzkowe dokumenty sk∏adane wraz z wnioskiem. Dokumenty te potwierdzajà spe∏nienie przez Beneficjenta warunków wynikajàcych
z umowy i stanowià podstaw´ weryfikacji wniosku.
Agencja dokonuje p∏atnoÊci na podstawie poprawnie wype∏nionego wniosku wraz ze
wszystkimi za∏àcznikami oraz po stwierdzeniu zgodnoÊci projektu z umowà, jak te˝
uzyskaniu Êrodków finansowych na jej wyp∏acenie.
Nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, ˝eby poprawnie wype∏niç wniosek oraz skompletowaç niezb´dne do rozliczenia za∏àczniki. KoniecznoÊç dokonania uzupe∏nieƒ lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ wyd∏u˝a moment przyznania refundacji o czas potrzebny na ich dokonanie.
Niekompletny lub niepoprawnie wype∏niony wniosek wymaga uzupe∏nienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania (tj. odebrania listu poleconego). Dodatkowo, informacj´ o koniecznoÊci dokonania uzupe∏nieƒ lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ
Agencja przekazuje Beneficjentowi telefonicznie, za poÊrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
W przypadku dokonywania uzupe∏nieƒ lub sk∏adania wyjaÊnieƒ listem poleconym
lub pocztà kurierskà, brany jest pod uwag´ dzieƒ nadania przesy∏ki, tj. dat´ stempla
pocztowego na przesy∏ce.
Agencja mo˝e uwzgl´dniç uzupe∏nienia i poprawki z∏o˝one po wyznaczonym terminie, jednak nie póêniej ni˝ w czasie 28 dni od dnia otrzymania przez Beneficjenta wezwania, je˝eli wynika to z przyczyn od niego niezale˝nych. W takim przypadku Beneficjent jest zobowiàzany poinformowaç Agencj´ w wyznaczonym terminie 14 dni
o koniecznoÊci wyd∏u˝enia terminu na dokonanie uzupe∏nieƒ lub poprawek
Wniosek o p∏atnoÊç zosta∏ tak skonstruowany, aby jego wype∏nienie nie sprawia∏o
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wi´kszych problemów. Podobnie jak w przypadku Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, pola zaznaczone szarym kolorem wype∏niane sà przez pracownika
Oddzia∏u Regionalnego ARiMR. Pozosta∏e pola wniosku wype∏nia Beneficjent.
W przypadku realizacji projektów w dwóch etapach, dla ka˝dego z nich sk∏adany jest
odr´bny wniosek wraz z za∏àcznikami.

2. Jak nale˝y wype∏niç poszczególne pola Wniosku o p∏atnoÊç
(1_) Wniosek za okres: od ................ do ................
W tym polu nale˝y wpisaç okres, za jaki sk∏adany jest wniosek. Okres ten liczony jest
od dnia podpisania umowy do okreÊlonego w umowie dnia z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç: poÊrednià (zakoƒczenia etapu) lub koƒcowà (zakoƒczenia realizacji ca∏ego
projektu).
Terminy sk∏adania Wniosków o p∏atnoÊç okreÊlone w umowie zawierajà si´ w okresie od 15-go do 25-go danego miesiàca. Dlatego w polu „do” nale˝y wpisaç ostatni
dzieƒ terminu z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç dla danego etapu lub dzieƒ, w którym
wniosek zosta∏ z∏o˝ony w Oddziale Regionalnym ARiMR.
W polu „od” nale˝y natomiast wpisaç dzieƒ podpisania umowy, nawet jeÊli projekt
jest realizowany w dwóch etapach.
Przyk∏ad
Projekt w ramach Dzia∏ania 2.4 by∏ realizowany w dwóch etapach.
Data podpisania umowy
– 20.05.2005 r.
Termin z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià:
– od 15 do 25.07.2005 r.,
Wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà
– od 15 do 25.12.2005 r.
W punkcie (1_) wniosku nale˝y wpisaç:
I etap (1_) Wniosek za okres:
od 20.05.2005 r. do 25.07.2005 r.
II etap (1_) Wniosek za okres: od 20.05.2005 r. do 25.12.2005 r.
We wzorach wniosku zamieszczonych na stronach internetowych ARiMR
i MRiRW punkty (2_) oraz (3_) zosta∏y ju˝ wype∏nione, tj.:
(2_) Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOGR) oraz (3_) Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”
(4_) Priorytet
Nale˝y wpisaç odpowiednio:
● Wspieranie zmian i dostosowaƒ w sektorze rolno-˝ywnoÊciowym – w Dzia∏aniu
1.1, albo
● Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich – w Dzia∏aniu 2.4 lub 2.6.

19

(5_) Dzia∏anie
W punkcie tym nale˝y wpisaç numer odpowiedniego Dzia∏ania:
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
– 1.1
„Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia
ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów”
– 2.4
„Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwiàzanej z rolnictwem”
– 2.6
(6_) Poddzia∏anie
W ramach SPO „Restrukturyzacja...” nie wyst´pujà Poddzia∏ania.
(7_) Nazwa projektu
Nale˝y wpisaç tytu∏ projektu okreÊlony w umowie. Nale˝y przy tym pami´taç, i˝ tytu∏ projektu musi byç jednakowy we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwo∏anie.
(8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju
W tym polu nale˝y wpisaç znak sprawy nadany przez Agencj´.
(9_) Umowa/decyzja* o dofinansowaniu nr ......
W zakresie Dzia∏aƒ wdra˝anych przez Agencj´ zatwierdzenie projektu do realizacji
odbywa si´ na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, dlatego te˝ w tym polu nale˝y wpisaç numer umowy, w ramach której sk∏adany jest wniosek.
(10_) z dnia …... na kwot´ dofinansowania ...…... PLN s∏ownie ……....
(11_) co stanowi …% kwoty wydatków kwalifikowalnych
W tych punktach Beneficjent wpisuje dat´ podpisania umowy, kwot´ pomocy w z∏otych oraz poziom dofinansowania (w %) okreÊlony w umowie.
(12_) Okres realizacji projektu od ................ do ................
Okres realizacji projektu rozpoczyna si´ w dniu podpisania umowy. Dotyczy to równie˝ przypadku, gdy koszty ogólne zwiàzane z przygotowaniem projektu zosta∏y poniesione przed jej podpisaniem. Okres ten koƒczy si´ natomiast w dniu z∏o˝enia
Wniosku o p∏atnoÊç. Zgodnie z umowà Wniosek o p∏atnoÊç nale˝y z∏o˝yç w okresie
od 15-go do 25-go danego miesiàca.
Dniem zakoƒczenia realizacji projektu jest ostatni dzieƒ terminu zapisanego w umowie jako dzieƒ z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç w ramach ostatniego etapu.
Przyk∏ad
Projekt w ramach Dzia∏ania 2.6 by∏ realizowany w jednym etapie.
Termin z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç
– od 15 do 25 wrzeÊnia 2005 r.,
Maksymalny mo˝liwy termin zakoƒczenia realizacji projektu, równoznaczny z terminem z∏o˝enia Wniosku o p∏atnoÊç to 25.09.2005 r.
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JeÊli w trakcie realizacji projektu dokonywane by∏y na podstawie pisemnego aneksu
zmiany terminów realizacji projektu, nale˝y je obowiàzkowo uwzgl´dniç przy wype∏nianiu Wniosku o p∏atnoÊç.
(13_) P∏atnoÊç (pierwsza, poÊrednia, koƒcowa, premia)
W Dzia∏aniach: 1.1, 2.4 oraz 2.6 wniosek mo˝e dotyczyç:
● p∏atnoÊci poÊredniej – w przypadku wniosków sk∏adanych w ramach projektów
dwuetapowych, je˝eli etap ten nie jest etapem koƒcowym;
● p∏atnoÊci koƒcowej – w przypadku wniosków sk∏adanych w ramach projektów
jednoetapowych oraz w ramach ostatniego etapu projektu.
(14_) kwota wydatków kwalifikowalnych obj´tych wnioskiem ...... PLN
W punkcie tym nale˝y wpisaç kwot´ wydatków kwalifikowalnych, zgodnà z kwotà
wyliczonà w punkcie 20 wniosku „INFORMACJA FINANSOWA dotyczàca
wniosku” (kolumna 12, wiersz: suma ogó∏em). Kwot´ t´ nale˝y zaokràgliç do pe∏nych z∏otych „w dó∏”.
Przyk∏ad
Kwota kosztów kwalifikowalnych wyliczona w w pkt. 20 wynosi 386 244,55 z∏. Po
zaokràgleniu tej kwoty w dó∏ otrzymujemy kwot´ 386 244 z∏ – i takà wartoÊç wpisujemy w pkt. 14 wniosku.
(15_) wnioskowana kwota ..................... PLN
Kwota, którà nale˝y wpisaç w tym punkcie stanowi iloczyn wydatków kwalifikowalnych i poziomu dofinansowania zapisanego w umowie, nie mo˝e byç jednak wy˝sza
ni˝ kwota dofinansowania zapisana w umowie, odpowiednio dla etapu lub projektu.
Przyk∏ad 1
Dzia∏anie 1.1:
● zapisana w umowie kwota dofinansowania
– 250 tys. z∏,
● poziom dofinansowania
– 60%.
Rzeczywista wysokoÊç kosztów kwalifikowalnych wynios∏a
– 420 tys. z∏.
Wyliczenie wnioskowanej kwoty dofinansowania:
420 tys. z∏ x 60% = 252 tys. z∏.
Wyliczona wartoÊç jest wy˝sza o 2 tys. z∏ ni˝ kwota pomocy zapisana w umowie.
W punkcie (15_) nale˝y wpisaç kwot´ pomocy z umowy, tj. 250 tys. z∏.
Przyk∏ad 2
Dzia∏anie 1.1:
● zapisana w umowie kwota dofinansowania
● poziom dofinansowania
Rzeczywista wysokoÊç kosztów kwalifikowalnych wynios∏a
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– 250 tys. z∏,
– 60%.
– 400 tys. z∏.

Wyliczenie wnioskowanej kwoty dofinansowania:
400 tys. z∏ x 60% = 240 tys. z∏.
Wyliczona wartoÊç jest ni˝sza o 10 tys. z∏ ni˝ kwota pomocy zapisana w umowie.
W punkcie (15_) nale˝y wpisaç wyliczonà kwot´ pomocy, tj. 240 tys. z∏.
(16_) kwota otrzymanych p∏atnoÊci w ramach projektu: ........ PLN
Je˝eli projekt jest realizowany w dwóch etapach a wniosek dotyczy p∏atnoÊci poÊredniej, w tym punkcie nale˝y wpisaç „0”. Podobnie, jeÊli projekt jest realizowany
w jednym etapie i wniosek dotyczy p∏atnoÊci koƒcowej – kwota otrzymanych p∏atnoÊci w ramach projektu równie˝ wynosi „0”.
W przypadku realizacji projektu w dwóch etapach, jeÊli Beneficjent wyst´puje
z Wnioskiem o p∏atnoÊç koƒcowà, w tym punkcie nale˝y wpisaç kwot´ pomocy
otrzymanà w ramach z∏o˝onego wczeÊniej Wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià. JeÊli Êrodki finansowe nie zosta∏y jeszcze przekazane na wskazane przez Beneficjenta konto
bankowe, nale˝y podaç kwot´ wnioskowanà do refundacji we wczeÊniej z∏o˝onym
wniosku.
Kolejne punkty, tj.:
(17_) DANE BENEFICJENTA
(18_) Osoba do kontaktu (je˝eli inna ni˝ beneficjent)
(19_) Rachunki bankowe, na które nale˝y dokonaç p∏atnoÊci (zgodnie z umowà/decyzjà* o dofinansowaniu projektu)
nale˝y wype∏niç danymi zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Je˝eli od momentu podpisania umowy dane te uleg∏y zmianie, Beneficjent jest zobowiàzany pisemnie
powiadomiç o Agencj´ o zaistnia∏ych zmianach, a powy˝sze pola wype∏niç zgodnie
z danymi aktualnymi na dzieƒ sk∏adania wniosku.
Wpisany numer rachunku bankowego musi byç zgodny z za∏àczonym do wniosku
zaÊwiadczeniem z banku o rachunku bankowym, na który majà byç przekazane
Êrodki finansowe. Je˝eli projekt jest realizowany w jednym etapie ww. za∏àcznik jest
obligatoryjnie sk∏adany wraz z Wnioskiem o p∏atnoÊç koƒcowà. Je˝eli natomiast projekt jest realizowany w dwóch etapach – stanowi on obowiàzkowy za∏àcznik do
Wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià.
Je˝eli podany we wniosku numer rachunku bankowego uleg∏ zmianie, nale˝y niezw∏ocznie przedstawiç nowe zaÊwiadczenie z banku.
INFORMACJA FINANSOWA dotyczàca wniosku
T´ cz´Êç wniosku nale˝y wype∏niç na podstawie rzeczywistych danych z faktur lub
innych dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci dowodowej, które potwierdzajà poniesione wydatki.
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Nale˝y pami´taç, i˝ do kosztów kwalifikowalnych nie mo˝na zaliczyç wydatków poniesionych przed dniem podpisania umowy. Ograniczenie to nie dotyczy niektórych
kosztów ogólnych zwil˝anych z przygotowaniem projektu (omówionych w pkt.
III.3.1).

6

7

8

w tym VAT

data zap∏aty

5

kwota wydatków
kwalifikowalnych

kategoria interwencji

4

kwota dokumentu netto

pozycja w zestawieniu
rzeczowo-finansowym

3

kwota dokumentu brutto

numer ksi´gowy
lub ewidencyjny

2

NIP wystawcy dokumentu

data wystawienia dokumentu

1

sposób zap∏aty
sposób zap∏aty
(G – gotówka,
P – przelew,
K – karta)
nazwa towaru lub us∏ugi/
pozycja na dokumencie

nr dokumentu

(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzajàcych poniesione wydatki
obj´te wnioskiem

9 10

11

12

13

1
1
suma
ogó∏em
w PLN
W kolumnie nr 1 nale˝y wpisaç numer faktury lub innego dokumentu ksi´gowego
o równowa˝nej wartoÊci dowodowej. W nast´pnej natomiast – dat´ wystawienia tego dokumentu w formacie: dzieƒ/miesiàc/rok. W kolejnej (kolumna 3) wpisuje si´
numer ksi´gowy lub ewidencyjny, pod którym dokument ksi´gowy zosta∏ wpisany
w ksi´gach ewidencyjnych.
Je˝eli Beneficjent nie prowadzi ksiàg rachunkowych, w kolumnie tej mo˝na postawiç kresk´. Je˝eli natomiast Beneficjent jest zobowiàzany do prowadzenia ksiàg rachunkowych, do wniosku dodatkowo do∏àcza dokumenty potwierdzajàce zaksi´gowanie w nich Êrodków trwa∏ych. Dokumentami tymi sà:
● potwierdzony wydruk elektroniczny z dokumentacji,
● kopia ksià˝ki ewidencji Êrodków trwa∏ych.
Wydruki lub kopie, o których mowa powy˝ej, powinny zawieraç stron´ tytu∏owà
oraz strony obejmujàce zwiàzane z realizacjà projektu.
W kolumnie nr 4 nale˝y wpisaç pozycj´ z Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu, do której odnoszà si´ koszty kwalifikowalne okreÊlone w dokumentach, w nast´pnej natomiast – odpowiednià dla Dzia∏ania kategori´, tj.:
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●
●
●

Dzia∏anie 1.1
Dzia∏anie 2.4
Dzia∏anie 2.6

– 111,
– 1307,
– 1309.

W kolumnie nr 6 wpisuje si´ dok∏adnà dat´ zap∏aty, a w nast´pnej (kolumna 7) – sposób zap∏aty. W przypadku Dzia∏aƒ: 1.1, 2.4 i 2.6 uznawane b´dà p∏atnoÊci pieni´˝ne
gotówkowe lub bezgotówkowe, nie b´dà natomiast uznawane kompensaty.
W kolumnie nr 8 nale˝y wpisaç numer lub numery pozycji kosztów kwalifikowalnych z dokumentu ksi´gowego. Je˝eli na dokumencie wyst´puje kilka pozycji
i wszystkie stanowià koszty kwalifikowalne, wpisuje si´ wszystkie pozycje. Je˝eli dokument ksi´gowy odnosi si´ równie˝ do kosztów niekwalifikowanych, nale˝y podaç
pozycj´ lub pozycje odnoszàce si´ jedynie do kosztów kwalifikowalnych.
W kolejnej kolumnie (9) podaje si´ NIP wystawcy dokumentu. Je˝eli nie jest on uprawniony do wystawiania faktur, nale˝y wpisaç NIP osobisty sprzedajàcego.
W kolejnych kolumnach (10, 11, 12) nale˝y wpisaç z dokumentu odpowiednio kwot´ – brutto, netto oraz wydatków kwalifikowalnych. W odniesieniu do Dzia∏aƒ 1.1,
2.4 oraz 2.6 w pozycji VAT (kolumna nr 13) zawsze nale˝y wpisaç „0”.
Suma ogó∏em w kolumnie kwota wydatków kwalifikowalnych (kolumna 12) musi
byç zgodna z danymi zawartymi w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji
projektu.
Je˝eli w trakcie realizacji projektu dokonywane by∏y zmiany umowy (aneks), nale˝y
je uwzgl´dniç przy wype∏nianiu Zestawienia dokumentów potwierdzajàcych poniesione wydatki obj´te wnioskiem, zw∏aszcza je˝eli mia∏y one wp∏yw na zakres i koszty
projektu.
(21_) èród∏a, z których zosta∏y sfinansowane wydatki
W kolumnie Kwota wydatków ogó∏em nale˝y wpisaç wszystkie wydatki (kwalifikowalne i niekwalifikowane) zwiàzane z realizacjà projektu, w nast´pnej natomiast –
jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione na realizacj´ projektu.
WielkoÊci te wpisujemy w wierszu Pozosta∏e êród∏a: – prywatne.
Punkty (22_) – (24_) wniosku nie sà polami wymagalnymi. W przypadku Dzia∏aƒ
SPO „Restrukturyzacja...” wype∏niane jest Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu stanowiàce za∏àcznik do wniosku.
(25_) OÊwiadczenie beneficjenta:
W tej cz´Êci nale˝y wpisaç adres, pod którym b´dzie przechowywana dokumentacja
zwiàzana z projektem. JednoczeÊnie Beneficjent wpisuje dat´ wype∏nienia wniosku,
miejscowoÊç oraz sk∏ada podpis.
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W przypadku osób prawnych pod wnioskiem podpisujà si´ osoby reprezentujàce
Beneficjenta.
Wniosek mo˝e zostaç podpisany przez pe∏nomocnika. W takim przypadku pe∏nomocnictwo powinno byç za∏àczone do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza. Je˝eli decyzj´ o udzieleniu pe∏nomocnictwa Beneficjent podjà∏ ju˝ po z∏o˝eniu Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinno byç ono do∏àczone do Wniosku
o p∏atnoÊç. Pe∏nomocnictwo musi byç sporzàdzone w formie pisemnej, powinno
równie˝ okreÊlaç w swojej treÊci w sposób niewzbudzajàcy wàtpliwoÊci rodzaj czynnoÊci, do których pe∏nomocnik jest uprawniony.
Przyk∏adowo wype∏niony Wniosek o p∏atnoÊç stanowi Za∏àcznik nr 4 do niniejszego
Poradnika, natomiast Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu – Za∏àcznik nr 5.

3. Dokumenty sk∏adane z Wnioskiem o p∏atnoÊç
Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumenty wymienione w Za∏àczniku nr 2 do umowy.
Dokumenty te, w zale˝noÊci od przyj´tych w tym zakresie zapisów m.in. w Instrukcji do wniosku o p∏atnoÊç, nale˝y z∏o˝yç w formie orygina∏ów lub kopii potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em albo przez Pracownika Agencji, albo:
● notariusza, albo
● Urzàd Gminy (jedynie w Dzia∏aniu 1.1), albo
● urzàd, który wystawi∏ dokument (w Dzia∏aniach: 2.4, i 2.6),
Niektóre z dokumentów nale˝y sporzàdziç na formularzach udost´pnionych przez
Agencj´ i wype∏niç zgodnie z Instrukcjà. Wzory tych formularzy i instrukcje ich wype∏nienia sà zamieszczone na stronach internetowych ARiMR i MRiRW.
Za∏àczone do wniosku zaÊwiadczenia dotyczàce zobowiàzaƒ publiczno-prawnych
(np. zaÊwiadczenia z ZUS, KRUS, Urz´du Skarbowego, Urz´du Gminy itd.) muszà
byç aktualne. Oznacza to, ˝e data ich wystawienia nie mo˝e byç wczeÊniejsza ni˝
1 miesiàc przed dniem wp∏ywu wniosku do Oddzia∏u Regionalnego ARiMR.
Za∏àczone dokumenty, takie jak: opinie, protoko∏y, wypisy, odpisy, zaÊwiadczenia,
pozwolenia itp., uznawane sà przez Agencj´ za wa˝ne bezterminowo, je˝eli w ich
treÊci oraz w Instrukcji nie zosta∏o to okreÊlone inaczej.
Po skompletowaniu niezb´dnych za∏àczników Beneficjent sporzàdza spis za∏àczników z∏o˝onych przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o p∏atnoÊç – dokument obowiàzkowy za∏àczany w oryginale na formularzu udost´pnionym przez Agencj´.
Z Wnioskiem o p∏atnoÊç nale˝y równie˝ z∏o˝yç informacj´ na temat stosowanego
okresu obrachunkowego. Dokument ten jest za∏àczany w oryginale na formularzu
udost´pnionym przez Agencj´ i jest obowiàzkowy dla osób prawnych w Dzia∏aniach: 1.1 i 2.4.
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4. Potwierdzanie spe∏niania warunków wynikajàcych z zapisów
programowych
Udzielenie tj. wyp∏ata dofinansowania, podobnie jak wczeÊniej jego przyznanie, wià˝e
si´ z koniecznoÊcià spe∏nienia w poszczególnych Dzia∏aniach okreÊlonych warunków.

4.1 Brak zaleg∏oÊci podatkowych
spo∏ecznych i zdrowotnych

oraz

z

tytu∏u

ubezpieczeƒ

Kryterium to jest weryfikowane we wszystkich omawianych Dzia∏aniach, tj. 1.1, 2.4
oraz 2.6, zarówno na etapie przyznawania pomocy (ubiegania si´ o dofinansowanie), jak równie˝ jej udzielania. Oznacza to, i˝ Beneficjent jest zobowiàzany udokumentowaç brak zaleg∏oÊci podatkowych oraz zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego.
Z ka˝dym Wnioskiem o p∏atnoÊç, tj. poÊrednià oraz koƒcowà, nale˝y obowiàzkowo
przed∏o˝yç aktualne zaÊwiadczenia wydane przez:
● Naczelnika Urz´du Skarbowego:
❍ o braku zaleg∏oÊci podatkowych lub niefigurowaniu w ewidencji p∏atników –
dotyczy osób fizycznych,
❍ o braku zaleg∏oÊci podatkowych – dotyczy osób prawnych;
● wójta (burmistrza) o braku zaleg∏oÊci podatkowych oraz (w przypadku Dzia∏ania 1.1) o wielkoÊci gospodarstwa rolnego;
● Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS):
❍ o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
i zdrowotnego lub niefigurowaniu w ewidencji p∏atników – dotyczy osób fizycznych,
❍ o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek – dotyczy osób prawnych;
● Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego (KRUS) o braku zaleg∏oÊci
w op∏acaniu sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego lub niefigurowaniu w ewidencji p∏atników – dotyczy osób fizycznych.

4.2 Standardy
W Dzia∏aniu 1.1 kryterium dotyczy tzw. minimalnych standardów.
Je˝eli gospodarstwo rolne Beneficjenta nie spe∏nia∏o wymaganych standardów
w momencie przyznawania pomocy to musi je osiàgnàç najpóêniej do dnia zakoƒczenia realizacji projektu. Dotyczy to wszystkich standardów, nawet takich, które
stanà si´ obowiàzujàce po zakoƒczeniu realizacji projektu. Fakt ten potwierdzaç majà odpowiednio w zale˝noÊci od rodzaju produkcji prowadzonej w gospodarstwie:
● oÊwiadczenie o spe∏nieniu minimalnych standardów,
● zaÊwiadczenie powiatowego lekarza weterynarii,
● inne dokumenty.
Je˝eli w momencie ubiegania si´ o dofinansowanie gospodarstwo rolne Beneficjenta spe∏nia∏o minimalne standardy jedynie w zakresie podstawowym, do Wniosku
o p∏atnoÊç poÊrednià lub najpóêniej z Wnioskiem o p∏atnoÊç koƒcowà nale˝y za∏à-
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czyç OÊwiadczenie o spe∏nieniu minimalnych standardów wraz z dokumentami
potwierdzajàcymi ich spe∏nienie, jeÊli obowiàzek ich uzyskania wynika z prawa
krajowego.
W przypadku gospodarstw rolnych prowadzàcych chów lub hodowl´ zwierzàt nale˝y do∏àczyç wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii zaÊwiadczenie o spe∏nianiu minimalnych standardów w odniesieniu do higieny i warunków utrzymania
zwierzàt w gospodarstwie, lub higieny produkcji mleka, w zakresie niezb´dnym do
otrzymania dofinansowania. Dodatkowo, jeÊli w gospodarstwie rolnym, którego dotyczy z∏o˝ony wniosek, po zrealizowaniu projektu b´dzie prowadzony:
● chów lub hodowla drobiu powy˝ej 40 000 stanowisk, lub
● chów lub hodowla Êwiƒ powy˝ej 2000 stanowisk Êwiƒ o wadze powy˝ej 30 kg,
lub
● 750 stanowisk dla macior,
do wniosku nale˝y do∏àczyç Informacj´ o stanie przestrzegania wymagaƒ ochrony
Êrodowiska wydanà przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ârodowiska oraz kopi´
pozwolenia zintegrowanego, je˝eli jego uzyskanie by∏o konieczne zgodnie z przepisami o ochronie Êrodowiska.
Je˝eli gospodarstwo rolne spe∏nia∏o standardy w pe∏nym zakresie ju˝ w momencie
ubiegania si´ o dofinansowanie nie jest konieczne do∏àczenie do wniosku OÊwiadczenia o spe∏nieniu minimalnych standardów wraz za∏àcznikami.
Dodatkowo, je˝eli w Dzia∏aniu 1.1 projekt obejmowa∏ zakup stada podstawowego
zwierzàt gospodarskich Beneficjent obowiàzkowo za∏àcza zaÊwiadczenie hodowlane.
Powy˝sze zaÊwiadczenie nie jest wymagane, w przypadku, gdy dla danego gatunku
zwierzàt wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. 2002 nr 207 poz. 1766
oraz z 2004 nr 91 poz. 866) nie sà prowadzone ksi´gi hodowlane.
UWAGA!
Âwiadectwa hodowlane (zaÊwiadczenia) wystawiajà instytucje, które prowadzà ksi´gi
hodowlane danego gatunku zwierzàt4
● dla byd∏a – Polska Federacja Hodowców Byd∏a i Producentów Mleka oraz
Zwiàzek Hodowców Byd∏a Mi´snego,
● dla trzody – Zwiàzek Hodowców Trzody Chlewnej,
● dla drobiu – Zwiàzek Drobiarzy (Hodowców Drobiu, Hodowców Strusi),
● dla koni – Zwiàzek Hodowców Koni.
W przypadku, gdy zakres projektu w Dzia∏aniu 1.1 obejmowa∏ zakup materia∏u
szkó∏karskiego Beneficjent za∏àcza do wniosku wypis ze Êwiadectwa oceny materia∏u szkó∏karskiego.

4

êród∏o: Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt
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Obowiàzekl dotyczy tylko gatunków roÊlin wymienionych w wykazie gatunków roÊlin uprawnych, których odmiany wpisuje si´ do krajowego rejestru oraz których
materia∏ siewny mo˝e byç wytwarzany i znajdowaç si´ w obrocie, stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz.
1299, z póên. zm.).
W Dzia∏aniach: 2.4 i 2.6 kryterium standardów odnosi si´ do projektów, dla których przepisy prawa wymagajà uzyskanie odpowiednich opinii i decyzji w zakresie
wymagaƒ:
● sanitarnych,
● ochrony Êrodowiska,
● weterynaryjnych (jedynie w Dzia∏aniu 2.4),
● dotyczàcych warunków zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia oraz warunków utrzymania zwierzàt gospodarskich (jedynie w Dzia∏aniu 2.4).
W takim przypadku do Wniosku o p∏atnoÊç ww za∏àczane sà obowiàzkowo opinie i
decyzje.
W Dzia∏aniu 2.4 spe∏nienie obowiàzujàcych standardów odnosi si´ do dzia∏alnoÊci
uruchamianej lub rozwijanej w wyniku realizacji projektu. JeÊli w tym Dzia∏aniu projekt dotyczy∏ np. zakupu zwierzàt dla uatrakcyjnienia pobytu turystom – do wniosku
nale˝y za∏àczyç zaÊwiadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzajàce, i˝ w odniesieniu do tego projektu spe∏nione zosta∏y minimalne standardy w zakresie wymagaƒ weterynaryjnych (dobrostanu zwierzàt).
Podobnie w Dzia∏aniu 2.6 – uzyskanie dofinansowania wià˝e si´ z koniecznoÊcià wykazania, i˝ w odniesieniu do projektu uzyskano wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Je˝eli np. pozwolenie na budow´ obiektu nak∏ada∏o na wykonawc´ obowiàzek uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie – stanowi ono obligatoryjny za∏àcznik
do wniosku.
Dodatkowo, Beneficjent w Dzia∏aniu 2.6 jest zobowiàzany za∏àczyç orygina∏ oÊwiadczenia Beneficjenta, ˝e:
● droga obj´ta projektem jest drogà wewn´trznà w rozumieniu przepisów o drogach publicznych – je˝eli przedmiotem projektu jest budowa drogi,
● obj´te projektem urzàdzenia zaopatrzenia w wod´, do odprowadzenia i oczyszczania Êcieków oraz sieci i urzàdzenia zaopatrzenia w energi´, nie sà w posiadaniu gminy lub odpowiednio: spó∏ki wodnej, przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego lub przedsi´biorstwa energetycznego – je˝eli przedmiotem projektu sà ww. urzàdzenia.
Je˝eli natomiast projekt dotyczy∏ infrastruktury wodociàgowej, kanalizacyjnej lub
energetycznej Beneficjent do Wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà za∏àcza obowiàzkowo zgod´ w∏aÊciciela:
● sieci wodociàgowej na przy∏àczenie do tej sieci urzàdzeƒ wodociàgowych, wykonanych zgodnie z projektem – je˝eli przedmiotem projektu sà urzàdzenia wymienione w tym oÊwiadczeniu,
● zgoda w∏aÊciciela sieci kanalizacyjnej na przy∏àczenie do tej sieci urzàdzeƒ ka-
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●

nalizacyjnych, wykonanych zgodnie z projektem – je˝eli przedmiotem projektu
sà ww. urzàdzenia,
zgoda w∏aÊciciela sieci energetycznej na przy∏àczenie do tej sieci urzàdzeƒ energetycznych, wykonanych zgodnie z projektem – je˝eli przedmiotem projektu sà
urzàdzenia wymienione w tym oÊwiadczeniu.

UWAGA!
Za zgod´ uznaje si´ równie˝ umow´ podpisanà pomi´dzy Beneficjentem i w∏aÊcicielem odpowiednio: sieci wodociàgowej na dostaw´ wody, sieci kanalizacyjnej na odbiór Êcieków lub sieci energetycznej na dostaw´ energii elektrycznej.

4.3 Projekt wspó∏finansowany w ramach Dzia∏ania nie mo˝e byç
realizowany z udzia∏em innych Êrodków publicznych przyznanych
w zwiàzku z realizacjà tego projektu
Kryterium to obowiàzuje we wszystkich omawianych Dzia∏aniach.
Projekt nie mo˝e byç wspó∏finansowany z innych Êrodków publicznych przyznanych
w zwiàzku z jego realizacjà. Oznacza to, i˝ Beneficjent nie mo˝e skorzystaç na realizacj´ projektu np. z kredytu z dop∏atami Agencji do oprocentowania, Programu SAPARD, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W procesie weryfikacji
wniosku dokonywane sà tzw. kontrole krzy˝owe, majàce na celu wykluczenie ww.
sytuacji.
Je˝eli oka˝e si´, i˝ Beneficjent realizowa∏ projekt z udzia∏em innych – poza przyznanymi w ramach SPO „Restrukturyzacja…” – Êrodków publicznych, Agencja odmówi wyp∏aty lub za˝àda zwrotu ju˝ wyp∏aconych Êrodków wraz z odsetkami, w wysokoÊci okreÊlonej jak dla zaleg∏oÊci podatkowych.
Beneficjent mo˝e natomiast wykorzystaç przyznanà mu premi´ z Dzia∏ania 1.2 „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” do sfinansowania realizowanego projektu. Premia
nie jest bowiem przyznawana na realizacj´ projektu.
Osoby, które korzystajà ze wsparcia na realizacj´ projektów obejmujàcych roboty
budowlane zwiàzane z budynkiem lub lokalem mieszkalnym, nie mogà skorzystaç
z tzw. ulgi budowlanej przy odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Odliczeniu od podatku podlegajà poniesione przez podatnika wydatki na potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont – modernizacj´ budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, z zachowaniem trzyletniego limitu odliczeƒ, gwarantujàcego podatnikom mo˝liwoÊç korzystania z tej preferencji do koƒca 2005 r.
Podatnicy, którzy skorzystali z ww. ulgi na remont i modernizacj´ budynku (lokalu) mieszkalnego, a nast´pnie te same wydatki sta∏y si´ podstawà do otrzymania
dofinansowania projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja...” skorzystaliby
w efekcie z dwukrotnego zwrotu uprzednio poniesionych wydatków. W tej sytuacji
b´dà mia∏y zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiazujàce podatnika do zwrócenia ulgi budowlanej, z której wczeÊniej
skorzysta∏.
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4.4 ˚ywotnoÊç ekonomiczna
Spe∏nienie kryterium ˝ywotnoÊci ekonomicznej jest weryfikowane na etapie Wniosku o p∏atnoÊç tylko w Dzia∏aniu 1.1 w sytuacji, gdy jej poziom w gospodarstwie rolnym w chwili ubiegania si´ o dofinansowanie by∏ ni˝szy od 4 ESU. W takim przypadku ˝ywotnoÊç musi byç osiàgni´ta najpóêniej do czasu zakoƒczenia realizacji
projektu. Oznacza to, i˝ w dniu sk∏adania Wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà za∏àczane
dokumenty muszà potwierdzaç, i˝ ˝ywotnoÊç ekonomiczna gospodarstwa osiàgn´∏a
co najmniej wymagane minimum. Osiàgni´cie ˝ywotnoÊci ekonomicznej mo˝e byç
wykazane na podstawie danych wyliczonych w Tabeli SGM albo faktycznych danych
z gospodarstwa rolnego.
W zwiàzku z tym do Wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà Beneficjent za∏àcza:
● tabel´ SGM, sporzàdzonà zgodnie ze strukturà produkcji planowanej na okres
najbli˝szych 12 miesi´cy po zakoƒczeniu realizacji projektu (z∏o˝eniu ostatniego
Wniosku o p∏atnoÊç), dokumentujàcà osiàgni´cie przez gospodarstwo ˝ywotnoÊci ekonomicznej, w oryginale na formularzu udost´pnionym przez Agencj´;
albo
● kalkulacj´ nadwy˝ek bezpoÊrednich – na podstawie danych z gospodarstwa –
obejmujàcà okres 12 miesi´cy po z∏o˝eniu Wniosku o p∏atnoÊç – sporzàdzonà
w oryginale na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ w formie nast´pujàcych tabel:
– tabela do wyliczania nadwy˝ki bezpoÊredniej z produkcji roÊlinnej
lub
– tabela do wyliczania nadwy˝ki bezpoÊredniej z produkcji zwierz´cej
oraz
– podsumowanie wyliczenia nadwy˝ki bezpoÊredniej z produkcji rolnej w gospodarstwie.
˚ywotnoÊç ekonomicznà ustala si´ na podstawie wielkoÊci ekonomicznej danego gospodarstwa rolnego. Jest nià suma nadwy˝ek bezpoÊrednich wszystkich dzia∏alnoÊci
wraz z produkcjà w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych w tym gospodarstwie. Nadwy˝ki bezpoÊrednie oblicza si´ na podstawie wskaêników Standardowych Nadwy˝ek BezpoÊrednich (SGM5) wyznaczonych rodzajów produkcji rolnej
dla danego regionu kraju.
Osiàgni´cie ˝ywotnoÊci ekonomicznej w stanie docelowym, tj. po realizacji projektu,
mo˝e byç uwarunkowane powi´kszeniem area∏u upraw o grunty, które w chwili
ubiegania si´ o dofinansowanie nie wchodzi∏y w sk∏ad gospodarstwa rolnego Beneficjenta. Je˝eli taka sytuacja mia∏a miejsce i jednoczeÊnie zosta∏o to wykazane w Pe∏nym Planie Projektu, Beneficjent za∏àcza do wniosku dokument potwierdzajàcy tytu∏
prawny do nabytych gruntów rolnych, wykazanych w planie projektu jako stan docelowy, jaki osiàgnie gospodarstwo po zrealizowaniu projektu, a uzyskana z tych gruntów nadwy˝ka bezpoÊrednia ma wp∏yw na osiàgni´cie wymaganego progu ˝ywotnoÊci ekonomicznej.
5

Standardowe Nadwy˝ki BezpoÊrednie
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Projekt móg∏ równie˝ dotyczyç gospodarstwa rolnego, które w ca∏oÊci lub w cz´Êci
jest w posiadaniu zale˝nym i uzyskana z tego gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci
nadwy˝ka bezpoÊrednia ma wp∏yw na osiàgni´cie wymaganego progu ˝ywotnoÊci
ekonomicznej. W takim przypadku Beneficjent za∏àcza do wniosku umow´ dzier˝awy zawartà co najmniej na 5 lat od planowanej daty dokonania ostatniej p∏atnoÊci
w ramach projektu.
Dodatkowo nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie w∏aÊciciela nieruchomoÊci, ˝e wyra˝a zgod´ na realizacj´ projektu – je˝eli w projekcie uwzgl´dniona jest nieruchomoÊç b´dàca w posiadaniu zale˝nym Wnioskodawcy.

4.5 Uruchomienie lub rozwój dodatkowej dzia∏alnoÊci w ramach projektu
Kryterium to jest weryfikowane jedynie w Dzia∏aniu 2.4.
Podj´cie lub rozwój dodatkowej dzia∏alnoÊci gospodarczej potwierdzaç musi stosowny wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej (dla osób fizycznych) lub rejestru
przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym (dla osób prawnych). Dzia∏alnoÊç
nale˝y równie˝ zg∏osiç we w∏aÊciwym Urz´dzie Skarbowym, Urz´dzie Gminy oraz
uzyskaç w Urz´dzie Statystycznym numer identyfikacyjny REGON.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ warunek prowadzenia dzia∏alnoÊci w miejscowoÊci liczàcej do
5 tys. mieszkaƒców po∏o˝onej w gminie miejskiej lub miejsko-wiejskiej nie odnosi si´
do miejsca, w którym dzia∏alnoÊç ta jest rejestrowana (zg∏aszana). Ograniczenie to
dotyczy bowiem jedynie miejsca realizacji projektu.
Beneficjent obowiàzkowo za∏àcza do wniosku:
● aktualny wypis z Rejestru Przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym potwierdzajàcy, ˝e Beneficjent prowadzi dzia∏alnoÊç zgodnà z projektem (w przypadku p∏atnoÊci koƒcowej) – w przypadku osób prawnych,
● zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, zg∏oszenie
w urz´dzie skarbowym rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz zaÊwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON potwierdzajàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej zgodnej z projektem – do∏àczone do Wniosku o p∏atnoÊç
koƒcowà – w przypadku osób fizycznych.
Wnioskodawca nie potwierdza uruchomienia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z projektem
w przypadku, je˝eli projekt dotyczy∏ agroturystyki, sprzeda˝y bezpoÊredniej produktów pochodzàcych z w∏asnego gospodarstwa, za∏o˝enia plantacji roÊlin wieloletnich
przeznaczonych na cele energetyczne oraz wytwarzania materia∏ów energetycznych
z biomasy, je˝eli obowiàzujàce przepisy prawa nie nak∏adajà takiego obowiàzku.
Dzia∏alnoÊç zwiàzana z projektem musi byç prowadzona co najmniej 5 lat od otrzymania ostatniej p∏atnoÊci w ramach projektu.
JednoczeÊnie, jeÊli obowiàzujàce przepisy prawa nak∏adajà na Beneficjenta obowiàzek uzyskania w odniesieniu do projektu innych pozwoleƒ lub licencji niezb´dnych
do rozpocz´cia prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y je obowiàzkowo za∏àczyç najpóêniej przy wyst´powaniu z Wnioskiem o p∏atnoÊç koƒcowà.
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Dodatkowo w przypadku rozwijania w ramach projektu dzia∏alnoÊci transportowej,
Beneficjent za∏àcza wydane przez w∏aÊciwy organ udzielajàcy licencji zaÊwiadczenie
z rejestru wydanych licencji na us∏ugi transportowe, potwierdzajàce aktualny stan
zwiàzany z zakupem nowych pojazdów samochodowych.

4.6 Standaryzacja obiektów zakwaterowania
Kryterium to jest weryfikowane jedynie w Dzia∏aniu 2.4.
Realizacja projektu dotyczàcego us∏ug turystycznych, Êwiadczonych w obiektach zakwaterowania musi doprowadziç do osiàgni´cia przez ten obiekt kategorii wskazanej na etapie ubiegania si´ o dofinansowanie:
● w przypadku obiektów wiejskiej bazy noclegowej – nie powinna odbiegaç od
zak∏adanej w opinii potwierdzajàcej zgodnoÊç projektu z wymogami
standaryzacji,
● w przypadku obiektów hotelarskich – zgodnej z promesà – przyrzeczeniem zaszeregowania.
W przypadku projektów realizowanych w zakresie agroturystyki lub us∏ug zwiàzanych z turystykà i wypoczynkiem, obejmujàcych tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej (w przypadku p∏atnoÊci koƒcowej), do wniosku nale˝y do∏àczyç potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie nast´pujàcych dokumentów:
● wypis z ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o us∏ugach turystycznych, potwierdzajàcy wpisanie obiektu, którego
dotyczy projekt do tej ewidencji,
● dokument okreÊlajàcy kategori´ obiektu, którego dotyczy projekt, nadanà przez
jednostk´ nadajàcà kategori´ obiektu zakwaterowania.
W przypadku natomiast projektów realizowanych w zakresie us∏ug hotelarskich,
Êwiadczonych wy∏àcznie w obiektach hotelarskich (w przypadku p∏atnoÊci koƒcowej), do wniosku nale˝y do∏àczyç potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie nast´pujàcych dokumentów:
●
●

wypis z ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o us∏ugach turystycznych potwierdzajàcy wpisanie obiektu, którego
dotyczy projekt, do tej ewidencji,
decyzj´ okreÊlajàcà kategori´ obiektu, którego dotyczy projekt, nadanà na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych.

4.7 Warunki kwalifikowalnoÊci zakupu u˝ywanego sprz´tu, maszyn
i urzàdzeƒ
Zakup sprz´tu, maszyn i urzàdzeƒ u˝ywanych mo˝e byç kosztem kwalifikowalnym
jedynie w Dzia∏aniach: 1.1 i 2.4.
Na etapie wyst´powania z Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca po przeprowadzeniu rynkowego rozeznania okreÊli∏ szacunkowà wartoÊç
sprz´tu, maszyn lub urzàdzeƒ u˝ywanych. Do Wniosku o p∏atnoÊç natomiast Beneficjent obowiàzkowo za∏àcza opini´ wraz z wycenà rzeczoznawcy, stwierdzajàcà, ˝e:
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●
●

cena zakupu u˝ywanych: sprz´tu, maszyn lub urzàdzeƒ nie przekracza wartoÊci
rynkowej
sprz´t ten posiada w∏aÊciwoÊci techniczne niezb´dne do realizacji projektu,
a tak˝e spe∏nia obowiàzujàce normy i standardy.

Tego rodzaju wyceny dokonujà rzeczoznawcy posiadajàcy stosowne uprawnienia
nadane przez m.in. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników
Rolnictwa, Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Mechaników Polskich oraz inne
organizacje stowarzyszone w Naczelnej Organizacji Technicznej.
W odniesieniu do zakupu maszyn i urzàdzeƒ u˝ywanych trwale zwiàzanych z gruntem – wyceny takiej dokonaç mogà rzeczoznawcy majàtkowi wpisani na list´ ministra w∏aÊciwego do nadawania uprawnieƒ rzeczoznawcom majàtkowym.
Dodatkowo Beneficjent jest zobowiàzany za∏àczyç orygina∏ swojego oÊwiadczenia, ˝e:
● sprz´t ten w ciàgu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie zosta∏ nabyty ze Êrodków
pomocy krajowej lub wspólnotowej,
● cena tego sprz´tu nie przekracza jego wartoÊci rynkowej i jest ni˝sza od ceny podobnego nowego sprz´tu oraz
● sprz´t ten posiada w∏aÊciwoÊci techniczne niezb´dne do realizacji projektu.
Je˝eli cena zakupu sprz´tu, maszyn lub urzàdzeƒ u˝ywanych jest wy˝sza od ich wartoÊci rynkowej zawartej w wycenie sporzàdzonej przez rzeczoznawc´ lub ceny podobnego nowego sprz´tu, koszt taki uznaje si´ za niekwalifikowalny.

4.8 Warunki kwalifikowalnoÊci zakupu gruntów rolnych
Zakup gruntów rolnych mo˝e byç kosztem kwalifikowalnym jedynie w Dzia∏aniu 1.1.
W trakcie oceny Wniosku o p∏atnoÊç Agencja weryfikuje poziom cen gruntów na
podstawie danych GUS obowiàzujàcych w dniu zawarcia przez Beneficjenta aktu
notarialnego potwierdzajàcego nabycie gruntów. Je˝eli w tym dniu ceny gruntów
rolnych by∏y ni˝sze od przyj´tych we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
to Agencja do weryfikacji przyjmuje ceny ni˝sze. Oznacza to, i˝ Beneficjent otrzyma p∏atnoÊç w kwocie ni˝szej ni˝ przyj´ta we Wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu. Je˝eli natomiast w dniu zawierania aktu notarialnego cena gruntów wed∏ug
GUS by∏a wy˝sza lub taka sama, jak przyj´ta we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, to kwota p∏atnoÊci b´dzie zgodna z przyj´tà w umowie.
Przyk∏ad 1
Projekt jest realizowany w województwie mazowieckim i obejmuje swoim zakresem
m.in. zakup 1 ha gruntów w trzeciej klasie bonitacyjnej (grunt klasy IIIa).
Ceny gruntów (1 ha):
● we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
● wynikajàca z aktu notarialnego
● wg GUS z dnia podpisania aktu notarialnego
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– 11.140 z∏
– 16.000 z∏
– 17.448 z∏

Kosztem kwalifikowalnym zakupu gruntów b´dzie kwota 11.140 z∏.
Przyk∏ad 2
Projekt jest realizowany w województwie mazowieckim i obejmuje swoim zakresem
m.in. zakup 1 ha gruntów w trzeciej klasie bonitacyjnej (grunt klasy IIIa).
Ceny gruntów (1 ha):
● we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
● wynikajàca z aktu notarialnego
● wg GUS z dnia podpisania aktu notarialnego

– 17.000 z∏
– 16.000 z∏
– 17.448 z∏

Kosztem kwalifikowalnym zakupu gruntów b´dzie kwota 16.000 z∏.
Wraz z Wnioskiem o p∏atnoÊç Beneficjent zobowiàzany jest z∏o˝yç kopi´ aktu notarialnego nabycia gruntów oraz wypis z rejestru gruntów dokumentujàcy wielkoÊç
gruntów (ich area∏) w poszczególnych klasach bonitacyjnych b´dàcych przedmiotem
zakupu.
W ramach projektu mo˝liwy jest równie˝ zakup gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami, przy czym warunek nie przekroczenia ww. poziomu 10% kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczy jedynie kosztu zakupu gruntu.
W przypadku, gdy koszt zakupu gruntów rolnych przekracza wartoÊç rynkowà okreÊlonà przez GUS, za kwalifikowalny mo˝e byç uznany jedynie koszt równy tej wartoÊci rynkowej.

4.9 Warunki kwalifikowalnoÊci zakupu budynków lub budowli
Zakup budynków lub budowli mo˝e byç kosztem kwalifikowalnym jedynie
w Dzia∏aniu 1.1.
Wyceny zakupionych budynków lub budowli mogà jedynie dokonaç rzeczoznawcy
majàtkowi wpisani na list´ ministra w∏aÊciwego do nadawania uprawnieƒ rzeczoznawcom majàtkowym.
Beneficjent za∏àcza do Wniosku o p∏atnoÊç:
● wycen´ wraz z opinià rzeczoznawcy majàtkowego wpisanego do centralnego rejestru rzeczoznawców, stwierdzajàca, ˝e wybudowany budynek lub budowla zakupione przez Beneficjenta spe∏niajà wymagania okreÊlone w przepisach prawa
krajowego lub wymieniajàca elementy, które nie spe∏niajà tych przepisów,
● oÊwiadczenie Beneficjenta zawierajàce informacje o sprzedajàcym
(dane osobowe, PESEL/REGON, NIP), ˝e na zakupionà nieruchomoÊç w ciàgu ostatnich 10 lat nie zosta∏a przyznana pomoc krajowa lub wspólnotowa.
W przypadku, gdy koszt zakupu przekracza wartoÊç rynkowà, za koszt kwalifikowalny uznaje si´ tylko kwot´ nieprzekraczajàcà wartoÊci rynkowej.
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4.10 Zatwierdzenie przez ARiMR sprawozdania z realizacji projektu
Je˝eli Beneficjent wyst´puje z Wnioskiem o p∏atnoÊç koƒcowà jest zobowiàzany za∏àczyç sprawozdanie z realizacji projektu sporzàdzone w oryginale na formularzu
udost´pnionym przez Agencj´.
UWAGA!
Wype∏niajàc Sprawozdanie z realizacji projektu nale˝y zwróciç szczególnà uwag´
na zgodnoÊç danych w nim wpisanych z danymi zawartymi w dokumentach
potwierdzajàcych realizacj´ projektu oraz na okres sprawozdawczy. Data rozpocz´cia i zakoƒczenia ka˝dego z etapów oraz zakres okreÊlony w opisie przebiegu
realizacji projektu musi byç zgodny z zakresem przewidzianym dla ka˝dego etapu
w umowie (po uwzgl´dnieniu danych z aneksów, jeÊli zosta∏y zawarte). WartoÊç
wydatków kwalifikowalnych wpisana w sprawozdaniu musi byç zgodna z danymi
zawartymi we wniosku lub wnioskach o p∏atnoÊç, je˝eli projekt by∏ realizowany
dwuetapowo.
W sprawozdaniu nale˝y wpisaç, jeÊli dotyczy:
w Dzia∏aniu 1.1:
● powierzchni´ wybudowanych lub zmodernizowanych budynków produkcyjnych,
● powierzchni´ p∏yt obornikowych,
● obj´toÊç zbiorników na gnojówk´ i gnojowic´,
● liczb´ zakupionego sprz´tu ruchomego,
● liczb´ zakupionego inwentarza ˝ywego,
● powierzchni´ za∏o˝onych plantacji wieloletnich,
● powierzchni´ wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów s∏u˝àcych produkcji i sprzeda˝y bezpoÊredniej w gospodarstwach rolniczych.
w Dzia∏aniu 2.4:
● wartoÊç zrealizowanych inwestycji (w z∏),
oraz odpowiednio, jeÊli dotyczy:
● liczb´ stworzonych miejsc pracy,
● liczb´ zachowanych miejsc pracy,
● liczb´ utworzonych miejsc noclegowych,
● liczb´ zmodernizowanych miejsc noclegowych.
w Dzia∏aniu 2.6:
● d∏ugoÊç wybudowanych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych (od w´z∏a
do w´z∏a),
● liczb´ wybudowanych lub zmodernizowanych przy∏àczy do sieci kanalizacyjnych,
● liczb´ przy∏àczy do sieci energetycznej: elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej,
● liczb´ indywidualnych urzàdzeƒ zaopatrzenia w energi´,
● liczb´ wybudowanych lub zmodernizowanych indywidualnych oczyszczalni
Êcieków,
oraz odpowiednio, jeÊli dotyczy:
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●
●
●
●
●
●

d∏ugoÊç wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wewn´trznych,
powierzchni´ wybudowanych lub zmodernizowanych placów manewrowych,
dojazdów,
liczb´ zmodernizowanych lub wybudowanych uj´ç wody,
liczb´ wybudowanych lub zmodernizowanych urzàdzeƒ uzdatniajàcych lub magazynujàcych wod´,
d∏ugoÊç wybudowanych lub zmodernizowanych sieci wodociàgowych (od w´z∏a
do w´z∏a),
liczb´ wybudowanych lub zmodernizowanych przy∏àczy do sieci wodociàgowych.

V. PRZYCZYNY UTRATY CZ¢ÂCI LUB CA¸OÂCI DOFINANSOWANIA
Beneficjent traci prawo do uzyskania cz´Êci lub ca∏oÊci dofinansowania m.in.
w przypadku:
● rozpocz´cia realizacji projektu przed zawarciem umowy,
● dokonania zmian co do zakresu zadaƒ zrealizowanych w ramach projektu lub
jego etapu, okreÊlonych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu, stanowiàcym Za∏àcznik nr 1 do umowy (z wyjàtkiem tych opisanych w cz´Êci II.
Zmiany umowy o dofinansowanie projektu),
● niew∏aÊciwego lub niepe∏nego udokumentowania zakresu lub prawid∏owoÊci
wykonania zrealizowanych zadaƒ,
● wykorzystania Êrodków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:
– niezgodnie z przeznaczeniem,
– bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2 tej ustawy,
– pobrania ich w sposób nienale˝ny albo w nadmiernej wysokoÊci,
● zaleg∏oÊci z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych lub zobowiàzaƒ z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego,
● z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów, majàcych wp∏yw na przyznanie lub wyp∏at´ pomocy,
● nieosiàgni´cia celu realizacji projektu,
● niespe∏nienia innych zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy.
VI. OBOWIÑZKI BENEFICJENTA PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA
Obowiàzki Beneficjenta po zakoƒczeniu projektu i uzyskaniu dofinansowania zosta∏y okreÊlone w Uzupe∏nieniu SPO „Restrukturyzacja...” oraz Umowie o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z przyj´tym zapisami w Uzupe∏nieniu SPO w okresie 5-ciu lat od dnia dokonania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci w ramach projektu, Beneficjent jest zobowiàzany m.in. do:
● przechowywania ca∏oÊci dokumentacji zwiàzanej z realizacjà projektu,
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●
●

umo˝liwienia dokonywania przez Agencj´ lub inne uprawnione do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej,
niedokonywania zmiany przeznaczenia projektu oraz przeniesienia na rzecz innych osób prawa w∏asnoÊci lub zawierania umów przenoszàcych posiadanie: ziemi, budynków, budowli, maszyn, urzàdzeƒ, wyposa˝enia, narz´dzi oraz inwentarza ˝ywego – odpowiednio: nabytych, wybudowanych lub zmodernizowanych
z wykorzystaniem Êrodków z pomocy finansowej przyznanej na podstawie
Umowy o dofinansowanie projektu, przed up∏ywem 5 lat od dnia dokonania
ostatniej p∏atnoÊci w ramach projektu.

JednoczeÊnie postanowienia Umowy o dofinansowanie projektu wskazujà m.in. na
obowiàzek zachowania w∏asnoÊci i zgodnego z pierwotnym celem wykorzystywania
mienia obj´tego projektem, jak równie˝ kontynuowania dzia∏alnoÊci, której s∏u˝y∏a
realizacja projektu. Nie mo˝na bowiem zaprzestaç jej prowadzenia, jak równie˝ dokonaç zmiany miejsca wykonywania tej dzia∏alnoÊci, przez 5 lat od dnia dokonania
przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci.
Zmiany zachodzàce w gospodarstwie rolnym po realizacji projektu tj. w okresie pi´ciu lat tzw. zwiàzania z celem, wymagajà zg∏oszenia i uzyskania zgody Agencji, je˝eli wp∏ywajà na zachowanie celu projektu. O planowanych zmianach Beneficjent musi powiadomiç Agencj´ przed ich wprowadzeniem. W przeciwnym przypadku dokonanie zmiany b´dzie traktowane jako nieprawid∏owoÊç.
W sytuacji, gdy zmiany w gospodarstwie rolnym nie majà zwiàzku z zachowaniem celu projektu, nie podlegajà zg∏oszeniu. Mo˝e to dotyczyç np. sprzeda˝y cz´Êci gruntów
lub innych zasobów, je˝eli nie majà wp∏ywu na utrzymanie projektu i jego realizacj´.
Planowane lub dokonane przez Beneficjenta zmiany mogà byç jednak na tyle
istotne, i˝ podwa˝ajà cel projektu. Ma to miejsce np. w sytuacji, jeÊli przedmiotem
projektu by∏ zakup dojarki, a Beneficjent dokona∏ sprzeda˝y ca∏ego stada krów
mlecznych lub te˝ projekt dotyczy∏ zakupu kombajnu, a Beneficjent dokona∏
sprzeda˝y gruntów ornych, pozostawiajàc sobie jedynie ∏àki. Tego typu zmiany
oznaczajà, i˝ Beneficjent nie wype∏ni∏ zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie. Zgodnie bowiem z jej zapisami Beneficjent zobowiàzuje si´, i˝ w okresie 5 lat od dnia
dokonania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci projekt b´dzie funkcjonowa∏ zgodnie
z za∏o˝eniami.
JJednoczeÊnie Beneficjenci Dzia∏ania 1.1 oraz 2.4 majà obowiàzek z∏o˝enia ankiety
monitorujàcej, na podstawie której sà badane efekty realizacji Programu. W przypadku osób fizycznych wype∏niony formularz ankiety monitorujàcej sk∏adany jest
w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku, w którym otrzyma∏ ostatnià p∏atnoÊç,. Wzór ankiety jest
przekazywany Beneficjentowi wraz z umowà.
Je˝eli np. Beneficjent otrzyma∏ refundacj´ w czerwcu 2005 roku to sk∏ada ankiet´
monitorujàcà za okres od stycznia do grudnia 2006 roku w terminie do 31 stycznia
roku 2007 roku.
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Je˝eli Beneficjent jest osobà prawnà sk∏ada ankiet´ w terminie 30 dni roboczych po
zakoƒczeniu roku obrachunkowego, nast´pujàcego po roku, w którym otrzyma∏
ostatnià p∏atnoÊç.
W ankiecie monitorujàcej sk∏adanej w ramach Dzia∏ania 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” nale˝y podaç m.in. wartoÊç rocznej sprzeda˝y produktów rolnych
w gospodarstwie oraz wielkoÊç rocznego dochodu w gospodarstwie. W przypadku
Dzia∏ania 2.4 natomiast – wielkoÊç rocznego dochodu z dzia∏alnoÊci dodatkowej.
VII. SI¸A WY˚SZA
W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiàzaƒ wymienionych
w umowie na skutek zaistnienia okolicznoÊci o charakterze si∏y wy˝szej, Beneficjent
zostaje ca∏kowicie lub cz´Êciowo zwolniony przez Agencj´ z jego wykonania.
Mo˝e równie˝ – za zgodà Agencji – wystàpiç o zmian´ terminu realizacji projektu.
W tym celu nale˝y z∏o˝yç pisemny wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznoÊci o charakterze si∏y wy˝szej
lub od dnia, w którym powsta∏a mo˝liwoÊç z∏o˝enia takiego wniosku.
Za okolicznoÊç o charakterze si∏y wy˝szej uznaje si´ wszelkie nieprzewidywalne zdarzenia b´dàce poza kontrolà, których nie mo˝na przezwyci´˝yç mimo wszelkich nale˝nych staraƒ. W szczególnoÊci dotyczà one kl´sk ˝ywio∏owych, mogà byç wywo∏ane przez burze i zjawiska z nimi zwiàzane, powodzie, huragany, susze, po˝ary, masowe pojawienie si´ szkodników, jak równie˝ epidemie, czy te˝ pojedyncze przypadki
padni´cia zwierzàt lub ich zachorowaƒ powodujàce koniecznoÊç uboju.
O sile wy˝szej mówimy równie˝ w przypadku strajków, dzia∏aƒ terrorystycznych, zamieszek lub innych zak∏óceƒ spo∏ecznych, jak te˝ wyw∏aszczeƒ nieruchomoÊci, jeÊli
nie mog∏y byç one przewidziane w chwili podejmowania zobowiàzania, czy te˝ wypadków lub awarii skutkujàcych zniszczeniem budynków, budowli lub przedmiotów
w stopniu uniemo˝liwiajàcym ich dalsze u˝ytkowanie.
W przypadku choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku, w wyniku których Beneficjent
nie b´dzie zdolny do realizacji lub prowadzenia projektu w okresie zwiàzania z celem,
mo˝na uznaç to za si∏´ wy˝szà je˝eli Beneficjent udokumentuje niezdolnoÊç do pracy.
Za okolicznoÊç o charakterze si∏y wy˝szej uznaje si´ równie˝ Êmierç Beneficjenta.
W takim przypadku Umowa o dofinansowanie projektu automatycznie wygasa, chyba, ˝e spadkobiercy Beneficjenta zadeklarujà ch´ç kontynuowania projektu i przej´cia zobowiàzaƒ.
VIII. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ ARiMR
Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej Agencja ma obowiàzek przeprowadzania wyrywkowych kontroli w miejscu realizacji projektu. Oznacza to, i˝ podczas:
● weryfikacji Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz Wniosku o p∏atnoÊç,
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● realizacji projektu,
● w ciàgu 5 lat od otrzymania ostatniej p∏atnoÊci w ramach projektu,
b´dzie przeprowadzana kontrola majàca na celu poÊwiadczenie oraz sprawdzenie:
stanu faktycznego, zaawansowania realizacji projektu, jego zgodnoÊci z zapisami
i zobowiàzaniami wynikajàcymi z umowy oraz utrzymania przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnoÊci, Agencja ma prawo odstàpiç od
umowy bàdê za˝àdaç zwrotu otrzymanej pomocy.
W ramach Dzia∏ania 1.1, 2.4 oraz 2.6 weryfikowany b´dzie m.in. warunek prowadzenia :
● dzia∏alnoÊci, na którà zosta∏o przyznane dofinansowanie w ramach projektu,
● dzia∏alnoÊci rolniczej, której prowadzenie stanowi∏o warunek przyznania dofinansowania.
Z tego wzgl´du Beneficjent nie mo˝e skorzystaç w ciàgu 5 lat zwiàzania z celem np.
z renty strukturalnej, poniewa˝ jej przyznanie wià˝e si´ z koniecznoÊcià zaprzestania
prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej.
Po zakoƒczeniu pi´cioletniego okresu zwiàzania z celem i dotrzymaniu przez Beneficjenta zobowiàzaƒ, Agencja zwraca Beneficjentowi weksel in blanco. Tym samym
koƒczy si´ okres, w którym Beneficjent ponosi∏ zobowiàzania z tytu∏u uzyskanego
dofinansowania.
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IX. ZA¸ÑCZNIKI
ZA¸ÑCZNIK NR 1
WYKAZ DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJÑCYCH PONIESIONE KOSZTY
KWALIFIKOWALNE
Dokumentami potwierdzajàcymi poniesienie kosztów kwalifikowalnych mogà byç:
1. Faktury: VAT, VAT mar˝a, VAT RR, VAT MP, faktury korygujàce,
2. Rachunki i noty korygujàce,
3. Dokumenty celne,
4. Dowody op∏at pocztowych i bankowych oraz inne dowody op∏at,
5. Umowy sprzeda˝y sporzàdzone w formie aktu notarialnego, zawierajàce zapisy
potwierdzajàce, i˝ p∏atnoÊç nastàpi∏a jednoczeÊnie z podpisaniem aktu notarialnego (np. poprzez wr´czenie gotówki w obecnoÊci notariusza),
6. Umowy sprzeda˝y wraz z za∏àczonym dokumentem potwierdzajàcym poniesienie wydatku w zwiàzku z zawarciem umowy (np. dowód wp∏aty, wyciàg z rachunku bankowego, polecenie przelewu, bàdê oÊwiadczeniem sprzedajàcego/kontrahenta potwierdzajàcym przyj´cie zap∏aty),
7. Umowy zlecenia, o dzie∏o oraz inne umowy cywilnoprawne, je˝eli koszty z nimi
zwiàzane mogà byç kosztami kwalifikowanymi wraz z za∏àczonym dokumentem
potwierdzajàcym poniesienie wydatków.
W przypadku, gdy umowa zlecenia lub umowa o dzie∏o zosta∏y zawarte z osobami fizycznymi nie prowadzàcymi dzia∏alnoÊci gospodarczej, do Wniosku o p∏atnoÊç nale˝y do∏àczyç:
– rachunek okreÊlajàcy m.in. kwot´ brutto, netto, wysokoÊç podatku dochodowego oraz w przypadku umowy zlecenia wysokoÊç sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne i zdrowotne,
– dokument stwierdzajàcy istnienie obowiàzku podatkowego (kopie deklaracji
PIT-4 z∏o˝onej przez beneficjenta do US) wraz z dowodem zap∏aty podatku
W przypadku umowy zlecenia nale˝y równie˝ za∏àczyç dowody zap∏aty sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne do ZUS.
8. Dokumenty, które mogà byç sporzàdzone na udokumentowanie zapisów w ksi´dze, dotyczàce niektórych kosztów (wydatków), zaopatrzone w dat´ i podpisy
osób, które bezpoÊrednio dokona∏y wydatków (dowody wewn´trzne), okreÊlajàce: przy zakupie – nazw´ towaru oraz iloÊç, cen´ jednostkowà i wartoÊç, a w in-

40

nych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokoÊç kosztu (wydatku) –– na zasadach okreÊlonych w § 14 Rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi´gi przychodów
i rozchodów (Dz. U. 2003 nr 152 poz. 1475).
Lista przedstawiona powy˝ej nie zamyka w sposób definitywny mo˝liwoÊci udokumentowania poniesionych kosztów innymi dokumentami, jeÊli wymagajà tego okolicznoÊci oraz charakter realizowanego projektu.
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ZA¸ÑCZNIK NR 2
LISTA ODDZIA¸ÓW REGIONALNYCH ARiMR
Lp.

Województwo

Oddzia∏ Regionalny

1.

dolnoÊlàskie

54-610 Wroc∏aw, ul. Gie∏dowa 8
(0-71) 369 74 00, fax. 364 37 02

2.

kujawsko-pomorskie

87-100 Toruƒ, ul. Dàbrowskiego 4
(0-56) 619 83 00, fax. 655 80 65

3.

lubelskie

21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65a k/Lublina
(0-81) 756 39 41, fax. 756 84 06

4.

lubuskie

65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104
(0-68) 329 27 00

5.

∏ódzkie

92-202 ¸ódê, Al. J. Pi∏sudskiego 84
(0-42) 675 67 00, fax. 674 60 92

6.

ma∏opolskie

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
(0-12) 619 72 57, fax. 619 72 68

7.

mazowieckie

00-175 Warszawa, Al. Jana Paw∏a II 80
(0-22)536 57 05 – 06; fax. 435 49 00

8.

opolskie

45-836 Opole, ul. Wroc∏awska 170G
(0-77) 470 01 35, fax. 457 45 23

9.

podkarpackie

35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46
(0-17) 864 20 25, fax. 864 25 50

10.

podlaskie

18-400 ¸om˝a, ul. Nowa 2
(0-86) 216 42 71 w. 510, fax. 216 45 13

11.

pomorskie

81-332 Gdynia, ul. Ko∏∏àtaja 1
(0-58) 669 68 41, fax. 669 68 44

12.

Êlàskie

42-200 Cz´stochowa, ul. J. Sobieskiego 7
(0-34) 324 38 77, fax. 324 94 28

13.

Êwi´tokrzyskie

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430
(0-41) 349 09 00, fax. 332 84 02

14.

warmiƒsko-mazurskie

10-038 Olsztyn, ul. Âw. Wojciecha 2/10
(0-89) 522 98 22 – 00, , fax. 522 98 25

15.

wielkopolskie

60-479 Poznaƒ, ul. Strzeszyƒska 36
(0-61) 845 56 60, fax. 840 06 95

16.

zachodniopomorskie

71-245 Szczecin, ul. Szafera 10
(0-91) 469 84 00, fax. 439 47 93
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ZA¸ÑCZNIK NR 3
WYKAZ JEDNOSTEK ÂWIADCZÑCYCH OD 1 MARCA 2005 ROKU
BEZP¸ATNE US¸UGI DORADCZE
Lp.

województwo

jednostka

adres

1.

dolnoÊlàskie

DolnoÊlàski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego we Wroc∏awiu

ul. Zwyci´ska 12
53-033 Wroc∏aw
(0-71) 33 98 185
/33 98 65

2.

kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski OÊrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo
(0-52) 386 72 00
/385 79 72

3.

lubelskie

Lubelski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Koƒskowoli

ul. Po˝owska 8
24-130 Koƒskowola
(0-81) 881 62 85
/881 66 63

4.

lubuskie

Lubuski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

66-100 Sulechów
(0-68) 385 20 91
/385 28 68

5.

∏ódzkie

¸ódzki OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach

ul. NowoÊci 32
95-011 Bratoszewice
(0-42) 719 89 28
/719 89 13

6.

∏ódzkie

Agropunkt sp. z o.o.

ul. Gawroƒska 43
95-200 Pabianice
(0-42) 214 84 23
/214 84 23

7.

ma∏opolskie

Ma∏opolskie Stowarzyszenie
Doradztwa Rolniczego w Krakowie

ul. Czysta 21
31-121 Kraków
(0-12) 662 43 31
/633 15 61

8.

mazowieckie

Mazowiecki OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie

ul. Ksawerów 8
02-656 Warszawa
(0-22) 843 84 51
/843 84 51

9.

opolskie

Opolski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w ¸osiowie

10.

podkarpackie

Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A

11.

podlaskie

Podlaski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

ul. G∏ówna 1
49-330 ¸osiów
(0-77) 412 52 97
/412 53 68
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
(0-17)852 06 12
/852 06 11
18-210 Szepietowo
(0-86) 476 05 50
/476 05 53
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12

pomorskie

Pomorski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdaƒsku

ul. Âw. Wojciecha 293
80-001 Gdaƒsk
(0-58) 309 04 82
/309 09 45

13

Êlàskie

Cz´stochowskie Stowarzyszenie
Rozwoju Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci

ul. Kard. Wyszyƒskiego 70/126
42-200 Cz´stochowa
(0-34) 377 01 01
/362 04 89

14

Êwi´tokrzyskie

Âwi´tokrzyski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach

ul. Piotrkowska 30
26-203 Modliszewice
(0- 41) 372 22 84
/372 34 86

15

warmiƒsko-mazurskie

Warmiƒsko–Mazurski OÊrodek
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

ul. Jagielloƒska 91
10-356 Olsztyn
(0-89) 535 76 84
/526 44 39

16

wielkopolskie

Wielkopolski OÊrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu

ul. Sieradzka 29
60-163 Poznaƒ
(0-61) 868 52 72
/868 56 60

17

zachodnio-pomorskie

Zachodniopomorski OÊrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

73-134 Barzkowice
(0-91) 561 37 91
/561 37 00
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ZA¸ÑCZNIK NR 4
PRZYK¸ADOWY WNIOSEK BENEFICJENTA O P¸ATNOÂå
WNIOSEK BENEFICJENTA O P¸ATNOÂå
(1_) Wniosek za okres: od 10-02-2005 do 25-07-2005
Instytucja przyjmujàca wniosek:
Nr wniosku:

Data wp∏yni´cia wniosku:

Osoba przyjmujàca wniosek:

Podpis i piecz´ç:

(2_) Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej [EFOGR]
(3_) Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(4_) Priorytet: Wspieranie zmian i dostosowaƒ w sektorze rolno-˝ywnoÊciowym
(5_) Dzia∏anie: 1.1
(6_) Poddzia∏anie: (7_) Nazwa projektu: Zakup ciàgnika o mocy 90KM, p∏uga obracalnego 4-skibowego oraz zakup drzewek owocowych wiÊni – 5000 sztuk
(8_) Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju:* OR17-61400-OR1700001/04
(9_) Umowa/decyzja* o dofinansowaniu nr 00001-61400-OR1700001/04 (10_) z dnia 10-02-2005
na kwot´ dofinansowania 105 234 PLN, s∏ownie sto pi´ç tysi´cy dwieÊcie trzydzieÊci cztery z∏
(11_)co stanowi 50,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
(12_) Okres realizacji projektu od 10-02-2005 do 25-11-2005
(13_) P∏atnoÊç (pierwsza, poÊrednia, koƒcowa, premia) p∏atnoÊç poÊrednia
(14_) kwota wydatków kwalifikowalnych obj´tych wnioskiem 189 344 PLN
(15_) wnioskowana kwota 90 234 PLN
(16_) kwota otrzymanych p∏atnoÊci w ramach projektu: 0 PLN
(17_) DANE BENEFICJENTA
Nazwa/Imi´ i nazwisko*: Piotr Nowak
ul./al./pl WiÊniówka nr domu: 110 – nr lokalu:
miejscowoÊç: WiÊniówka kod: 05-330
telefon: (22) 111-1111 faks:....................... e-mail: piotr.nowak@wiÊniówka.pl
(18_) Osoba do kontaktu (je˝eli inna ni˝ beneficjent):
Imi´ i nazwisko: ...........................................................................................
telefon:......................... faks:....................... e-mail:
(19_) Rachunki bankowe, na które nale˝y dokonaç p∏atnoÊci (zgodnie z umowà/decyzjà* o dofinansowaniu projektu):
Posiadacz rachunku: Piotr Nowak
Nazwa banku: BG˚ o/ w ¸odzi
nr rachunku bankowego: 01 2345 6789 1122 3344 5566 7788
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pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym

2

1

4

kategoria
interwencji

data zap∏aty

G
P

111

01-07-05
06-07-05

7
P

6

sposób zap∏aty
(G – gotówka,
P – przelew,
K – karta)

111 24-05-05

5

nazwa towaru lub
us∏ugi/ pozycja na
dokumencie
1

1

8

012-34-56-789

987-65-43-210

9

NIP wystawcy
dokumentu

56 000,00

175 000,00

10

Imi´ i nazwisko: ................................................... data: ................................. podpis: ...................................

Potwierdzam iloÊç za∏àczonych kopii dokumentów oraz dowodów zap∏aty z niniejszym zestawieniem.

-

3

2 003/07/05 01-07-05

nr dokumentu

-

2

numer ksi´gowy
lub ewidencyjny

1 024/04/05 20-05-05

data wystawienia
dokumentu

1

kwota dokumentu
brutto

INFORMACJA FINANSOWA dotyczàca wniosku
(20_) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzajàcych poniesione wydatki obj´te wnioskiem
kwota dokumentu
netto
suma
ogó∏em
w PLN

45 901,64

143 442,62

11

kwota wydatków
kwalifikowalnych
189 344,26

45 901,64

143 442,62

12

0

0

0

13

w tym VAT

(21_) èRÓD¸A, Z KTÓRYCH ZOSTA¸Y SFINANSOWANE WYDATKI
èród∏o

Kwota
wydatków
ogó∏em

Kwota
wydatków
kwalifikowalnych

231 000,00

189 344,26

231 000,00

189 344,26

Krajowe Êrodki publiczne:
– bud˝et paƒstwa
– bud˝et jednostek samorzàdu terytorialnego
szczebla regionalnego
– bud˝et jednostek samorzàdu terytorialnego
szczebla lokalnego
– inne Êrodki publiczne
Pozosta∏e êród∏a:
– prywatne
– inne
suma ogó∏em w PLN:
w tym:
– EBI
– prefinansowanie na podstawie art. 30g ust. 1
stawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.)
– inne

(22_) UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie obj´tym wnioskiem (je˝eli zosta∏o
przewidziane w umowie/decyzji* o dofinansowaniu)
Lp.

Rodzaj przychodu

Kwota

1

2

suma ogó∏em w PLN:
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RAPORTOWANIE
w przypadku SPO RiMS˚ROW1 oraz SPO RiPR2 zamiast pkt 23 i 24 Beneficjent
wype∏nia zestawienie rzeczowo-finansowe, stanowiàce za∏àcznik do wniosku o p∏atnoÊç.

(23_) ZAKRES WYKONANYCH PRAC/ZAKUPÓW/US¸UG,
NA KTÓRE ZOSTA¸Y PONIESIONE WYDATKI OBJ¢TE
WNIOSKIEM
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(24_) ZGODNOÂå POST¢PÓW REALIZACJI PROJEKTU Z UMOWÑ/DECYZJÑ* O DOFINANSOWANIE W OKRESIE OBJ¢TYM
WNIOSKIEM
Czy wydatki i post´p prac sà zgodne z umowà/decyzjà* o dofinansowanie?
tak
nie
JeÊli nie, prosz´ poni˝ej wyjaÊniç przyczyny odst´pstw od harmonogramu
rzeczowo-finansowego zawartego w umowie/decyzji* o dofinansowanie.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1

2

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004–2006”, przyj´ty rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
3 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz.
2032).
Sektorowy Program Operacyjny „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, przyj´ty rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027).
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(25_) OÊwiadczenie beneficjenta:
Ja, ni˝ej podpisany, niniejszym oÊwiadczam, ˝e informacje zawarte we wniosku sà
zgodne z prawdà, a wydatki wykazane we wniosku zosta∏y zap∏acone. Jestem Êwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej wynikajàcej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczàcej
poÊwiadczania nieprawdy co do okolicznoÊci majàcej znaczenie prawne.
OÊwiadczam, ˝e dokumentacja zwiàzana z projektem przechowywana jest
WiÊniówka 110, 05-330 WiÊniówka
(26_) Za∏àczniki:
1.
2.
3.
4.

Potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie faktur lub dokumentów ksi´gowych o podobnej wartoÊci dowodowej, zgodne z poz. (20_) wniosku, wraz z dowodami zap∏aty;
PoÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie dokumentów potwierdzajàce odbiór/wykonanie prac;
Oznaczone datà i potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie wyciàgów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujàcych operacje na rachunku,
którego wniosek dotyczy;
Inne dokumenty, o ile sà wymagane zgodnie z umowà/decyzjà* o dofinansowanie.

(27_)
MiejscowoÊç: WiÊniówka

Data: 20.08.2005 Podpis (imi´ i nazwisko): Piotr Nowak

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik nr 5
Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu
Piotr Nowak
……………………………………………………………………………………
Imi´ i nazwisko / nazwa Beneficjenta
WiÊniówka 110, 05-330 WiÊniówka
……………………………………………………………………………………
Adres Beneficjenta
00001-61400-OR1700001/04
……………………………………………………………………………………
Nr Umowy
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2

P∏ug obracalny 4-skibowy

1**

2

Koszty ogólne (Ko)

szt.

szt.

3

Jednostka
miary

1

1

4

* Zadanie lub grupa zadaƒ realizowanych w ramach projektu.
** Zadanie lub dostawa/ robota/ us∏uga realizowana w ramach zadania

Razem koszty kwalifikowalne projektu (Ki+Ko) ) dla etapu

Razem Koszty ogólne (Ko)

2

1

II

Razem koszty inwestycyjne (Ki)

Razem…

…

2

1**

B*

Razem A

….

Zakup maszyn rolniczych

Ciàgnik o mocy 90KM

A*

Koszty inwestycyjne (Ki):

1

I

Wyszczególnienie

Lp.

iloÊç, liczba
wed∏ug
umowy

180 468,00

1

1

5

IloÊç, liczba
wed∏ug
rozliczenia

Miernik rzeczowy

180 468,00

189 344,26

43 268,00

137 200,00

6

Wed∏ug umowy
etapu

189 344,26

4,92

45 901,64

143 442,62

7

Wed∏ug rozliczenia
etapu

4,92

6,09

4,55

8

Odchylenie
finansowe
w % etapu

WartoÊç kosztów kwalifikowalnych projektu dla etapu I

Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu – I etap projektu

Za∏àcznik nr 6
Przyk∏adowy protokó∏ odbioru robót
PROTOKÓ¸ ZDAWCZO-ODBIORCZY
odp∏atnego przekazania systemu
linia sterowania klimatem 1 bph (sektor porodowy: sterownik – komin wentylacyjny
– 1 szt.; odchowalnia – sterownik – 1 szt., komin wentylacyjny – 2 szt., tuszarnia – sterownik – 1 szt., komin wentylacyjny – 2 szt., klapa wlotu pow. – 4 szt., winda r´czna
– 1 szt., karmnik AP – 4 szt.
(o wartoÊci wg umowy inwestycyjnej kupna-sprzeda˝y lub wg faktury)...........sporzàdzony w dniu 23.07.2005 r. w obecnoÊci osoby zdajàcej Jan Kowalski – przedstawiciela firmy XYZ i osoby przyjmujàcej Jan Nowak.... .
Osoba przyjmujàca ww. inwestycj´ nie wnosi zastrze˝eƒ, co do jakoÊci u˝ytych materia∏ów i jakoÊci monta˝u. Sprz´t zosta∏ sprawdzony przez obydwie strony i nie budzi zastrze˝eƒ. Inwestycja jest w stanie gotowoÊci do pracy. Osoba zdajàca udziela
gwarancji na ww. inwestycj´ na wady ukryte na okres jednego roku od dnia podpisania protoko∏u (chyba, ˝e odr´bna gwarancja na poszczególny sprz´t stanowi inaczej). Natomiast gwarancja nie obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Uszkodzeƒ spowodowanych niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem.
Mechanicznych uszkodzeƒ sprz´tu i wywo∏anych nimi wad.
Wadliwego dzia∏ania lub uszkodzenia wynik∏ego na skutek po˝aru, powodzi,
uderzenia, spi´ç w sieci energetycznej (w tym skutków burzy) i wszystkich innych przypadków losowych.
Sprz´tu, w którym stwierdzono zmiany, przeróbki, naprawy poza autoryzowanym serwisem.
Regulacji systemu.

Sprzedajàcy zastrzega sobie prawo do tego, czy cz´Êç wadliwa zostanie naprawiona
czy wymieniona na nowà. Warunkiem prawid∏owej pracy urzàdzeƒ elektronicznych
jest zapewnienie przez inwestora napi´cia sieci 220 V +- 5%.
Warunkiem koniecznym udzielenia gwarancji na elementy pod∏àczone do sieci energetycznej jest przedstawienie protoko∏u pomiaru uziemienia w dniu odbioru inwestycji.
Przedstawiono
protokó∏
pomiaru
o
numerach
.............
dacie...................
Zastrze˝enia i uwagi:
OÊwiadczam, ˝e znane mi sà przepisy o odpowiedzialnoÊci karnej z art. 271 kk, dotyczàce poÊwiadczenia nieprawdy co do okolicznoÊci majàcej znaczenie prawne.
Korzystanie z wszelkich praw gwarancji umownej nast´puje dopiero po uregulowaniu przez inwestora wszelkich otwartych p∏atnoÊci na rzecz XYZ.
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Na tym protokó∏ zakoƒczono i podpisano:
Osoba przyjmujàca
Jan Nowak
WiÊniówka, 23.07.2005 r.
....................................................
miejscowoÊç, data, podpis, pieczàtka

Osoba zdajàca
Jan Kowalski
WiÊniówka, 23.07.2005 r.
.........................................................
miejscowoÊç, data, podpis, pieczàtka

Protokó∏ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach po jednym dla ka˝dej ze stron.
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PROTOKÓ¸ ODBIORU ROBÓT I PRZEKAZANIA
W EKSPLOATACJ¢
Dokonanego na budowie Modernizacja budynku gospodarczego na ch∏odni´ w dniu
31.08.2005.
Zleceniodawca: Kowalski Jan
Roboty wykonano na podstawie umowy ........... z dnia 12.07.2005
Krótka charakterystyka wykonanych robót: wg specyfikacji
Komisja w sk∏adzie:
Przedstawiciele inwestora:
1. Jan Kowalski
2. ………..........

Przedstawiciele wykonawcy:
1. Jan Nowak
2. …………......

Przy udziale:
1. Jan WiÊniewski
2. ..........................

Komisja odbiorowa po dokonaniu ogl´dzin budowy i zapoznaniu si´ z dokumentami budowy stwierdza:
a. kompletnoÊç wykonanych robót i dostaw urzàdzeƒ oraz ich gotowoÊç przyj´cia
do eksploatacji zgodnie z wymogami projektu budowlanego, obowiàzujàcych
przepisów i zamówienia nr……….z dnia 12.07.2005
b. zauwa˝one usterki i zalecenia: nie ma
które wykonawca zobowiàzuje si´ usunàç (wykonaç) do dnia ………..
c. roboty przedmiotowe, które rozpocz´to w dniu 12.07.2005 a zakoƒczono w dniu
25.08.2005 odebrane w dniu 31.08.2005 tj. w terminie okreÊlonym z umowà
nr……. z dnia 12.07.2005
– przeterminowanie wynoszàce dni……….za usprawiedliwione bez naliczania
kar umownych uzasadniajàc…………….
– skrócenie cyklu budowy wynoszàce dni…………….
Charakterystyka wykonanych robót:
wg specyfikacji
wartoÊç robót zgodnie z przed∏o˝onà fakturà wynosi 136.657,30 z∏
Odebrane roboty zleceniodawca, u˝ytkownik przyjmuje od wykonawcy z dniem
31.08.2005 r
Inne uwagi komisji lub wykonawcy:
OÊwiadczam, ˝e znane mi sà przepisy o odpowiedzialnoÊci karnej z art. 271 kk, dotyczàce poÊwiadczenia nieprawdy co do okolicznoÊci majàcej znaczenie prawne.
Podpisy komisji:
Przedstawiciele inwestora:
Jan Kowalski

Przedstawiciele wykonawcy:
Jan WiÊniewski

Przy udziale:
Jan Nowak

Przejmujàcy w eksploatacj´:
Jadwiga Kasprzak
Protokó∏ sporzàdzono w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla inwestora, wykonawcy oraz przejmujàcego w eksploatacj´.
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