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卸rawa: ZObowiqzania ben擁dent∂w /諭d〃SZ), e研apケ脇ch wobec koniecznojci z呼7ZeStania (ZziaialnoSci

go岬òわ7UtW ip7Zedsiebio描tw, W ZWiqzku zplanowanq b2/ゐwq CPK

航批判助川γ助初鞘
Odpowiad祖c na zadane przez Pahstwa pytania, Agenqj a Restrukturyzaqji i Modemizady Rolnictwa

Wy]aSnla:

Na wstepie nale乞y zaznaczy6, Ze wdraZane przez Agenqj? Restrukturyzaq i i Modemizaqji Rolnictwa
dzialania pomocowe r6inia sl? W Zale血oSci od rodzaju operaql, CZy Okre針onych przepISaml PraWa

ZObowlaZari. R6wnieZ przepisy, kt6re w szczeg6lnych przypadkach pozwalqia na zwolnienie
benefiqjenta z konkretnych zobowiazafi moga roznlC Sl? W Zale乞noSci od dziaねnia. Z uwagl na

POWyZsze, ka如y przypadek zgloszony przez podmiot korzyst魂Cy Z POmOCy udzielan句PrZeZ ARiMR

b?dzie rozpatrywany indywidualnie, a rOZStrZygni?Cie w takiQj sprawie bedzie uzaleinione od
Odpowiednich przepis6w dotyczacych danego dzialania, ZObowiazah jakie ciaZa na benefi匂encie oraz
rodz年ju realizowanQj bad乞zakohczon?] OPeraql.

1. Jakie konsekwencje w kontekScie um6w podpisanych z ARiMR, b如Z naIo互onych zobowiazah,

niesie zaprzestanie dziaIalnoSci przez beneficjenta?

Odnosz脅C POWyZsze pytanie do poszczeg61nych dzialah obshlgiwanych przez Agenqj?, naleZy wskaza6,

CO naSt?P可e:

l) Podmioty zawier魂ce umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziaIania 4.2 ,,Wsparcie inwestyqji

W PrZetWarZanie produkt6w rolnych, Obr6t nim=ub ich rozw句" o鴫tego Programem Rozwqlu
Obszar6w Wi?jskich na lata 20 14‑2020 sa zobowiazane w okresie trwa書ofoi opera匂v, liczonym do dnia,

W kt6rym uplynie 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR platno§ci kohcow句, m.in. do:
a) nieprzehoszenia posiadania lub prawa wlasno§ci nabytych d6br, Wybudowanych, rOZbudowanych,

nadbudowanych, PrZebudowanych, WyremOntOWanyCh w poIaczeniu z modemizaqj a budynk6w lub
budowli

na kt6re zostala przyznana i wypIacona pomoc, OraZ ich wykorzystywania zgodnie z

PrZeZnaCZeniem i celem operaq l, Z Wylapzeniem stosowania czasowego przenoszenia wiasnosti na

Zabezpieczenie wierzytelnosti jako fomy zabezpieczeh kredyt6w/poZyczek udzielanych na
realizaqj? OPeraql, Z ZaStrZeZeniem postanowieh umowy, dot. kwestii nastepcy/nabywcy,

器露盤轟
inわ=れia: 800 38 00 84

uNOWOCZESNiAMY
「Oin剛VO i obs之aり′ ‑高cjskic

b) prowadzenia dziaIalno誇i, kt6r匂sh1乞yla realizaqja operaqji・ lub記す雪T‥鴫edzenie stanowilo
Warunek przyznania pomocy, bez zmiany sposobu lub mi句sca 〇両

÷ k・ここ∵盲三二二三

r T、七oIIZVStaniem

Zrealizowanego zakresu rzeczowego operaql, Z ZaStrZe乞eniem pos[三r串￣ニ二二一二l

言÷むしkwestii

nast?P Cy/nabywcy,
C) przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produkt6w rolnych obj印でh z幸二二二ご二言in Trak【atu
O funkqjonowaniu Unii Europ匂skiej , Z vylaczeniem produkt6w rybo16W tl古こ

Jednoczeinie naleZy stwierdzi6, 2e na benefiQjent6w poddzialania 4.2 zostal takzご王:二二二㌔元高平基

niezwIocznego infomowania Agen串O Planowanych albo zaistnialych zdarzen13ここF二二二千三Z:
Zmia型sytuaqji faktycznQj lub prawn句beneficjenta, jego przedsi?biorstwa lub 。pe章二∴盲=騰二E
mogacym mie6 wplyw na realizaqje operaqii zgodnie z postanowieniami umò¥丁̀
SPe書nienie wymagah, OkreSIonych w Programie

+P:ヱ二三千二lコ二、二一二J=

PrZePisach ustawy i rozporzadzemユlしこ:二二二∵言∴三

Dodatkowo, W PrZyPadkach, W kt6rych nie dosz書o j eszcze do wyplaty §rodk6w finansol、十七・三二千二三三
nie zostala przez benefi匂enta zrealizowana, na POdstawie § 13 ust・ 5 pkt 5 umowy o przyZmHニ草='二・二二ト
istnieje mo揖woS6 zawarcia aneksu w zakresie zmiany dziaIek ewidencyJnyCh, na kt6ryCh real二Zご.ふ=ご
Sa W ramaCh operaqji inwestycje trwale zwiazane z nieruchomoScia. Zawarty aneks W Pr卒Tlここ二
konieczno§ci zmiany lokalizaqii z uwagl na Zakup przez CPK dzialek benefiQjenta pozwoli na r尋lZユこ: :

OPeraqii w inn匂Iokalizaql.
Niewypelnienie przez benefiqjent6w zobowiazah okre§lonych w umowie o przyznaniu pomocy mOZe

poclaga6 za soba sankqie finansowe okreSIone w umowie oraz aktach nomatywnych m牛jacyCh

odyowiednio zastosowanie w ramach poddzialania 4.2 (np. okreSIone w art. 71 rozporzadzenia
Parlamentu EuropQjskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawi匂qc培0
1M§pblne pIZqゆ′, d毎yczqce Eurppeiskiego Funduszu RozwQiu Regionalnego,劫rpp弓iskiego Fundusz ′

f由oiecznego, Fund据Zu幼夕nojci,劫r。pか弱ego F

ndusz,

Roln略0

a rZeCZ RozwQiu Obszarb↓V

meiskich oraz Eurapクskiego Funchszu Mors席略O i均,backiego oraz wstanawicziqcego prz雀)dy,
og∂lne, de少CZqCe Eurqpq高eiego

肋nduszu Rozwqiu Regionalnego, Eurape/Skicgo Fundusz〃

fむolecznego, Funduszu &)匂nojci i Ewrqpc!is巌ego Hend

SZ

Mo7脇ego i尺y,backiego oraz uc砂砂qce

rozpoIZqdzenie Ra少(WE) "r lO83/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dn・20.12.2013 roku, Str. 320, Z P6乞n.

Zm.).
Zgodnie z przywolanym powyzq przepISem, kt6ry zn句drje r6wnie乞zastosowanie do dzialah
opISyWanyCh poniZej, takichjak: 4. l , 5. 1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 0raZ 6.4, W PrZypadku operaqji ob句mutcQj
inwestyqie w infrastrukture lub inwestyQje produkcyjne doko叩je sie zwrotu wkladu z EFSI, jeZeli w
okresie pi?Ciu lat od pIatnoSci kohcow♀I na rZeCZ benefiQjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z

zasadami pomocy pahstwa, tam gdzie ma to zastosowanle, Zajdzie kt6rakoIwiek z poniZszych
okoliczno§ci :

a) zaprzestanie dzia書alnoSci produk(羽nQj lub przeniesienie j匂poza obszar o鴫ty programem;
b) zmiana wlasno§ci elementu infrastruktury, kt6ra ddye przedsiebiorstwu lub podmiotowi

Publicznemu nienaleZne korzyfoi ;
c) istotna zmiana wplyw牽iaca na charakter operaqji, jej cele lub warunki wdraZania, kt6ra moglaby

doprowadzi6 do naruszenia j匂Pierwotnych ce16w.
Kwoty nienaleZnie wyphacone w odniesieniu do taki匂operaqii sa odzyskiwane przez pahstwo

czIonkowskie w wysokosti proporqjonalnej do okresu, W kt6rym nie spelniono wymog6w.
W § 12 ust. 1 umowy o przyznaniu pomocy dla poddzialania 4.2 zawarto postanowienia w zakresie

koniecznoSci dochodzenia zwrotu wyplaconych benefiQjentom stodk6w finansowych・ Natomiast na

podstawie § 12 ust. 2 benefiQjent moZe zachowa6 wyplacona pomoc w caloSci albo w cz?Sci w

odniesieniu do operaqji, kt6ra zostala zrealizowana zgodnie z warunkami okreSIonyml W PrZePISaCh
oraz umowie lub w przypadku, gdy taki benefiQjent zostal zwolniony ze zobowl評ah w zwiazku z

zaistnieniem si書y wyZsz匂Iub wystapieniem w)扇tkowych okolicznoSci. Jednocze§nie, CO」 Wynika ze
WSkaz?negO § 12 ust. 3‑5 umowy o przyznaniu pomocy, benefiQjent w. przyIndlou naruszenia

zobowlaZah jest zobowiazany do zwrotu料odk6w wraz z odsetkami liczonyml POCZaWSZy Od uplywし1
60 dni od dnia odbioru wezwania do zwrotu do dnia zaplaty, W WySOkosti ustalonQj jak dla zaleglo§ci

POdatkowych.

NiezaleZnie od powyZszego naleZy wskaza6, 2e w przepisach rozporzadzenia Parlamentu Europej skiego
i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r・ W rpraWiefnansowania wやc;lndpoli少席roln弓i,
zaIZq(Zzania #iq i monitorowaniajei oraz uc砂砂qcego rozp07ZqCkenia Raみ, flWG/

nr 165/94, (Wり"r 2799/98, (Wり#r 814/2000, (Wりnr 1290〃005 i (Wり

r 352/78, (Wり

r 485/2008 (Dz. U. UE L
2

347 20. 12.2013, Str. 549 z p6Zn. zm.) wymienione zostaly przypadki, kt6re moga zosta6 uznane, jako
SiねwyZsza

i

nadzwyczajne okolicznoSci

・ Wystapienie tych przypadk6w mo2e zwolni6 beneficjenta

z realizaqji zobowiazah wynik斬cych z przyznanq pomocy. Sq to w szczeg61nosti:
a) §mier6 benefiQjenta,

b) dhlgOteminowa niezdolno誇benefiQjenta do wykonywania zawodu,

C) poya乞na kl?Ska ZywioIowa powodujaca duZe szkody w gospodarstwie rolnym
d) znlSZCZenie w wyniku wypadku budynk6w inwentarskich w gospodarstw′ie rolnym"
e) choroba epizootyczna lub choroba ro針in dotykajaca, Odpowiednio, Caly inwentarz dywy lub uprallうT

naleZace do benefiqjenta lub cz蕪tego inwentarza lub upraw,
f) wywlaszczenie calego lub duZej czeSci gospodarstwa rolnego, jeSli takiego wywねszczenia nie

mo2na bylo przewidzie6 w dniu zIo乞enia wniosku・

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 rozporzadzenia delegowanego Komi?ji (UE) ur 640/2014 z dnia l l marca
2014 r. uzupelniqiacego rozporzadzenie Parlamentu Europ匂skiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w
o血iesieniu do zintegrowanego systemu zarz社zania i kontroli oraz warunk6w odmowy lub wycofania
p書atno§ci oraz do kar administracyjnych mz函cych zastosowanie do platnoSci bezpo§rednich, WSParCia

rozwQju obszar6w wi匂Skich oraz zasady wzayemQj zgodnofoi, W PrZyPadku poddziaIania 4.2, ARiMR
nie wymaga ca書oSciowego albo cz?Sciowego zwrotu Srodk6w w przypadku wystapienia sily wy乞sziI
albo w駒tkowych okolicznoSci. Przypadki te beneficjent zglasza na piSmie wlastiwemu organowi wraz

z odpowiednimi dowodami wymaganyml PrZeZ wia;ciwy organ, W Clagu Pi卸nastu dni roboczych od
dnia, W kt6rym benefiQjent lub upowaZniona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 t♀j czynnoSci.

Konkretyzaqja przywolanych powyZQj przepis6w jest § 15 umowy o przyznaniu pomocy dla

poddzialania 4.2. Zgodnie z tym postanowieniem, ARiMR na wniosek benefiQjenta moあzwolni6 go w
ca書oSci bqdZ w czescI Z ZObowiaza丘okre§lonych umowa w przypadku zaistnienia sily wyえsz匂albo

w加tkowych okolicznoSci okre針onych w cytowanych wy車j przepisach. Dodatkowo, ZgOdnie z

przywolanym przepISem, W Odniesieniu do poddzialah, W kt6rych pomoc jest przyznawana na
podstawie umowy, istnieje moZliwoS6 wyra乞enia przez ARiMR zgody na spehienie zobowiazah w

innym teminie.
2) Podmioty zawierajace umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddzia書ania w przypadku
POddziaIah/ operaqj i typu‥
‑
4.1 Modemizaqia gospodarstw rolnych,
‑

5. 1 Inwestyqje zapobiegajape zniszczeniu potenqjahl PrOdukqji rolnej,

‑

5.2 Inwestyqje odtwarzajace potenqjal produkqji rolnej,

‑

6,4 Wsparcie inwesty函W tWOrZenie i rozw句dzialalnoSci pozarolnicz匂,

sa zobowiazane w okresie trwalo§ci operaqji, liczonym do dnia, W kt6rym uplynie 5 lat od dnia

dokonania przez ARiMR platnoSci kohcowej, m.in・ do:
a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa w書asno誼nabytych d6br, Wybudowanych, rOZbudowanych,

nadbudowanych, PrZebudowanych, WyremOntOWanyCh w polaczeniu z modemiza(塙budynk6w lub
budowli, na kt6re zostala przyznana l WyP書acona pomoc, OraZ ich wykorzystywania zgodnie z
przeznaczeniem i celem operaql, Z Wylaczeniem stosowania czasowego przenoszenia w書asnoSci na

zabezpieczenie wierzytelno§ci jako fomy zabezpieczeh kredyt6w/po乞yczek udzielanych na

realizaqj? OPeraql, Z ZaStrZeZeniem postanowieh umowy dot. kwestii nast?PCy/nabywcy,
b) prowadzenia dzialalnoSci, kt6r句shldyla realizaqia operaqji, lub kt6rQj prowadzenie stanowilo

warunek przyznania pomocy, bez zmiany sposobu lub miej scajej wykonywania i z wykorzystaniem
zrealizowanego zakresu rzeczowego operaql

Z ZaStrZeZeniem postanowieh umowy dot. kwestii

nastep cy/nabywcy.
W przypadku natomiast poddzialania 6・4 Wsparcie inwestyqii w tworzenie i rozw句dzialalnoSci
pozarolnicz♀j , WSkazane wy車j zobowlaZania winny by6 wykonywane przez benefiQjenta do uplywu 3

1at liczonych od dnia platnofoi kohcow?J.
JednoczeSnie nale主y stwierdzi6, Ze na benefiQjent6w poddzia書ah 4.1, 5.1, 5.2 oraz 6.4 zostal tak2e

naloあny obowi評ek niezwIocznego infomowania Agendy o planowanych albo zaistnialych

zdarzeniach zwiazanych ze zmiana sytuaqji faktycznej lub prawnQj benefiQjenta, jego przedsiebiorstwa
lub operady w zakresie mogacym mie wplyw na realiza擁operaQji zgodnie叩ostanowieniami umowy:

wyplat? POmOCy lub spelnienie wymagah, OkreSIonych w Programle, PrZePisach ustawy l
rozporzadzenia lub umowie.

Przykladowo, W umOWie dla opera加typu

Modemiza串gospodarst

r中正

. § 14 oraz § 15

0kreSIono na jakich warunkach moZliwe jest wyraZenie przez ARl¥IR zg担m zmany dotycz脅Ce nP.

Wykazu dzialek ewidencyJnyCh, na kt6rych realizowane s? ln

ごT二三male zwlaZane Z

nieruchomost巧, Zmiany zwlapne Z PrZeniesieniem wlasnosti lub posladamこS中二血‑StWa rOlnego lub

jego cz?§ci zwi堆nych z realiza函inwestyg叶Umowa wskazuje r6

・nie之・

W PrZyPadku naruszenia warunk6w w zakresie sposobu i mi匂sca pro

:売高pkt.掴t. d, Ze

‑adzem血三址吋l ZWlaZan。

Z PrZyZnana POmOCa Wymagany jest zwrot pobranej kwoty pomocy.
Niewypelnienie przez benefi匂ent6w zobowiazah, Okre§lonych w umowie o prz平組i里に甲. mOZe
POCiaga6 za soba sankQje finansowe, Okre鉛ne w umowie oraz aktach nomat?

n珂̲士trごZOStal¥.

WSkazane w pkt l w zakresie poddzialania 4.2. (okrefrone w art. 7l rozpo【Z3。zここPご二王rnenin

Europ匂skiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn.17 grudnia 2013 roku).

PowyZsza regula函dala podstaw? PraWna do uregulowania w umo

‑ie o pIZ?'Zn狙u pr吋

POStanOWieh w zakresie koniecznosti dochodzenia zwro巾WyPlaconych benefiqen[om Sr追叩
finansowych, na PrZykladzie poddzialania 4工jest to § 13 ust. l umowy o przyznaniu pomoc+

Natomiast na podstawie § 1 3 ust. 3 wy車j wspomniang亘mowy・ beneficjent mo2e zacho

‑a亘PIac準

POmOC W Calo§ci albo w cz肇ci w odniesieniu do operaqji, kt6ra zostala zrealiz。Wana Z恥血iごZ
Wamkami okreSIonymi w przepisach oraz umowie lub w przypadku, gdy taki benefi匂ent zos[al

ZWOlniony z zobowiazah w zwiapl馴Z Zaistnieniem sily wy乞szej lub wystapieniem

OkolicznoSci. JednoczeSnie辛O Wynika z § 13 ust. 4‑6 umowy o przyznaniu pomocy

扇apko甲⊂h

benefigivnt T

PrZyPadku naruszenia zobowlaZah jest zobowiapany do zwrotu Srodk6w wraz z odsetkami liczonyml
POCZaWSZy Od uplywu 60 dni od dnia odbioru wezwania do zwrotu do dnia zaplaty, W WySOkosti
ustalon句jak dla zaleg量o§ci podatkowych.
Wyja§ni6 naleZy

Ze samo zrealizowanie przez benefiqjenta inwestyQji oraz poniesienie koszt6w

kwalifikowalnych nie warunkl可e wyplaty przez Agen擁pomocy, konieczne jest spelnienie warunk6w

Okre釦onych w § 10 umowy o przyznaniu pomocy.
NiezaleZnie od powy2szego, W ramaCh okrefronych w nini。szym punkcie pISma POddziala丘/operaql
Zn抽swQJe analogiczne zastosowanie przepisy i postanowienia um6w w zakresie wystapienia sily

vyZsz匂albo w加tkowych okoliczno§ci okrefrone w pkt l niniejszego pISma StanOWlaCym OdpowiedZ

na pierwsze postawione przez Pahstwa pytanie.
Jednocze§nie wskaza6 naleZy, Ze w ramach PO

ml♀)SCe W ramaCh PROW ‑ 1egalna definigiv

Rybactwo i Morze・・ nie funkgivn哩‑ tak jak ma to

Sily wyZsz草zgodnie z kt6rもSi書? vy乞sz脅StanOWi m.in.

WJ両aszczenie calego lub duZej czesti gospodarstwa rolnego, jeSli takiego wywlaszczenia nie moZna

byfo przewidzie6 w dniu zIoZenia wniosku.

3) Pomoc.w ramach poddziahah premiowych (6.l

Premie dla ndodych rolnik6w

, 6.2

rozpocz?Cle POZarOlniczej dzialalno§ci gospodarcz。 na obszarach wi匂skich,, oraz 6.3

Pomoc na
Pomo。 na

rozpoczecie dzialalno§ci gospodarczQj na rzecz rozwqju malych gospodarstw・,, Objrtych Programem

Rozwg担Obszar6w Wi句Skieh na lata 2014‑2020, W Odr6Znieniu od przedstawionych wyZej
POddziala航pera函jest przyznawana na podstawie decyかadministrac加Qj, W kt6r匂okre§1ono szereg

ZObowiazah.
Benefi匂enci tych poddzialah zobowiazani s脅m.in. do:
‑

PrOWadzenia jako kierutcy dzialalnoSci rolnicz匂w gospodarstwie, kt6rego rozwQju dotyczy

biznesplan

CO ndymidy do dnia uplywu 5 lat od dnia wyplaty pierwszdy raty poTOCy (§ 22 pkt l

rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwqju Wsi z dnia 1 3 1ipca 20 1 5 r. w sprawle SZCZeg6lowych
Warunk6w i trybu przyznawania, WyPlaty oraz zwrotu pomocy finansow句na opera加typu
dla ndodych rolnik6w,, w ramach poddzialania

na rzecz mlodych rolnik6w

Premie

Pomoc w rozpocz?Ciu dzialalnosti gpspodarcz。

o鴫tego Programem Rozwg河Obszar6w Wiejskieh na lata 20 1 4‑2020)

‑ POddziaIanie 6. l,
￣

OSl紺1eCla WZrOStu WielkoSci ekonomczn。 gospodarstwa przynajmi匂o lO% w stosunku do
WyjSciowej wielkoSci ekonomicznq gospodarstwa i utrzymania osingni?tegO WZrOStu PrZynaymnl。

do dnia uplywu 5 lat od dnia wyplaty pierwszej raty pomocy (§ 22 pkt 4 1it. d rozporz社zenia

Wymienionego powyzの‑ POddzialanie 6. l ,
‑

PrOWadzenia pozarolniczQj dzialalnoSci gospodarcz♀i CO nqjmiej do dnia uplywu 5 lat od dnia

WyPlaty pierwszej raty pomocy, a W PrZyPadku dzialalno鉦kt6ra wymaga叩isu do ewidenQji

4

prowadzonQj przez jednostk? SamOrZadu terytorialnego obowi翠ana do prowadzenia

odpowiedniego typu szk6書i plac6wek publicznych, CO najmi匂do dnia uplyvn1 3 lat od dnia

WyPlaty drugiかaty pom9Cy (§ 16 pkt l rozporz年dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwg担Wsi z dnia
25 1ipca 2016 r. w sprawle SZCZeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania

pomocy finansowq na operaqje typu
poddzialania

WyPlaty oraz zwrotu

Premie na rozpocz?Cie dzialalno§ci pozarolnicz草w ramach

Pomoc na rozpoczecle POZarOlniczej dzialalno§ci gospodarczeJ na Obszarach

wiejskich,, o擁tego Programem Rozwqju Obszar6w Wi亘iskich na lata 2014‑2020) ‑ POddziaねnie

6.2,
‑

PrOWadzenia dzialalnofoi rolniczQj w gospodarstwie, kt6rego rozwqju dotyczy biznesplan, CO

nqimiej do dnia uplywu 5 1at od dnia wyplaty pierwszg亘aty pomocy (§ 1 8 pkt l rozporzadzenia

Ministra Rolnictwa i RozwQ]u Wsi z dnia 23 paZdziemika 2015 r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w i trybu przyznawania, WyPlaty oraz zwrotu pomocy finansow争i na operaQje typu

Restrukturyza函malych gospodarstw

w ramach poddzialania

dzialalno誼gospodarcz句na rzecz rozwqiu malych gospodarstw

Pomoc na rozpoczecie

o鴫tego Programem RozwQJu

Obszar6w Wi匂skich na lata 2014‑2020) ‑ POddzialanie 6.3,
‑

OSlagnleCla WZrOStu WielkoSci ekonomlCZnQ] gOSPOdarstwa do poziomu co n砧mni匂10 tys. euro

i o co nqimi♀j 20% w stosunku do w]扉ciow匂WielkoSci ekonomiczneJ gOSPOdarstwa i utrzymania

osiqgni?tegO WZrOStu PrZynajmiej do dnia upIywu 5 1at od dnia wyplaty pierwszq raty pomocy
(§ 18 pkt 2 1it. c i lit. d rozporzadzenia wymienionego powy袖) ‑ POddzialanie 6.3.

W przypadku niespe書nienia warunk6w, O kt6rych mowa w rozporz担zeniach wykonawczych, POmOC
podlega zwrotowi w caloSci lub w cz?§ci. Wysoko鐙sankqji za niespehienie warunk6w wynika

z przepISOW rOZPOrZadzeh wykonawczych.
Zgodnie z przepISami rozporzqdzeh wykonawczych

kt6re to przepisy dotycz脅PrZypadk6w, W kt6rych

pomoc zostala w caloSci wyplacona benefiQjentowi:
‑

jeZeli w teminie do dnia uplywu 5 lat od dnia wyplaty pierwszQj raty pomocy zaprzestal

prowadzenia jako kierujapy gospodarstwem dzialalnoSci rolnicz♀i W gOSPOdarstwie, kt6rego

rozwqiu dotyczy biznesplan, ZWrOtOWi podlega 50% wyp書aconej pomocy (§ 26 ust. 2 pkt l)葛

POddzialanie 6. l ,
‑

W PrZyPadku nieutrzymania osingni?tegO WZrOStu Wielko§ci ekonomlCZnq‑ gOSPOdarstwa zwrotowi

podlega lO% wypIaconej kwoty pomocy (§ 26 ust. 2 pkt 3) ‑ POddzialanie 6工
鵜

je乞eli w teminie do dnia uplywu 5 lat od dnia wyp富aty plerWSZej raty pomocy zaprzestal

prowadzenia pozarolniczej dzialalnoSci zwrotowi podlega lOO% kwoty pomocy (§ 19 ust. 2 pkt l)

‑ POddzialanie 6.2,
‑

jeZeli w teminie do dnia uplywu 5 lat od dnia wypねty plerWSZQj raty pomocy zaprzestal
prowadzenia dzia書alnofoi rolnicz。 w gospodarstwie, kt6rego rozw句u dotyczy biznesplan,

zwrotowi podlega 50% wyplaconej pomocy (§ 22 ust. 2 pkt l) ‑ POddzialanie 6.3,
‑

W PrZyPadku nieutrzymania osingni?tegO WZrOStu WielkoSci ekonomicznq gospodarstwa zwrotowi

podlega lO% wypIacon匂kwoty pomocy (§ 22 ust. 2 pkt 2) ‑ POddziaIanie 6.3.
Ponadto, W ramaCh poddziaねh premlOWyCh istnieja r6wnieZ sankqje, kt6re odnosza si? do przypadk6w

poirednich,亙pomi?dzy wyplata plerWSZ亘i a drugiQj raty pomocy. W takich przypadkach, na
przykladzie poddzialania 6.1, ZgOdnie z § 24 ust. 4 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwqiu

Wsi z dnia 13 1ipca 2015 r., W Sytuaqji niespehiania, Od dnia wyplaty pierwszej raty pomocy do dnia
zloZenia wniosku o platno§6 drugiQj raty pomocy, Warunku kierowania gospodarstwem zwrotowi

POdlega lOO% kwoty pierwszq raty pomocy.
Benefi匂ent w przyI〕adku naruszenia zobowlaZah zwraca wyplacone stodki wraz z odsetkami jak dla

zalegloSci podatkowych liczonymi poczawszy od uplywu 60 dni od dnia odbioru decyzji ustal匂acej

wysokoS6 kwoty Srodk6w podlegqjapych zwrotowi. Ponadto, ZIo乞enie odw61ania od decyzji

administracyjn匂ustal魂cq wysoko§6 Srodk6w podlegqiacych zwrotowi nie wstrzymuje wykonania

decyzji wydanQj przez organ I instanqji.
Nale乞y mie6 r6wnie乞na wzgl?dzie, Ze w przyI〕adku zaistnienia trudnoSci z realizaqja biznesplanu,

istni辞v mo拙wo§6 wystapienia benefiqjenta do dyrektora oddziahl regionalnego Agenqji z wnioskiem
o wyrazenle ZgOdy na zmian? Zalo乞eh biznespla肌W trakcie jego realizaqii w zakresie warunk6w

o kt6rych mowa w rozporzqdzeniach wykonawczych, W tym Wydhrienie okresu jego realizaqji. Do
与

Wniosku doねcza sl? Zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadni明CyCh planowane

Zmiany.
Niezale癌e od powyzszego, W ramaCh okreSlonych w nln量。SZym Punkcie pISma POddzia塩
PremOWyCh zn弱swQJe analogiczne zastosowanie przepISy Zakresie wystapienia sily wy乞szQj albo

Wyjatkowych okolicznoSci okrestone w pkt. 1 niniejszego pISma StanOWlapym OdpowiedZ na plerWSZe
POStaWione przez Pahstwa pytanie. Niemi匂jednak, Z uWagi na fa吋Ze postepowanie w sprawie
PrZyZnania i vy〕laty pomocy jest prowadzone w oparciu o kodeks post?POWania administrac加ego,

W PrZyPadku stwierdzenia wystapienia sily wy2szej albo wyjatkowych okolicznoSci rozstrzygni?Cie
W tym Zakresiejest w fomie decyかadministrac加q ‑ art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
O WSPleraniu rozwg担obszar6w wiQjskich z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwg河Obszar6w Wi句skich w ramach Programu Rozwqiu Obszardw WiQjskich na lata 2014‑

4) W przypadku p9mOCy finansowQj dla organizaQji producent6w owoc6w i warzyw na d。finans。Wani。

funduszu operacyJnegO

ARiMR wskaz巾e, ifrorganizaqe producent6w owoc6w i warzyw w ramach

Zatwierdzonych program6w operacyjnych moga realizowa6 dzialania zar6wno na terenie samey
Organiza(ji, jak i w gospodarstwach rolnych swoich czlonk6w, jednak2e niekt6re z inwesty鉦z uwagi

na sw句charakter, mOga by6 zwiazane z dzia哩, na kt6rg声e inwestyQje wykonano, nP. :
‑

budowa szklami i montar血neli foliowych do ochrony upraw przed warunkami atmosferycznyml,

‑ budowa, PrZebudowa, rOZbudowa, Zakup i monta2 system6w sfuZacych do nawadnfania upra

′

POIowych,
‑ Zakup i montaZ instala匂i choniacych uprawy owoc6w i warzyw przed przyrmozkami (np. systemy

deszczowni, Okrywy temoizolacyj ne),
‑

naSadzenia kwa距kowanego materialu szk6Ikarskiego roSlin wieloletnich,

‑ koszty konstruk函wspier魂cych zwiazanych z zakladaniem plantady (np. zakup i montainp.

Palik6w, Slupk6w埴nek, WSPOmik6w ci砕ark6w, SPinaczy, OSIon zabezpiecz魂cych pnie),
‑

Zakup i monta2 instalady c血oniacych drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy warzywne przed

OPadami gradu, nadmier雪m?i opadami deszc2u lub ptaka血(np. siatki ochrome, PrZeCiwgradowe,

SPe珂istyczne zadaszenla i konstruk加dachowe chroniace przed nadmiemym i intensywnym

deszczem).

Wszystkie realizowane przez organizaq e producent6w dzialania w ramach zatwierdzonych program6w
OPeraCyjnych, kt6re zostaly uznane za kwalifikowane i otrzymaly wsparcie finansowe w wysokoSci 50%
ba(並60% koszt6w faktycznie poniesionych

a kt6re mieszczq sl? W katalogu dzia塩wyz。

Wymienionych o鴫te s叩bligatoryJnymi zobowiazaniami wieloletnimi, kt6re okrestone zostaly w

PrZePisach (W SZCZeg61noSci w art. 3 1 ust・ 4 i 5 rozporzadzenia delegowanego Komig直(UE) nr 2017/891

badZ w Strategii kr年iow匂v.
Inwesty串w Srodld trwale, aby kwalifikowaly sie do wsparcia, muSZa:

1) w ponad 50% dotyczy6/odnosi6 si? do wartoSci produkt6w w odniesieniu do kt6rych dana
Organiza句a jest uznana. Ponadto, PrOdukty te musza pochodzi6 od czIonk6w dan匂organlZaql

PrO。ucent6w lub czIonk6w b?dacych producentami naleZacych do innQj organiza串producent6w
lub zrzeszenia organiza匂v producent6w,

2) by6 stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w zatwierdzonym programie operac加ym

3) trwale pozostawa6 zar6wno wiasnoSci症ak i w posiadaniu organizaqji producent6w do kohca
Okresu amortyza串podatkow吐vrodka trwa書ego lub przez l O lat, W ZaleZnoSci od tego, kt6ry okres

jest kr6tszy, PrZy CZym Strategia krdyowa dla niekt6rych kategorii dzialah moZe okreSla6 inny okres
amortyzaqi i podatkowQj.
Wobec powyzszego, naruSZenie okreSlonych w przepisach warunk6w i zobowiazah moあskutkowa6

koniecznoScia zwrotu frodk6w wyplaconych org叫Za串producent6w na pokrycie czeSci
kwalifikowanych koszt6w inwesty垂tbetych w programle OPeraCyJnym, 1acznie z okreSIonymi prawem

Odsetka叫liczonymi od dnia otraymania nienale血抽atno§ci do dnia jg亘wrotu przez benefiqjenta.
Jednoczeinie nale乞y wskaza6, iZ organizaqa producent6w w zakresie roku bie軸cego jak i lat

nast?PnyCh, mOZe zglasza6 zmiany do treSci programu operacyJnegO na ZaSadach okreSlonych w
roaporz担zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwg直Wsi z dnia 8 wrze誼ia 2017 r. w sprawie warunk6w i

6

trybu zmian programu opera(羽nego wprowadzanych w trakcie jego realizady (Dz.U. z 201 7 r. poz.

1754 z poZn. zm.).
W przypadku usta宣enia, iZ w ramach programu operacyjnego zrealizowane zostaly inwestyqje w §rodki

trwale na dziaZkach, kt6re zostana przdete na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego, CO do
kt6rych organiza牢PrOducent6w po軸y zobowi脅Zania wieloletnie, aby ww. podmioty nie zwr?Caly
POmOCy finansow♀), W ZaleZno§ci od specyfiki inwestyqje te powinny zosta6 0dtworzone na mn♀!

dzialce tego samego czlonka OP lub przeniesione na dzia批? imego czIonka OP oraz powinny bychadal

Wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem opISanym W ZatWierdzonym programie operacy]nym PrZy
jednoczesnym zIo乞eniu wniosku o zmiane trefoi zatwierdzonego programu operacyJnegO do Dyrektora

Mazowieckiego Oddziahl Regionalnego ARiMR. NiermiQj jednak, PrOgram OPeraCy担y W ramaCh,

kt6rego zrealizowane zostaly nasadzenia materialu szk61karskiego w gminie Teresin realizowany jest
do kohca 2022 r. Tym samym uwzgl?dniqjac 5‑ 1etni okres jego trwania, ZloZenie zmian na rok kol匂ny

車2022 r. b?dzie mo乞1iwe n町wy2ej do 15 wrzeSnia 2021 r., lub do 30 1istopada 2022 r. w przypadku

Zmian wprowadzanych w roku bieZacym, jednakZe pod warunkiem iZ rolnik w gospodarstwie b?dzie
dysponowal powierzchnia, na kt6r匂takie nasadzenia m6gめy odtworzy6 lub w przypadku kiedy dokona
ZWrOtu WartO;ci zrealizowanQj inwestyqji, OrganlZaqla ZaPeWni mo21iwo§6 odtworzenia nasadze血w

innym gospodarstwie za zgoda ich wlaScicieli・ Po uplywie 2022 r. zfoZenie zmian programu

OPeraCyInegO nie b?dzie moZliwe.
Uwzgl?dni魂c powy2sze, W Sytuaqii, gdy budowa CPK prowadzona b?dzie na terenie dzialalno§ci
Organiza串producent6w owoc6w i warzyw lub ich czIoIk6w ‑ PrOducent6w upraw sadowniczych, na
kt6rym zostala zrealizowana inwesty匂a o鴫ta pomoca finansowa, nale乞y w plerWSZQj kolejno;ci

ustali6, CZy budowa CPK b?dzie miaIa wplyw na po(bete przez ww. podmioty zobowi評ania.

5) W ramach Programu Operacyjnego

Rybactwo i Morze

postanowienia zawarte we wzorach um6w

O dofinansowanie zobowiaz可a benefiQjenta do:
1) osiagni?Cia celu operaqji nie p6左niQj niZ do dnia zIo乞enia wriosku o platnoS6 kohcowa;

2) zachowania celu operaqji przez 5 lat od dnia dokonania platnoSci kohcowQj;

3) zapewnienia, W trakcie realizaqii operady oraz przez 5 lat od dnia dokonania platnoSci kohcowQj,
trwaloSci operaQji, O kt6r匂mowa w art. 71 rozporz社zenia ur 1303/2013, W tym:

a) prowadzenia dzialalnosti zwiazan匂z przyznana po誓Ca finansowa, W miQjscu realizady
OPeraql l mePrZenOSZenla ml争iSCa realizaqji t匂operaql,
b) nieprzenoszenia prawa wねsno§ci rzeczy nabytych w ramach realizaqji opera亘ii oraz

niezmieniania sposobu ich wykorzystania,
C) niewprowadzania istotnych zmian wplyw年jacych na charakter opera(涼cel operaqji lub warunki

WdraZania opera帝kt6re moglyby doprowadzi6 do naruszenia pieryotnych ce16w tej operag申
Nast?Pnie, ZgOdnie z zapISaml WZOr6w um6w, W PrZyPadl調niewypelnienla POWyZszych zobowlaZah
Agenqja mo乞e wypowiedzie6

umow? O dofinansowanie m.in. w przypadku niezachowania/

nleOSlngni?Cia celu operaql, CZy teZ niezapewnienia trwalosti operaqji. W konsekwenqji, na mOCy
ZaPISOW umOWnyCh, W PrZyPadku nieoslqgni?Cia celu operaqji albo niezachowania celu operaql,
benefiQjent zwraca pomoc finansowq w calo§ci. Natomiast, ZgOdnie z postanowieniami umownymi, W

PrZyPadku niewypelnienia zobowiazania w zakresie zapewnienia, W trakcie realizaqji operaq1 0raZ
PrZeZ 5 lat od dnia dokonania p書atno;ci kohcow匂, trWalosti operaqji, O kt6r句mowa w art. 71

rozporz糾zenia ur 1303/2013, W tym:
a) prowadzenia dzialalnoSci zwiazanqj z przyznana po誓Ca finansow?

W miQjscu realiza串

OPeraql l nlePrZenOSZenla mlqiSCa realizaqji tej operaql,
b) nieprzenosz専a prawa wlasno§ci rzeczy nabytych w ramach realiza匂i operady oraz

niezmieniama SPOSObu ich wykorzystania,
C) niewprowadzania istotnych zmian wplywajacych na charakter opera匂i, Cel operaqii lub warunki

WdraZania opera萌kt6re moglyby doprowadzi6 do naruszenia pierwotnych ce16w tQj opera中
benefiQjent Zachowuje prawo do cze§ci pomocy finansow♀), W WySOkosti odpowiadz函cey
PrOPOr匂onalnie t句cz?SCI OPera匂v lub jej etapu, kt6re zostaly zrealizowane lub moga zosta6
Zrealizowane zgodnie z warunkami okre§lonyml W PrOgramie, rOZPOrZadzeniu nr

508/2014,

rozporz社zeniu ur 1303/2013, rOZPOrZ担zeniu ur 1380/2013, uStaWie o EFMR, rOZPOrZadzeniu w
SPraWie danego Priorytetu i w unowie oraz okre針onymi w innych przepisach dotyczacych realizowanQj

OPeraCji, je乞eli cel opera匂i zostal osiagniety. W przypadku gdy benefiQjent zachowuje prawo do cz挙Ci

POmOCy魚nansowQj , Agenqja nie wypowiada umowy o dofinansowanie.
7

W przypadku koniecznoSci zwrotu caloSci/cz?Sci pomocy Agen加dochodzi zwrotu pomocy finansow。
WraZ Z Odsetkami w wysokoSci okreston卸ak dla zaleglofoi podatkowych liczonymi od dnia wyplaty
POmOCy finansow飢W trybie przepISOW O POStePOWaniu egzekucyjnym w administrag亘

W tym mi匂SCu nale乞y r6wnie乞wskaza6

Ze na gruncie wzor6w um6w benefi匂ent jest tak乞e

ZObowiazany do niezwiocznego infomowania Agenqji o‥

a) okoliczno§ciach mogaych mietwplyw na realiza擁opera。i,甲〕1at? POmOCy finansow可ub

SPeinienie wymagah okrestonych w programie, roZPOrZadzenlu ur 508/20 14, rOZPOrZadzeniu

nr 1303/2013, uStaWie o EFMR, rOZPOrZadzeniu w sprawie danego Priorytetu lub umowie,
b) planowanych lub zaistnialych zdarzeniach zwiapnych ze zmianq sytua匂v faktycznQj lub

PraWn匂Benefiqjenta w zakresie mogacym mie6叩lyw na realiza擁operaqji zgodnie z

POStanOWieniami umowy, WyPIate pomocy finansowej lub speInienie wymagah okrefronych w
PrOgramie, rOZPOrZadzeniu nr 508/2014, rOZPOrZadzeniu nr 1303/2013

uStaWie o EFMR,

rozporz担zeniu w sprawie danego Priorytetu lub umowie.

W sytua前gdy beneficjent poinfomowalby o planowanym przeniesieniu realizowan叩peraql na lma
lokalizaie Agen垂po przeprowadzongivcenle l POtWierdzeniu

Ze zmiana lokalizady umo如wi dalszq

realiza轟operaql W SPOS6b zgody z wymaganiami, W Slad za postanowieniami wzoru umowy o

dofinansowanie zawahaby z benefiQjentem aneks do umowy o dofinasowanie, W Zakresie zmiany
mlqSCa realiza匂v operaql.

6) W przypadku nadzorowanego przez ARiMR dzialania MO3 S串fenyjakojci prod諏訪w ro砂ch i

jrò雄wやoz}

WCZyCh o暁tego Programem Rozwg直Obszar6w Wi吐vkich na lata 2014‑2020,

WdraZanego przez Krdyowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa, ObQjm函cego poddzialania: 3. 1 Wsparcie na

PrZyStePOWanie do system6w jakoSci i 3.2 Wsparcie dziahah infomacyJnyCh i promocyjnych
realizowanych przez grupy producent6w na rynku wewn?trZnym:
W poddzialaniu 3. 1 pomoc przyznawana jest whioskodawcom, kt6rzy wytwarz魂proc山kty rolne lub

Srodki spoZywcze przeznaczone do spozycla PrZeZ ludzi w ramach okrestonych system6w jakoScL
BenefiQjenci otrzymuja wsparcie na koszty zwiapne z uczestnictwem w danym systemiejako鉦przez

maksymalnie pie6 kolg直ych lat. Przyznanie pomocy nast?P函na podstawie decy却administrac加Qj,
Z benefiQjentem nie jest zawierana umowa o przyznaniu pomocy・ Z uwagi na fakt, Ze wyplata wsparcia

W ramaCh poddzialania 3.1 nast?P叩Za Okres 12 miesi?Cy WSteCZ, ZaPrZeStanie przez benefiQjenta
PrOWadzenia dzialalnosti w danym roku oznacza, Ze za ten okres nie otrzyma pomocy finansow。.

Z kolei benefiqjentami poddzialania 3.2 sa grupy producent6w, kt6rych czIonkowie r6wnieZ wytwarz明
PrOdukty rolne lub stodki spo之ywcze przeznaczone do spo乞ycia przez ludzi w ramach okreSIonych

SyStem6wjakoScL Wsparcie finansowe w ramach poddzialania 3.2 polega na refundacji koszt6w dziahah
infomac加ych i promoc加ych, dotyczacych produkt6w rolnych lub frodk6w spodywczych
WytWarZanyCh w ramach un恥ych oraz krqjowych system6w jakoSci. Z benefiQjentem poddzialaniajest

ZaWierana umowa o przyznaniu pomocy. Po podpisaniu umowy benefiQjent zobowiazuje si? do
SPe血enia warunk6w okreSIonych w Programle, PrZePisach ustawy, rOZPOrZadzenia oraz realiza串
OPeraQji zgodnie z postanowieniami umowy, a W SZCZeg6lno誼m.in. do zachowania ciaglosti dziaIania

grupy producent6w przez czas nie kr6tszy ni乞okres trwania umowy oraz wynik魂cych z niQj

Obowiazk6w, PrZy CZym Okres realizaqji zobowiaza血moⅧyCh przez benefiQjenta uplywa po 5 1atach
Od otrzymania przez benefiQjenta p書atnoSci kofroow♀).

Zgodnie z postanowieniami umownymi wyphata pomocy w ramach poddziahania 3.2 nast?P函na
POdstawie wniosku o platnoS6, je2eli beneficjent m.in・ Zrealizowa量1ub realizuje zobowiazania okreSIone

W umOWie. Sankcja za niezachowanie cinglo§ci dzialania grupy producent6w przez okres trwania

umOWy OraZ Wynik魂cych z niej obowiazk6w jest pomiQjszenie kwoty pomocy do wyplaty o l% tej
kwoty za ka乞dy miesiac niezachowania ciaglo§ci.

Natomiast w prz押adku m.in. nieosingniecia celu operady i wska乞nik6w jego realiza匂i czy odstapienia

PrZeZ Benefi匂enta od realizady operaqji lub zobowiazah wyrik祖cych z umowy po wyplacie pomocy,

nast?P函wypowiedzenie umowy, CO Skut叫je obowiqzkiem zwrotu wyplacon。 pomocy・ BenefiQjent
moZe zachowa6 prawo do caloSci albo cz?Sci pomocy w cz?§ci dotyczac句opera旬v kt6ra zostala
PraWid書owo zrealizowana lub jeZeli uzyskal zwolnienie ze zobowiazah wskutek wystapienia

OkolicznoSci o charakterze sily wy乞szej lub nadzwyczかych okoliczno§ci. Benefiqjent zwraca

nienaleZnie lub nadmiemie pobrana kwot? POmOCy POWi?kszona o odsetki, kt6re naliczane sa w

8

vySOko叫ak dla zalegtoid podatkowych, Za Okres ml細termlnem zvro巾§rodk6w przez
benefigivnta wyznaczonym w pi§mie powiadam轟ym o koniecznoin zvrotu. a dat印rotu caIo$ci

7) W przypadku dziaIa坤dzialafiftyp6w opera。i o鴫tych Programem Rozwqju Obszar6w Wi函ch
na lata 20 1 4‑2020 delegowanych przez ARIMR do samorz坤w wQJeW6dztw. (dzlaIanie 1 9‥ ,,Wsparcie
dla rozwQJu lokalnego w ramach lnlqatywy LEADER

; POddzialanie 4 3

ZWi?Zane Z rOZWr料modemiza由dostosowywaniem rolnlCtwa l leinctwa
gmt6w

Wsparcie na lnⅥestydye

葛tyP OPeraql

Scalanle

oraz dziahanie 7言,Podstawowe usfugi i odnowa wsi na obszarach wigivkich・・):

Benefidenci, POdpis面umow? O PrZyZnaniu pomocy, ZObowiaztrf? Si? do speinienia warunk6w
OkreSIonych w Programle

PrZePISaCh ustawy l rOZPOrZadzenia oraz realizady operady zgodnie z

POStanOWieniarfu umowy, a W SZCZeg6lnoSci min・ do dnia, W kt6rym uplynie 5 lat od dnia wypfaty przez

ARIMR platnoSc宣kohcow帥IePrZenOSZenla PraWa Wlasno$cl lub posladania rzeczy nabytych w
ramaCh realizagivperaql OraZ ich巾korzystanla ZgOdnle Z PrZeZnaCZeniem l Celem operaqi, do
Zapeunienia trwaloSci operaql ZgOdnie z art・ 71 roaporzadzenia nr 1303/2013, a take do

niezwtocznego lnformowania o planowanych albo zaistnialych zdarzeniach zwlaZanych ze zmian?
SytuaQji faktyczn串b prawnal benefigivnta, mOgaCyCh mie吋yw na realizade opera串godnie z
POStanOWieniami umowy珂Plat? POmOCy lub spelnienie wymagari okre§lonych w Programie i aktach

Ponadto, W ramach poddzlalania 19.2

Wsparcie na wdraZanle OPeraql W ramach strategii rozwQJu

lokalnego klerOWanego przez spo書eczno置w przypadku realizaqi operaql W Zakresle POdgivwanla

dzlalalno§ci gospodarczQj, benefigivncI ZObowl軸a sie do po師a dzialalnoSci gospodarcz叩az do
Jgivkonywanla PrZeZ lacznie co ninl。 2 lata, W Okresle Od dnia zawarcia umowy do dnia, W kt6rym
uPlywat 2 lata od dnla WyPfaty przez ARIMR drugi。 transzy pomocy. Natomiast w przypadku

reallZagivperaqi poleg醐na rozwuanlu dziaIalnoScl gOSPOdarcz。 benefigivnci zobowlaZuJapi? do
ZaPeWnienia trwaloSci opera串godnie z art. 71 rozporzadzenia ur 1303/2013 w okresie 5 lat od dnia
WyP富aty platnoScl kofrowgiv a w przypadku prowadzenia mlkroprzedsi?blOrStWa albo maIego

PrZedsi?biorstwa w ro2umieniu przepis6w roaporz?dzenia ur 65 1/20 1 4 w okresie 3 lat od dnla WyPky
PlatnoScl kofrow帥tak2e do dnia, W kt6rym upfyne 5/3 lata od dnia wypfaty pIatnoutofrow。
nlePrZenOSZenia prawa wlasno鉦ub posiadania nabytych d6br, Wybudowanych, PrZebudowanych,

vyremOntOWanych w polapzeniu z modemiza萌budynk6w lub budowli

na kt6re zostala przyznana i

WyPlacona pomoc, OraZ ich wykorzystywania w spos6b zgodny z przeznaczeniem l Celam1 0Pera由ak

r6wnie痛prowadzenla dzialalno§cI ZWlaZan叩przyznana pomoca*tor河udyha reallZagivperaq l,
lub kt6rg亘owadzenie stanowito warunek przyznanla POmOCy

bez zmlany SPOSObu lub mi担Jey

PrOWadzenia i z wykorzystaniem zrealizowanego zakresu rzeczowego operaql.
Zgodnie z postanowieniami umownyml WyPfata pomocy w ramach dzlaha坤odziala輝w operaql
delegowanych przez ARiMR do samorzad6w w直dztw nast?PuJena POdstawle Wniosku o platnost,
」e乞ell benefident m.in. zrealizowal lub realiznye zobowi卿la Okrefrone w umowie. W przypadkungdy

benefident nle SPe書nil warunk6w umounych,紬kl finansowe z ty皿pomocy mog頼wyphacone
W CZ?Sci dotyczap。 opera叫ub jgivapu, kt6ra zostaha zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, OraZ
jeZeli cel operag亘ostal osi網ni?ty lub moze zosta6 osi鱈ni?ty do dnia zIoZenia uniosku o platno§6

kofrowa. W przypadku, gdy benefigivnt nie speinil kt6regokoIwiek z warunk6w, O ktdych mowa
POWy乞g巾raz nie.zaistnidy okoliczno鉦umozliw癌e wypfate cze§ci pomocy lub zostaly naruszone
Warunki przyznanla POmOCy

naSt剛e Odmowa vy)laty caloSci pomocy.

W przypadku m.1n・ nleOSl鵠ni?Cia celu operaql l WSka之nik6w JegO realizag亘zy odstaplenla PrZeZ

Benefiapnta od reallZagivperady lub zobowlaZah wynik彊ych z umowy po wypfacie pomocy,
naSt軸e vypowiedzenie umowy

CO SkutkLbe obowiazkiem zwrotu wyphacon。 pomocy. Benefigivnt

mOZe zachowa6 prawo do catosti albo czgivi pomocy w czesci dotyczacg亘per輔ktdra zostala
PraWid書owo zrealizowana lub je拙uzyskal zwolnienie ze zobowiazari wskutek wystapienia

Okolicznosti o charakterze sily wyZsz叶ub nadzwyczgivch okoliczno鉦Benefigivnt zwraca
nienaleinie lub nadmiemie pobran河ot? POmOCy POWlekszona o odsetkl, kt6re naliczane s? W

WySOkoSci jak dla zalegtoid podatkowych, Za Okres mi?dzy terminem zwro唖fuk6w przez
benefigivnta wyznaczonym w piinie powiadami袖ym o konieczno§ci zwrotu, a dat雀zwrotu calo§ci

ZadIuZenia lub odliczenia.

W przypadku okreSlania kwoty pomocy do zwrotu naleZy mie6 na wzgl?dzie,あw razie niezapewnienia

trwalodei operaqji zgodrie z art. 71 rozporzadzenia ur 1303/2013 we wskazanym w umowie okresie,
ZWrOtOWi podlega kwota proporqionalna do okresu, W kt6rym nie speiniono wymagah w tym zakresie.
W analogiczny spos6b sankqia jest wyliczana w sytしIaqji naruszenia ograniczeh lub warunk6w w
Zakresie przenoszenia wlasno§ci lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizaqji operaqii lub

SPOSObu ich wykorzystywania, a tak乞e sposobu lub mi匂sca prowadzenia dzialalno§ci zwiazang z

PrZyZnana POmOCa. Z kolei w przypadku operady polegajacych na po(坤mowaniu dzialalnoSci
gospodarczg w ramach poddzialania 1 9.2

Wsparcie na wdraZanie operaql W ramaCh strategii rozwqiu

lokalnego kierowanego przez spolecznost

, na grunCie postanowieh umownych niespe血ienie

zobowlaZania do wykonywania dzialalnoSci gospodarczq przez lapznie co nayrmiej 2 lata, W Okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia, W kt6rym uplyw?函2 lata od dnia wyplaty przez ARiMR drugiQj transzy

POmOCy, Skutkuj e obowiazkiem zwrotu l OO% wyplacon句kwoty pomocy.

8) W zakresie pIatno§ci bezpo缶ednich, kt6re cho6 nie sa pomoca realizowana w ramach Programu

RozwQju Obszar6w Wiejskich sa najczeSci匂udzielanym wsparciem finansowym przez ARiMR
WSkaza6 nale乞y, i乞zgodnie z tre§cia art. 7 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o platnoSciach w ramach

SyStem6w wsparcia bezpofrodniego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1341 z poZn. zm.) wY. platnoSci sa
PrZyZnaWane rOlnikowi, jeZeli zostal mu nadany numer identyfikacyjny na podstawle PrZePis6w o
kr勾OWym SyStemie ewidenQji producent6w, eWidencji gospodarstw rolnych oraz ewidenqji wniosk6w
O PrZyZnanie platnosti oraz Iaczna powierzchnia g即nt6w objetych obszarem zatwierdzonym bedacych

W POSiadaniu wnioskodawcy jest nie rmlqSZa niZ l ha. W przypadI剛teminowego z書o乞enia wniosku

na podstawie decyzji administracyjnQ] rOlnikowi jest przyznawana platnoS6 obszarowa ustalona, jako
iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danQj p書atnoSci i stawki t匂platnoSci na l hektar

POWierzchni, PO uWZgl?dnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporzqdzenia ur 1307/2013 oraz zrmlqSZen,
Wykluczeh lub pozostalych kar administracyjnych wynik魂cych ze stwierdzonych nieprawidlowoSci
lub niezgodno§ci, W tym tyCh odnoszapych si? do braku kwalifikowalnofoi powierzchni

Jednoczeinie podkrestenia wymaga, iZ art. 3 1 wskazanq powy車ustawy wskaztje, i乞w kompetenql
kierownika biura powiatowego Agenqji w雷a気iwego ze wzgledu na mlq SCa Zamieszkania lub siedziby

rolnika, jest uznawanie przypadk6w dzialania sily wyZsz匂Iub wystapienia nadzwycz匂nych

OkolicznoSci, O kt6rych mowa w art. 2 ust. 2 roxporzadzenia nr 1306/2013. Uznanie danego przypadku
Za dzialanie siIy wyZsz匂lub wystapienie nadzwycz年inych okolicznoSci, O kt6rych mowa w ww.

rozporzadzeniu wsp61notowym albo odmowa takiego uznania nast?Pue W decyzji w sprawie przyznania
PlatnoSci w ramach system6w wsparcia bezpo§redniego.

Jak wskazano wczeSni句, Pqi?Cie sily wy乞szej naleZy rozumie6, jako nadzwyczayne l nlePrZeWidywalne

Okolicznosti niezaleZne od podmiotu, kt6ry sie na nie powoh房, kt6rych nast?PStw nie moZna bylo

unikna6 mimo zachowania nale勾佃StaramO$ci. JednoczeSnie podkre§lenia wymaga, iZ katalog
Zdarzeh okreSIony przez prawodawce ununego jako sila wyZsza lub nadzwycz勾ne okolicznoSci ma
Charakter katalogu otwartego, CO StanOWi o moZliwoS6 uznania przez w書aSciwego kierownika biura

POWiatowego ARiMR w wyniku indywidualnego rozpatrzenia dane] SPraWy

PrZy uWZgl?dnieniu

wszystkich okolicznofoi faktycznych i dowod6w wystepujacych w sprawie, Zdarzenia imego ni乞
Wymienianego w art. 2 ust. 2 roaporzadzenia nr 1306/2013 za przypadek dzialania siIy wy乞szej lub

WyStapienia nadzwyczajnych okolicznosti. W przypadku wystapienia nadzwycz匂nych okolicznoSci,

kt6re moga mie6 wplyw na powierzchni? kwalifikt南ca si? do platnosti, rOlnik powinien zloZy6 do biura

POWiatowego ARiMR piserme oSwiadczenie o zaistnialych okoliczno§ciach

W teminie 15 dni

roboczych od dnia, W kt6rym rolnik lub upowaZniona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 takiej
CZymOSci oraz dostarczy6 dow6d potwierdz斬Cy WyStapienie sily wyZszej lub nadzwycz牛inych

okolicznoSci. Dowodem potwierdzajacym wystapienie sily wyZszQj lub nadzwyczatnych okoliczno;ci,
moZe by6 na podstawie art. 75 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego wszystko, CO mOZe

PrZyCZyni6 si? do wyjainienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
JeZeli dostarczone do dnia wydania decyzji dowody potwierdzz弱ce dzialanie sily wyzszq l

nadzwycz句nych okolicznosti zostana uznane przez kierownika biura powiatowego ARiMR za
stanowiace podstaw? do uznania wystapienia sily wyZsz匂Iub nadzwyczajnych okolicznosti, rOlnik
ZaChowuje prawo do uzyskania platno§ci w ramach system6w wsparcia bezpo;redniego, do grunt6w
rolnych, kt6rych dotyczylo dzialanie sily wyZszQj lub wystapienie nadzwyczqinych okolicznoSci・

9) OdnoSnie pIatno§ci ONW, kt6ra stanowi instrument wsparcia finansowego dla rolnik6w
PrOWadzacych dziahalno§6 rolnicza na obszarach zograniczeniami naturalnymi lub innymi

SZCZeg6lnymi ograniczeniami w plerWSZej kolg担oSci nale乞y wskaza6, iZ sa to platnoSci roczne do

hektara, m明Ce na Celu zrekompensowanie producentom rolnym wszystkich lub cze§ci dodatkowych
koszt6w i utraconych dochod6w zwl脅ZanyCh z ograniczeniami dla produkQji roln。 na danym obszarze.
Powy乞sze oznacza

iZ ich udzielenie jest uzale乞nione od prowadzenia na gruntach rolnych dzialalno§ci

rolniczej przez caly rok kalendarzowy, W kt6rym sklada wniosek o przyznanie ww. platno§ci, a Zatem

niespelnienie ww. warunku moZe skutkowa6 odmowa przyznania platnoSci, a W PrZyPadku realiza函
PrZeZ rOlnika zobowi評ah 5‑letnich naloZeniem sankqji polegこ弱cych na konieczno§ci dok。nania zwrotu

udzielonej dotychczas pomocy w calo§ci lub w czeSci, a ich wysokose bedzie uzale2ni。na 。d wi。Ik。sti

POWierzchni gruntu rolnego, na kt6rym pomimo zobowiazania, rOlnik zaniechal prowadzenia
dzialalnoSci rolnej.
W tym mleySCu naleZy wskaza生えbenefiQjent platnoSci ONW, ZgOdnie z tre§cia art. 4 ust. 1 akapit

trzeci rozporzadzenia (UE) nr 640/2014, nie bedzie zobowiazany do dokonania zwrotu udzielonQj
POmOCy W PrZyPadku zaistnienia sily wy乞sz坤ub wystapienia nadzwyczむvych okolicznoSci, O kt6rych
mowa w at 2 ust. 2 rozporz神zenia ur 1 306/20 1 3, a dodatkowo w przypadku zobowi雀zah wieloletnich,

ZObowiazania jak i platnoSci za ich realiza轟s脅kontynuowane w kolg担ych latach zgodnie z ich

PlerWOtnym Okresem trwania. JeZeli natomiast w roku skfadania uniosku o przyznanie platnoSci ONW
WyStapiha siIa wy乞sza lub nadzwyczg担e okolicznoSci do dnia wydania decyzji, a dowody zosta書y uznane

PrZeZ kierownika bura powiatowego ARiMR za potwierdz魂ce wystapienie ww. zdarze丘, Platnose

ONW w danym roku nie przysfug函i nie stosuie si? kar administracyjnych z tyt血przedeklarowania
POWierzchni. Je乞eli platnoS6 ONW zostala wyplacona i wystapila sila wyZsza lub nadzwyczかe
OkolicznoSci za rok, Za kt6ry przyznano platnoS6

nie ustala si? kwot nienale血e pobranych (kwot do

ZWrO巾).

Podobnie jak w przypadku platnoSci bezpoSrednich w przypadku wystapienia nadzwyczg担ych
OkolicznoSci, kt6re moga mie6 wplyw na powierzchni? kwalifike南ca si? do platnoSci, rOlnik powinien

ZfoZy6 do biura powiatowego ARiMR piseme otwiadczenie o zaistnia書ych okoliczno誼ach, W teminie
15 dni roboczych od dnia, W kt6rym rolnik lub upowaえniona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6

taki句czynnoSci oraz dostarczy6 dow6d potwierdz魂cy wystapienie sily wyZsz坤ub nadzwycz垂ych

Organem wla§ciwym do uznania zgloszonego zdarzenia za przypadek sily wyZszQj lub wystapienia

Okolicznoici o charakterze nadzwycz叫ym, ZgOdnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

WSPleranlu rOZWQju obszar6w wiejskich z udzialem Srodk6w Europ匂skiego Funduszu Rolnego na rzecz

RozwQju Obszar6w Wi匂skich w ramach Programu Rozwqiu Obszar6w Wi句skich na lata 2014‑2020
(Dz.U. z 202l r., POZ. 182) w zw. z § 5 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rolnictw i Rozw句u Wsi z dnia
13 marca 2015 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania pomocy finansow句w
ramach dzialania '一PlatnoSci dla obszar6w z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczeg6lnymi

Ograniczeniami

obj?tegO Programem RozwQju Obszar6w Wigjskich na lata 2014‑2020 (Dz.U. z 2015

r. poz. 364), jest kierownik biura powiatowego wia§ciwy ze wzgl?dy na miejsce zamieszkania lub

Siedzib? rOlnika.
10) W zakresie wskazania na mo乞liwost zastosowania przepis6w dotyczacych sily wy2sz匂Iub
Stwierdzenia wystapienia okolicznosti o charakterze nadzwycz垂ym odnoSnie p書atno§ci

Zalesieniowych nale乞y wziq6 pod uwag? Okresy w kt6rych byly zawierane przez benefiQjent6w

ZObowlaZania wieloletnie dotyczace dzia塩zalesieniowych pod匂mowanych przez rolnik6w w ramach

PROW 2004 ‑ 2006 (zobowi脅Zanie 20‑ letnie), PROW 2007葛2013 (ZObowiazanie 15‑ 1etnie) oraz
PROW 2014 「 2020 (zobowiazanie 12‑letnie).

Zalesianie grunt6w rolnych w ramach PROW 2004‑2006:
Producent rolny, kt6ry otrzymal platnoS6 na zalesianie grunt6w rolnych i realizut zobowiazanie
POleg魂ce na prowadzeniu zaloZon匂uprawy leinej, PrZeZ 20 lat od dnia uzyskania plerWSZ句Platnosti
na zalesianie, POdlega sprawdzeniu tego faktu w kontroli administracyjn坤ub kontroli na ml♀lSCu.

W prz}Padku stwierdzenia, Ze producent rolny nie realiz可e po鵬tego zobowiazania dotyczacego

PrOWadzenia uprawy le軸przez okres trwania zobowiazania, ARiMR przeprowadza post?POWanie

ll

WyjaSni年jace w kontekstie okolicznosti, kt6re spowodowa書y zaniechanie realizaqji po〔暁tego przez

PrOducenta rolnego zobowiazania.
Wywlaszczenie du車j cz?§ci gospodarstwa, je乞eli takiego wywIaszczenia nie mo血a bylo przewidzie6
W dniu po(becia zobowlaZania i co si? Z tym WlaZe Zaniechanie prowadzenia uprawy le§n匂w calo§ci

lub czefoi, mOZe zosta6 zaliczone do jedn匂kategorii zdarzeh o charakterze sily wyZsz匂, O kt6rych

mowa w art. 39 ust・ l rozporzadzenia Komi争ji (WE) ur 817/2004. Analogicznie za wy袖wymienione
Zdarzenie moZe zosta6 uznane zaniechanie pielegnaql l PrOWadzenia uprawy leSnej w ca書osti lub cz挙ci

PrZeZ rOlnika w skutek wydanie przez wiadeiwy organ, na POdstawie przepISOW O OChronie grunt6w

rolnych i leSnych, decyzji o przeznaczeniu grunt6w objetych zobowiazaniem, na Cele nierolnicze i
nieleine, O CZym StanOWi § 13 ust. 5 rozporz担zenia zalesieniowego PROW 2004‑2006. Uznanie

PrZyPadku sily wyZsz句Iub nadzwyczajnych okolicznosti powod巾e, Ze pomoc na zalesianie nie jest
Zrmi匂szania za dany rok i nie podlega zwrotowi w calosti lub cz?§ci w przypadku, gdy producent rolny
Zlikwidowal upraw? le§na albo nie ma moZliwo§ci prowadzenia zaloZonQj uprawy zgodnie z po(betym

ZObowi評aniem. W kol♀jnych latach pねtnoS6 w)や±acana jest do zrmi匂szon匂powierzchni (na kt6rQj

POZOStala uprawa leSna).
O fakcie dzialania sily wyZszQj lub wystapienia nadzvyczg担ych okoliczno§ci, PrOducent rolny

POWinien powiadomi6 kierownika biura powiatowego ARiMR wla§ciwego ze wzgl?du na mlqiSCe

Zamieszkania lub siedzib? rOlnika, O Zaistnialych okolicznoSciach, W teminie l O dni roboczych od dnia,
W kt6rym on lub upowainiona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 taki句CZynnOsti wraz z dowodami

POtWierdz魂cyml WyStapienie sily wy乞szQj.

W tym miejscu nale乞y wskaza6, iZ zgodnie z treScia art. 38 rozporzadzenia (WE) nr 817/2004, gdy

benefiQjent nie jest w stanie nadal wypelnia6 po(betego zobowiazania ze wzgledu na fakt, Ze
gospodarstwo jest przedmiote叫nOWegO POdziahl dzialek lub innych podobnych po(坤mowanych

Publicznie ;rodk6w zwlaZanyCh ze scalaniem grunt6w i co sl? Z tym Wi*e kt6re nastapilo niezaleZnie
Od producenta rolnego zaniechanie pielegnaqll l PrOWadzenia uprawy lein匂przez nlegO W Ca書oici lub

CZ?Sci, nie jest uznawane za przypadek dzialania sily wy乞sz匂Iub nadz¥vyCZ年jnych okolicznoSci i

PrOducent rolny nie ma obowiazku infomowania o tym fakcie w teminie lO dni roboczych od dnia, W
kt6rym producent rolny lub upowa乞niona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 takiqj czymoSci.

JednakZe, W tym PrZyPadku jednak rolnik, Chcac unikna6 konsekwenqji wynik魂cych z braku realiza串

PrZeZ nlegO ZaCiagni?tegO ZObowiazania powinien, dla potwierdzenia ww. faktu przedloZy6 do
W書aSciwego kierownika biura powiatowego ARiMR decy2j? StarOSty W SPraWie scalenia grunt6w lub
decyzje zatwierdzajqca podzial nieruchomo§ci wydana przez w句ta, bumistrza albo prezydenta miasta.

Zalesianie grunt6w rolnych oraz zalesianie grunt6w innych niz rolne (PROW 2007‑2013):
W przypadku stwierdzenia w kontroli administracy]nQj lub kontroli na mi匂scu, Ze rolnik nie reali2巾e

PO(蹄tego zobowiazania dotyczacego prowadzenia uprawy leinej przez 15 lat od dnia uzyskania
PlerWSZQj platnoSci na zalesianie, Agenqja przeprowadza post?POWanie wyJaSnl剥aCe W kontekScie

Okolicznofoi, kt6re spowodowaly zaniechanie realizaQji poc彊tego przez rolnika zobowiazania.

Zaniechanie piel?gnaqji lub prowadzenia uprawy leSn匂(w caloici lub czeSci), Wynikajace m.in. z
WJwhaszczenia du之もCZ?SCl gOSPOdarstwa, je乞eli takiego wywlaszczenia nie moZna by書o przewidzie6 w

dniu po(彊cia zobowiazania, jak r6wnieZ wynikajqce z wystapienia okolicznoSci wskazanych w? 1 8

ust. 2 oraz ust 3 rozporz社zenia zalesieniowego PROW 2007‑20 1 3, Obejm函CQj wywiaszczenie zgodnie
Z PrZePISaml O gOSPOdarce nieruchomoSciami lub im亘i okolicznosti, kt6rQj nie moZna bylo przewidzie6

W dniu rozpoczecia realiza串zobowlaZanla, mapC匂WPIyw na realizaqje tego zobowiazania i bedapg

Wynikiem przyczyn niezaleZnych od rolnika, mOZe zosta6 uznane za zdarzenie o charakterze sily
vyZszgj, O kt6r匂mowa w art. 47 rozporzadzenia (WE) nr 1 974/2006.
W kaZdym przypadku dzialania sily wyZszQj lub wystapienia nadz¥vyCZajnych okoliczno§ci, rOlnik

POWinien powiadomi6 kierow亘ka biura powiatowego ARiMR wlastiwego ze wzgledu na ml♀】SCe
Zamieszkania lub siedzib? rOlnika, O Zaistnialych okoliczno§ciach, W teminie 1 0 dni roboczych od dnia,

W kt6rym rolnik lub upowa血iona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 taki匂czymoscI WraZ Z
dowodami potwierdzz弱Cymi wystapienie sily wyZszej lub nadzwycz匂nych okoliczno§ci.
U2nanie przypadku sily wy乞szQj lub nadzlvyCZ年jnych okolicznoSci powo叫je, Ze pomoc na zalesianie
jest zrmiejszana i nie podlega zwrotowi w calo§ci lub cz挙ci, W PrZyPadku gdy, rOlnik zlikwidowa書
upraw? leSna albo nie ma moZliwo§ci prowadzenia zaloZonQj uprawy zgodnie z po(betym
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ZObowiapaniem. Jako dow6d wystapienia sily wy乞sz句albo nadzwycz垂ych okolicznodei dotyczapQj

WyWlaszczenia du袖cz轟i gospodarstwa, rOlnik, mOZe przedfoZy6 decy魂administracyjna

wiaSciwego organu (np. starosty) w sprawie wywiaszczenia nieruchomoSci (zalesionych grunt6w
Obetych zobowi評aniem).
W przypadku uznania przez kierownika biura powiatowego zaistnia書g亘ytuady jako sily wy2sz申ub
nadzwyczg担ych okoliczno§ci, do powierzchni grunt6w obetych nia nie jest przyznawana pomoc.
Okoliczno$ci zwiazane z uznaniem danego przypadku za dzia書anie sily wy2sz叶ub wystapieniem

nad2WyCZかych okoliczno鉦albo odmowa takiego unania sa wskazane w uzasadnieniu do decyかo
WyPねcie pomocy na zalesianie.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie teren6w zale§ionych (PROW 2014‑2020) oraz Wsparcie na

inwestycje zwiekszaj揮odpornose ekosystem6w leSnych i ich wartoS6 dla §rodowiska (PROW

2014‑2020):
W przypad血vystapienia nadzwycz祖vych okoliczno§ci lub sily wyZsz諒kt6re moga mie6 wplyw na
POWierzchnie kwalifike弱ca sie do platnoScL rolnik powinien z書ody6 do biura powiatowego ARiMR
Piseme o緬adczenie o zaistnialych okoliczno§ciach, OPatrZOne CZytelnym podpisem i data zIodenia,

W teminie 15 dni roboczych od dnia, W kt6rym rolnik lub upowaZniona przez nlegO OSOba sa w stanie
dokona6 taki匂czynnosti oraz dostarczy6 dowody potwierdz魂ce wystapienie nadzwyczむvych
OkolicznoSci lub sily wy乞szej.

Zgodrie z ar

ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia (UE) ur 640/2014 w odniesieniu do pomocy na

Zalesienie nie jest wymagany cz弾iowy lub calkowity zwrot wcze§ni句wyplaconego wsparcla W

PrZyPadku dzialania si書y wyZsz坤ub wystapienia nadzwycz祖ych okolicznoSci, O kt6r匂mowa w at

2 ust. 2 rozporzqdzenia (UE) nr 1306/2013.
W przypad血zobowiazah lub phatno§ci wieloletnich, nie wymaga sl? ZWrOtu WSParCia otrzymanego w
POPrZednich latach, a ZObowiazania lub platnoici sa kontynuowane w kolg担ych latach zgodnie z ich

PlerWOtnym Okresem trwania.
JeZeli w ro血skhadania wniosku vystapila sila wyZsza lub nadzwyczかe okolicznoSci, do dnia wydania

decyzji i dowody zostaly uznane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, POmOC W danym roku
nie przysluguje i nie stos可e si? kar administracyjnych z tytulu przedeklarowania powierzchni. JeZeli

POmOC ZOStala przyznana, nie ustala sie kwot nienaleZnie pobranych (kwot do zwrotu).
W przypadku, gdy rolnik posiada zobowl坪anie do pielegnacji zalesienia wykonanego na gruncie lub

Zalesienia wyst?PutCegO na grunCie w skutek sukce串naturaln匂i utrzymania zalesienia wykonanego

na gruncie i wystapily okolicznosti nadzwyczg担e lub sila wy乞sza skutku南ce zniszczeniem zaIoZon匂

uprawy lub jej cz轟i lub zabezpieczenia w caloSci lub w cz弾i zaloあngj uprawy le的przed
ZWierzyna przed przyznaniem pomocy na zalesienie, POmOCy nie przyzn垂si? (W Calosti lub w cz?§ci).

Zgodnie at 29 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspleraniu rozwg担obszar6w wiQjskieh

Z udzialem §rodk6w EuropQjskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwqju Obszar6w Wiejskich w

ramach Programu Rozwqiu Obszar6w Wi句skich na lata 2014‑2020 (Dz.U. z 2021 r., POZ. 1 82, Ze Zm.),
kierownik biura powiatowego ARiMR, uStalony ze wzgl?du na ml。SCe Zamieszkania lub siedzibe
rolnika, jest wha§civy w sprawach uznawania przypadk6w dzialania siIy wy乞szQj lub wystapienia

nadzwycz屯vych okolicznoSci, O kt6rych mowa w art. 2 ust. 2 rozporzqdzenia (UE) nr 1306/2013.

1 1) OdnoSnie pIatno誼rolno‑Srodowiskowo皿matycznych oraz ekologicznych wskaza6 naleZy, iZ
ich realizag豆wiaZe sl? Z konieczno鴫przestrzegania wymog6w przypISanyCh do poszczeg6lnych
Pakiet6w i wariant6w tych zobowiaprah, W tym takZe z posiadaniem grunt6w o鴫tych ww. wsparciem

PrZeZ Caly okres jego trwania.

Dotychczas zobowiazania ekoIogiczne i rolno‑frodowiskowoklimatyczne podQj mowane byly na okres

Zobowiazanie ekoIogiczne bqdZ rolno‑irodowiskowo‑klimatyczne realizowane jest od dnia 1 5 marca
roku zIo2enia pierwszego wniosku o phatnose ekoIogiczn可ub rolno‑Srodowiskowo‑klimatyczn函o dnia
14 marca ostatniego roku realizaQji zobowi堆nia, CO OZnaCZa PrZykladowo, i乞5 letnie zobowlaZanie

ekologiczne po鵬te w 2018 roku realizowanejest od dnia 1 5 marca 201 8 do dnia 14 marca 2023 roku)
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Od dnia 15 marca 2021 roku zobowi評ania te w zaleZnoSci od tego, jakie pakiety rolnik b?dzie
realizowa毎odqjmowane b?da na okres pi?Ciu, trZeCh lub dw6ch lat. Zaprzestanie dzialalnoSci rolnicz。

PrZeZ rOlnika na dzialkach objetych zobowiazaniem powod函, 2e rolnik nie mo乞e na tych gruntach dalej

Wykonywa6 zobowiazah.
W przypadku, PlatnoSci ekoIogicznqi OraZ Platno§ci rolno亙odowiskowo‑klimatycznqi , je乞eli w roku

S貼adania wniosku o przyznanie tych platno§ci wystapiねsila wyZsza lub nadzwycz年jne okolicznoscl,
Phatno§6 ta w danym roku nie przyshlgr互e i nie stosuje si? kar administracyjnych z tytufu

PrZedeklarowania powierzchni.
Zgodnie z arL 4 ust. l akapit drugi rozporz担zenia (UE) nr 640/2014 w sytua函gdy beneficjent niejest
W Stanie wykona6 zobowiazania w wyni血siIy wy乞sz匂i lub nadzwycz匂nych okolicznosti i nie

WyStapily dodatkowe koszty lub utracone dochody przed wystapieniem sily wyZszgj lub
nad2WyCZかych okoliczno;ci o kt6rych mowa w art. 2 ust. 2 rozporz担zenia (UE) ur 1306/2013, nie
przyznaje si? PIatnosti rolno‑Srodowiskowo‑klimatyczn叫ub platno§ci ekoIogiczn轟ale tylko za czeS6,

na kt6ra wplyw mialo dzialanie uznanojako sila wyZsza lub okolic2nOst nadzwyczg担a (Platno§6 zost垂

Zrmi匂SZOna W danym ro血).

W przypadku, gdy nie zostaly spelnione waruhki do przyznania platnoSci rolno‑Srodowiskowo‑
klimatycznQj lub platnoSci ekoIogiczn匂w ramach danego pakietu, nie przyzn年)e Sl? WnioskowanQ) W

jego ramach platnoSci i nie ustala si? kwoty do zwrotu z tytulu zaniechania realizaqji zobowiazania oraz
kar administracyj nych.
W przyI〕adku, gdy na skutek wystapienia sily wy乞sz匂Iub wystapienia okolicznoSci nadzwycz牛inych
nie sa realizowane wymogi

O kt6rych mowa w zalaczniku nr 2 do rozporz脅dzenia rolno‑Srodowiskowo‑

klimatycznego oraz rozporz社zenia ekologicznego, PlatnoS6 zmi匂SZa Sl? O WSP6lczymik okreSIony w
Za雌zniku nr 8 do roaporzadzenia rolno七rodowiskowo‑klimatycznego lub w zal雀czniku nr lO do

rozporzedzenia ekologicznego.
Zgodnie z art・ 29 ust・ 3 i ust・ 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspleraniu rozwQju obszar6w wi句skieh

Z udzialem §rodk6w EuropQjskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwqiu Obszar6w Wiejskich w

ramach Programu Rozw句u Obszar6w Wi匂skich na lata 2014‑2020 (Dz.U. z 202l r., POZ. 182),
kierownik biura powiatowego ARiMR, uStalony w oparciu o ml。SCe Zamieszkania lub siedzib? rOlnika,
jest wlaSciwy w sprawach uznawania przypadk6w dzialania sily wy乞szgj lub wystapienia

nadzwycz匂nych okolicznoSci, O kt6rych mowa w art. 2 ust. 2 rozporzqdzenia (UE) nr 1306/2013.

2・ Czy pozycje beneficjenta r6Znicowa6 bedzie procedura dobrowolnego wykupu w stosunku do

WyWIaszczenia?

Zar6wno procedura dobrowolnego wykupu jak wywiaszczenia wlaZe Sl? Z ZaPrZeStaniem dzialalno§ci

rolniczej na danym terenie i nie ma znaczenia, Z POWOdu kt6rQj z procedur to nast?Puje.

Dobrowolny wykup jak i wywlaszczenie moZe by6 rozpatrywane i uznane jako zdarzenie sily wyzszeJ
lub nadzwyczqinych okolicznoSci, bowiem nie moZna z g6ry wykluczy6 prz)扉cia, i乞w konkretnym
PrZyPadku doszloby do dzialania sily wy乞sz匂, Z Zar6wno w warunkach wykupu dobrowolnego, jak i
WJwhaszczenia. Jednak okolicznoS6

ta naleZy analizowa6 indywidualnie w ka如匂

sprawie.

Jednoczeinie nale乞y podkreSli6 fakt, Ze znaczenie m明okolicznoSci i czas w jakich rolnik powzia±

infomaqie o wykupie badZ wywlaszczeniu亙czy sytuaqia byねznana rolnikowi w momencie skladania
Wniosku o dana platno§6.

BenefiQjent ‑ ZgOdnie z art.4 ust.2 rozporzadzenia delegowanego Komi匂i (UE) nr 640/2014 z dnia l l

marca 2014 r. uzupelniajacego rozporz叫zenie Parlamentu Europ句skiego i Rady (UE) ur 1306/2013 w

Odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzadzania i kontroli oraz warunk6w odmowy lub wycofania
PlatnoSci oraz do kar administracyjnych mqjapych zastosowanie do platno誼bezpo§rednich, WSParCia

rozwqju obszar6w wiejskich oraz zasady wz年jemej zgodnoSci (Dz. Urz. UE L 1 81 z 20.06.2014 r., Str.
48)

ma Obowiazek zglosi6 wraz z odpowiednimi dowodami, W Cingu pi?tnaStu dni roboczych od dnia,

W kt6rym benefiQjen=ub upowa乞niona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 t匂czymoSci,

WyStapienie okoliczno5ci, kt6re uwaZa za przQjaw dzialania sily wyzszqi.
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Powy乞sze oznacza, Ze aby dane zdarzenie uzna6 za dziahanie sily wyzszq musza by6 spe血ione

Okre針one warunki小termin zgtoszenla, PrZedstawienie dokument6w potwierdz魂CyCh j匂wystapienie
OraZ nlePrZeWidywalno;6, tZn・ CZy POd皐imujaca dziaIanie rolnik faktycznie nie wiedzial o tym, Ze w

Wyniku planowanych dzialah inwestycyjnych nie bedzie m6gl prowadzi6 na zgloszonych dzialalno§ci

gruntach dzialalnosti rolnicz匂bad乞zrealizowa6 po(betych zobowiazah.

Brak moZliwoSci realizaQji po鵬tych zobowiazah i prowadzenia dzialalnosti rolnicz匂niezale乞nie czy

nastapi w ramach procedury dobrowolnego wykupu, CZy teZ procedury wJwhaszczenia musi
bezpo§rednio by6 zwiazany z realiza(掲zadah, O kt6rych mowa w ustawie z dnia lO m年ja 2018 r. o
Cientral砂′m Porcie Komc/nikacカタ少m.

3. Czy czasowe zaprze§tanie prowadzenia dziaIa獲no§ci (PrZeniesienie gospodarstwa,範rmy) niesie

konsekwencje w kontekstie podpi§anyCh um6w z ARiMR lub naIo互onych zobowi雀Zah?

W przypadku platnosti bezpo缶ednich i ONW: rOlnik skladajac wniosek o przyznanie pねtno§ci w

ramach system6w wsparcia bezpoSredniego oraz ONW zobowlaZtUe Sl? m.in. do niezwlocznego
infomowania na piSmie Agenqii Restrukturyzaqii i Modemizaqji Rolnictwa o ka乞dej zmianie, kt6ra
nastapi w okresie od dnia zIoZenia nml♀) SZegO Wniosku do dnia przyznania platnoici w szczeg6lnofoi,

gdy zmiana dotyczy wykorzystywania grunt6w rohych i wielko§ci powierzchni upraw. Zaprzestanie

PrOWadzenia na gruntach rolnych zgloszonych do pIatno;ci dzialalnosti rolniczg, mOZe skutkowa6
Odmowa ich przyznanla, a naWet naloえeniem sankqji wieloletnich w przypadku, gdy rolnik nie
POinfomowa書o Agenqji na pISmle O Zmianach lub zaprzestanie dzialalno§ci nie wy血kalo z przycz)m,
kt6re zostaly uznane za dzialanie sily wyZszQj lub wystapienia nadzwyczg担ych okoliczno§ci.

W przypadku platnof七i rolno‑§rodowiskowo‑klimatycznych oraz ekoIogicznych: W ZObowiazaniu

ekoIogicznym czy zobowiazaniu rolno‑irodowiskowo‑klimatycznym nie ma mo乞1iwosti czasowego
(nawet uzasadnionego) wylQCZenia gruntu z u乞ytkowania. ZrmiQjszenie powierzchni realizaqji danego

ZObowiazania b?dzie mialo wplyw na wysokoS6 przyznanQI W danym roku p書atno§ci. JeZeli

Zmi匂sz平e to zostanie uznane, jako zdarzenie sily wyZsz可ub nadzwyczg直ych okolicznoid wobec
rolnika nle Zaistni匂e obowiazek zwrotu danQj platnoSci za lata poprzednie realizaqji tego zobowiazania.

W przypadku zobowiazah wieloletnich dotyczapych dzialah zalesieniowych pod匂mowanych przez

rolnik6w odnoszacych si? do kwestii czasowego zaprzestania prowadzenia dzialalnosti i przeniesienia

gospodarstwa w ramach PROW 2004 ‑ 2006 (zobowiazanie 20‑ 1etnie), PROW 2007 ‑ 2013
(zobowiazanie 15‑ letnie) oraz PROW 2014喜2020 (zobowiazanie 12‑letnie), ZaStOSOWanie mie6 beda

PrZePisy dotyczace wystapienia sily wy乞sz匂Iub nadzwyczajnych okolicznosti (PrZyPadek
W]whaszczenia calego lub du車j cz挙Ci gospodarstwa rolnego, je針i takiego wywlaszczenia nie mo乞na

bylo przewidzie6 w dniu zIoZenia wniosku).
PodkreSli6 jednak nale乞y, Ze zalesienie jest na trwale zwiazane z danym gruntem, na kt6rym zostalo

Wykonane i kwestia wykonania zalesienia innej dzia書ki ewidencカnq, nie zostanie uznane za realizaq?

PO(鴫tego wczesnlq PrZeZ rOlnika zobowiazanie zalesieniowego, a Zatem POtraktowane b?dzie

ZaprZeStanie realizaqj i zobowlaZania.

W sprawach o wyplat? PlatnoSci w ramach dzialania Zalesianie grunt6w rolnych PROW 2004‑2006: W
PrZyPadku zaniechania prowadzenia uprawy leSnq w calo§ci lub cz?Sci, W kaZdym przypadku dzialania

Sily wyZszQj lub wystapienia nadzwycz祖vych okolicznosti, PrOducent rolny povyinien powiadomi6

Kierownika biura powiatowego o zaistnialych okoliczno;ciach, W teminie 1 0 dni roboczych od dnia,
W kt6rym producent rolny lub upowaZniona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 takiej czymofoi
WraZ Z dowodami potwierdzajapymi wystapienie sily wyZszej.
Fakt poinfomowania przez producenta rolnego o zaistnieniu sily wy乞szqj naledy rozpatrywa6 w

kaZdym przypadku indywidualnie.

Uznanie przypadku sily wyZsz。 powod喧, Ze pomoc na zalesianie nie jest zmleySZana Za dany rok i
nie podlega zwrotowi w caloSci lub cz轟i w przypadku, gdy producent rolny zlikwidowal uprawe le§na

albo nie ma mo21iwo§ci prowadzenia zatoZonej uprawy zgodnie z po擁tym zobowi評aniem.

輩置諾認諾
PrZyPadku wystapienia sily vyZsz坤ub nadzwycz軸ych okolicznoSci nie bedzie wymagany czesciowy

lub pelen zwrot pomocy otrzymang przez rolnika.
Nie stosL房sie kar administracyjnych w zakresie wzapmQj zgodno§ci, je乞eli dana niezgodno$6 wynika
Z dziahania sily wyZszej lub nadzvycz年jnych okoliczno§ci.

W ka乞dym przypadku dziaIania sily wyZsz匂Iub wystapienia nadzwyczg担ych okoliczno§ci, rOlnik

POWinien powiadomi6 Kierownika biura powiatowego o zaistnialych okolicznoSciach, W teminie 10
dni roboczych od dnia, W kt6rym rolnik lub upowaZniona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 taki匂

CZymOSCI WraZ Z dowodami potwierdz魂cymi wystapienie si書y wyZsz句Iub nadzvycz担ych

Uznanie przypadku sily wy2sz坤ub nadzwycz担ych okolicznoSci powodし直あpomoc na zalesianie
jest zmi匂szana w cze§ci odpowiad魂c。 powierzchni, na kt6r吐vtwierdzono sile wy乞sza i nie podlega
ZWrOtOWi w caloSci lub cz細i, W PrZyPadku gdy, rOlnik zlikwidowal upraw? leSna albo nie ma

moZliwoSci prowadzenia zaloZonej uprawy zgodnie z po鵬tym zobowiazaniem.

墨筆輩範諾謡
W Odniesieniu do pomocy na zalesienie nie jest wymagany cz轟iowy lub calkowity zwrot wczeini匂

WyPlaconego wsparcia w przypadku dzialania sily wyZszQj lub wystapienia nadzwyczかych

OkolicznoScL W przypadku zobowiqzah lub platnoSci wieloletnich, nie wymaga sle ZWrOtu WSParCia
OtrZymanegO W POPrZednich latach

a ZObowiazania lub phatno§ci sa kontynuowane w kolg担ych latach

ZgOdnie z ich pierwotnym okresem trwania.
W przypadku vystapienia nadzwycz直ych okolicznoSci lub sily wyZsz匂, kt6re moga mie6 wplyw na

POWierzchnie kwa皿k可aca sie do platnoSci, rOlnik powinien ztody6 do biura powiatowego ARiMR
Piseme oSwiadczenie o zaistnialych okolicznoSciach, OPatrZOne CZytelnym podpisem i data zIo乞enia,

W teminie 15 dni roboczych od dnia, W kt6rym rolnik lub upowa血ona przez nlegO OSOba sa w stanie

dokona6 taki匂czymo§ci oraz dostarczy6 dowody potwierdz魂ce wystapienie nadzwyczg担ych
Okolicznofoi lub sily wy乞szg.

JeZeli w roku skladania wniosku wystapila siIa wyZsza lub nadzwycz可e okolicznoici, d。 dnia

Wydania decyzji i dowody zostaly uznane przez Kierownika BP, POmOC W danym roku nie
PrZySfugLje i nie stos函si? kar administracyjnych z tytuhl PrZedeklarowania powierzchni.
JeZeli pomoc zostala przyznana, nie ustala si? kwot nienaleZnie pobranych (kwot do zwro巾).
W przypadku dziahah, W kt6rych benefiQjenta laczy z Agen扇umowa, Sytua函czasowego zaprzestania
PrOWadzenia dzialalnoSci moZe by6 przesIankq do wypowiedzenia umowy o do宜nansowanie lub

CZ?§ciowego zwrotu wyplaconych §rodk6w finansowych言ednak zawsze bylaby przedmiotem
indywidualn匂oceny powod6w czasowego zaprzestania prowadzenia dzialalnoSci, CZaSu trWania tej

PrZerWy, a takZe skutk6w zawieszenia dzialalnoSci m屯ocych wplyw na cel w jakim dana pomoc zostala

udzielona. JednoczeSnie zastosowanie b?da mialy opisane wy袖regula加dotyczape sily wy乞sz串

nadzwyczdy nych okolicznodei.

W odniesieniu natomiast do poddzia塩premlOWyCh wystapienie okoliczno§ci powodutcych

koniecznoS6 czasowego zaprzestania prowadzenia danej dzialalnoSci albo czasowQj niemofroSci
Wykonywania konkretnego zobowiapnia b?dzie rozpatrywane w kontek§cie zwolnienia beneficj enta z

CZgivi zobowiazah・ Wskaza6 bowiem naleZy na r6inice pomiedzy poddzialaniami premlOWymi a
POddzialaniami, W kt6rych pomoc przyznawana jest na podstawie umowy・ PrzepISy regulujace

OkolicznoSci 2Wiazane z wystapieniem sily wyZsz匂albo w加tkowych okolicznoSci wl。S。iw。 dla

POddzialah premlOWyCh zn函ut si? W PrZePisach akt6w praⅧyCh na poziome UE. PowyZsze pozwala
jedynie na po鵬cie rozstrzygnl?Cla W PrZedmiocie zwolnienia benefiQjenta z calo§ci badZ czeSci

ZObowiazah. Natomiast, W PrZyPadku poddzia塩

W kt6rych pomoc przyznawana jest umowa, do

fomularzy um6w zostaIo wprowadzone dodatkowe postanowlenle, ZgOdnie z kt6rym z uwagl na
16

WyStapienie si‡y wy乞sz匂albo wyjatkowych okoliczno!ci moZliwajest zmiana terminu wykonania przez

benefiQj enta danego zobowiazania.
PodsumowuJaC, W Odniesieniu do poddzia書ah premlOWyCh, CZaSOWe ZaprZeStanie prowadzenia
dziaIalnosti lub czasowe niewykonywanie okrestonych zobowiazah b?dzie rozpatrywane w kontek§cie

ZWOlnienia z calosti badZ cze§ci zobowiazah, brak jest natomiast mo乞1iwof七i wyraZenia zgody na

Wykonanie danego zobowiazania w imym teminie.
Nale2y jednoczeinie wskaza6, Ze w przypadku dzialania 19 LEADER przepISy rOZPOrZadzenia
Wykonawczego dz弱

mo21iwoS6

benefiqjentom realizu彊Cym Zakres podQjmowanie dzialalnoSci

gospodarczQj do czasowego nlePrOWadzenia dzialalnoSci.

W ramach Programu Operacy]negO

Rybactwo i Morze

zgodnie z postanowieniami umownyml, W

PrZyPadku niewypelnienia zobowiazania w zakresie zapewnlenla, W trakcie realizaqji operaq1 0raZ
PrZeZ 5 1at od dnia dokonania platnoSci kohcowQj, trWalo§ci operaqji, O kt6r匂mowa w art. 71

rozporzadzenia ur 1303/2013, W tym:
a) prowadzenia dzialalnoSci zwiapan句z przyznana po竺OCa finansowa, W miejscu realizaQji

OPeraql l nlePrZenOSZenla mlqiSCa realizaqji tQj operaql,
b) nieprzenoszenia prawa wlasnoSci rz?CZy nabytych w ramach realizady operaQji oraz
niezmieniania sposobu ich wykorzystanla,
C) niewprowadzania istotnych zmian wplyw彊cych na charakter operaqji, Cel operaqji lub warunki

Wdra2ania opera轟kt6re moglyby doprowadzi6 do narusz叫a pierwo血ych ce16w tQj opera帝
benefiQjent zachowuje prawo do cz響cI POmOCy finansowqi, W WySOkosti odpowiad魂cej
PrOPOr匂onalnie t句

cz挙ci operaQji ltlb j匂

etapu, kt6re zostaIy zrealizowane lub moga zosta6

Zrealizowane zgodnie z warunkami okre針onyml W PrOgramle, roZPOrZadzeniu nr

508/2014,

rozporz脅dzeniu ur 1303/2013, rOZPOrZadzeniu ur 1380/2013, uStaWie o EFMR, rOZPOrZadzeniu w
SPraWie danego Priorytetu i w umowie, OraZ Okre針onymi w innych przepisach dotyczacych
realizowanQI OPeraqji, je乞eli cel operaqji zostaI osiagni?ty. W przypadku, gdy benefiQjent zachow叫e

PraWO do cz?SC書POmOCy finansowej Agenqja, nie wypowiada umowy o dofinansowanie i w takim
PrZyPadl関pomoc b?dzie podlegala proporqjonalnemu zwrotowi za okres, W jakim benefiQjent nie

WyWlaZyWal si? Ze SWOich obowiazk6w umownych.

4. Czy w §ytuaCji w kt6rej bene鯖cjent podpisaI umowe o przyznanie pomocy ale przed zIo互eniem

Wniosku o pIatno鐙zostanie zmuszony do zaprzestania dzia量alno§ci bad乞jej czasowego
PrZerWania, Wniosek o pIatI!O鐙∴ zostanie odrzucony mimo poniesienia koszt6w

kwali範kowanych przez beneficj enta?

1) W przypadku dzialah佃odzialafi/typ6w operaQji objetych Programem Rozw句u Obszar6w Wiejskich

na lata 2014‑2020, W kt6rych pomoc jest przyznawana w drodze zawarcia z benefiQjentem umowy o
PrZyZnaniu pomocy (Zar6wno obshlgiwanych przez ARiMR言ak przez inne podmioty ‑ SamOrZady

WQjew6dztw, KOWR), ZgOdnie z postanowieniami umownymi Srodki finansowe sa wyplacane na
POdstawie wniosku o platnoS6, jekeli benefiqjent:
a) zrealizowal opera擁lub j匂etap, ZgOdnie z warunkami okrefronymi Y rOZPOrZ糾zeniu, W imych

PrZePisach dotyczapych inwestyqji objetych operaqja oraz w umowle, W tym POni6sl i oplacil
ZWlaZane Z tym koszty nie p6ZniQj niZ do dnia zIoZenia wniosku o platnost, a W PrayPadku, gdy
ZOSta書wezwany do usuniecia brak6w w tym wniosku nie p6血iQj ni乞w teminie 14 dni od dnia

dor?CZenia tego wezwania;

b) zrealizowal lub realizuje zobowiazania okrestone w umowie;
C) udokumentowal zrealizowanie operaqji lub j匂etapu, W tym POniesienie koszt6w kwalifikowalnych

Z tym ZWiazanych;
d) z書oZyl wniosek o pIatno§6 kohcowa w teminie.

W przypadku, gdy benefiQjent nie spe書nil kt6regokoIwiek z warunk6w, O kt6rych mowa

POWy互も再rodki finansowe z tytuhl POmOCy mOga by6 wyplacone w czedei dotyczacQj operaqji lub jej

etapu, kt6ra zostala zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, OraZ je2eli cel operaqii zostal osiagniety
lub moZe zosta6 osiagniety do dnia zfo乞enia wniosku o platno§6 kohcowa.
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W przyI〕adku, gdy benefiQjent nie speinil kt6regokoIwiek z warunk6w, O kt6rych mowa powyz。, OraZ
nie zaistnialy okolicznoSci umoZhiwi祖oce wyplate czeSci pomocy lub zostaly naruszone war血d

PrZyZnania pomocy, ARiMR/ podmiot wdra2qjacy odmawia wyplaty cafo§ci pomocy.
M魂c na uwadze povyzsze, brak vywlaZanla Sle PrZeZ benefi。enta na etapie ubiegania sl? O WyPIat?

POmOCy Ze ZObowiazah okrestonych w umowie (np. ze zobowiapania do prowadzenia okrestonQj
dzialalnoSci) moZe skutkowa6 wyplata pomocy w cz函dotycz単op叫i lub jg車apu, ktdra zostaha
PraWid壬owo zrealizowana, badZ odmowa wyplaty pomocy, W raZle nleOSi卿i?Cia celu opera匂v lub
naruszenia warunk6w przyznania pomocy. JednoczeSnie nieosingni?Cie celu operaql OraZ WSka如k6w

jego realizady, jak teZ sytua帝gdy dochodzi do odmowy wyplaty ca書o§ci pomocy d萱a zrealizowandy
OPeraql

StanOWlaprZeSlanki do wypowiedzenia umowy o przyznaniu pomocy.

JednoczeSnie warto zaznaczy6*e zgodnie z postanowieniami umownymi, W PrZyPad血niewykonania

CO ndymiej jednego ze zobowiazah w zakresie m.in. warunk6w dotyczacych zIoZenia wniosku o
P書atnost

Warunk6w wyplaty pomocy czy imych postanowie血moⅦyCh nakをad魂cych obowiazki na

benefi匂enta, Z POWOdu zaistnienia okoliczno§ci o charakterze sily wyZsz申ub nadzwyczg担ych
OkolicznoSci okreSIonych w przepisach un担ych, benefi匂ent moZe zosta6 calkowicie lub cz挙ciowo

ZWOlniony przez ARiMR/podmiot wdra袖ecy z wykonania tego zobowiazania lub za jego zgod叩oZe

ulec zmianie temin jego wykonania. W sprawie zwolnienia z wykonania kt6regokoIwiek ze
ZObowiazah lub zmiany teminu wykonania zobowiapah, O kt6rych mowa powy2qj, benefiqjent sklada
W ARiMR/podmiocie wdraZ魂cym wniosek, ZaWier明Cy OPIS SPraWy WraZ Z uZaSadnieniem oraz

niezb?dnymi dokumentami, W teminie 15 dni roboczych od dnia, W ktdym benefiQjent lub
upowa2niona przez nlegO OSOba sa w stanie dokona6 czynnosti z書oZenia takiego wniosku.

PowyZsze regula匂v umowne d魂mo班wo§6 w indywidualnych przyI〕adkach zwalniania benefiQj ent6w
m・in・ Z Obowiazku realizady okreSIonych zobowi脅zah umownych warunkutcych wyplat? POmOCy, W

PrZyPadku, gdyby ich niewykonanie byIo spowodowane wystapieniem okolicznoSci o charakterze sily
WyZsz匂Iub nadzwyczg直ych okolicznoScL W sytuady uzyskania zgody ARiMR小dmiotu
Wdra袖ecego na zwolnienie z danego zobowiapania, brakjego spelnienia na etapie wniosku o p書atno§6,

nie b?dzie zatem ogranicza書mo拙wo§ci wyplat再rodk6w finansowych.

2) W przypadku przyznania organizag両roducent6w albo zrzeszeniu organizag両roducent6w po誓y
finansowQj na dofinansowanie ft如uszu operacyjnego, W Sytua車v kiedy benefiQjent (OrganlZaqa
PrOducent6w) zrealizowal zatwierdzon? inwesty彊a nastepnie zaprzestal dzialalno§ci np. na obszarze

O鴫tym ta inwesty轟z wniosku o pIatnose powinien wylaczy6 koszty z nia zwiapne. Niemni軸ednak,
je乞eli organlZaqa PrOducent6w zaplanowalaby

Wlaczone do CPK

jako mi吐vce realizady dzialah tereny, kt6re zostana

POWinna zIo乞y6 wniosek o zmian? PrOgra肌OPeraCyJnegO, W kt6rym zawniosk函

O PrZeniesienie inwestyqji bad乞rezygnaqj? Z j匂wykonania.

3) W ramach Programu Operac加ego

Rybactwo i Morze,,, jak wynika z zapis6w wzor6w um6w o

dofinasowanie, SamO Zrealizowanle PrZeZ benefiQjenta inwestyQji oraz poniesienie koszt6w

kwalifikowalnych nie wystarcza do wyplaty przez Agende pomocy ‑ W had za postanowieniami
umownymi konieczne jest m.in・ Zrealizowanie operaQji zgodnie z umowa. Jednocze§nie jak wskazano

POWyZQj zgodnie z wzorami皿6w, W PrZyPadku niewypelnienia zobowiazania w zakresie zapewnlenla,
W trakcie realizady operaql OraZ PrZeZ 5 lat od dnia dokonania platno§ci kohcowej, trWato§ci operaql,

O kt6rej mowa w arL 7l rozporzqdzenia nr 1303/2013, W tym:
a) prowadzenia dzialalnoSci zwiazan匂z przyz誓na POmOCa finansowa, W miQjscu realiza垂opera串

mePrZenOSZenia mlq SCa realizady tQj operaql,
b) nieprzenoszenia prawa wlasnoSci rzeczy nabytych w ramach realizaQji operaQji oraz niezmieniania
C) niewproYadzania istotnych zmian wplyw斬cych na charakter?Pera掠cel opera叫ub w叩lki
WdraZanla OPera前kt6re moglyby doprowadzi6 do naruszenia plerWOtnyCh ce16w t句operaql,

benefiqjent zachowuje prawo do cz函pomocy finansow。

WWySOkosti odpowiad祖c匂

PrOPOrQjonalnie t匂cz?SCI OPerady lub j匂etapu, kt6re zostaly zrealizowane lub moga zosta6

Zrealizowane zgodnie z warunkami okrestonyml W PrOgramle, rOZPOrZadzeniu nr 508/2014,
rozporzadzeniu nr 1303/2013, rOZPOrZ担zeniu nr 1380/2013, uStaWie o EFMR, rOZPOrZedzeniu w
SPraWie danego Priorytetu i w umowie, OraZ Okre§1onymi w imych przepisach dotyczacych

realizowanQj opera函je乞eli cel operady zosta書osingni弛W przypadku, gdy beneficjent zachow匝
PraWO do cz肇ci pomocy finansow匂, Agenqa nie wypowiada umowy o dofinans。Wani。.
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4) W zakresie plamoSci bezpoSrednich, ONW, rOlno‑;rodowiskowo‑klimatycznych oraz ekoIogicznych
wskaza6 naleZy i2 sa one przyznawane na podstawie skladanych przez rolnik6w wniosk6w i nie wlaZe
sl? tO Z

・CZeSnlqSZym POdpisywaniem um6w o przyznanie ww. pomocy・ Platno誼sa przyznawane po

POZytyWnym rOZPatrZeniu wniosku.
Rolnik zobowiazany jest informowa6 bezzwIocznie o kaZdym fakcie, kt6ry mo乞e mie6 wplyw na

przyznanie platno誼w zwiazku ze zIoZonym przez rolnika wnioskiem o danq platnoS6 do ARiMR・
JeZeli rolnik zIoZyl wniosek o przyznanie platno;ci na dany rok, POmimo posiadan匂wiedzy, Ze na
danym obszarze nie b?dzie m6gl prowadzi6 dzialalnoSci rolnicz匂, W6wczas wniosek powinien
skorygowa6 poprzez wycofanie obszaru, na kt6rym nie jest w stanie prowadzi6 dal匂dzialalnoSci
rolnicz♀).

5) OdnoSnie platnosti zalesieniowych, POTOC j est przyznawana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
(OtrZymaniu przez rolnika postanowienla O SPelnieniu warunk6w do przyznania pomocy) or?Z
wykonaniu zalesienia/inwestyqji i z書oZeniu przez rolnika oSwiadczenia o wykonamu

zalesienia/inwestycji. Tym samym wykonanie zalesienia lub wykonanie inwestyqji odbywa si? na koszt
rolnika, kt6ry nast?Pnie po speInieniu warunk6w kwa皿kowalno§ci i otrzymaniu decyzji przyznaJaCg

pomoc otrzymtb e zryczaltowana platnoS6 z tytufu zaloZenia uprawy leSnQj lub wykonania inwestyqji.
Tym samym w skrajnie niekorzystnym dla rolnika przypadku, W kt6rym wywlaszczenie nastapiloby po

wykonaniu przez niego zalesienia lub inwestyqji, ale przed wydaniem przez ARiMR decyzji
przyznapc句pomoc i otrzymaniu platno§ci, rOlnik nie m6g書by liczy6 na wyplat? Srodk6w z ARiMR,

pomimo poniesionych koszt6w zaloZenia uprawy/wykonania inwestyqj i.

J甲肌初陣勅硯ル
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