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Sprawa: prośba o stanowisko w sprawie pojawiających się rozbieżności pomiędzy planowanymi
wartościami a stanem faktycznym
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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 czerwca b.r., znak jw. dotyczące pojawiających się
rozbieżności pomiędzy planowanymi we wniosku o przyznanie pomocy wartościami
a stanem faktycznym wykonanych robót budowlanych w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020, przekazuję
następujące stanowisko.
W obu opisanych przez Państwa przypadkach przy realizacji operacji typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych" oraz operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa",
Beneficjenci nie osiągnęli zakładanych wskaźników realizacji celu operacji.
Zapisy § 3 ust. 8 podpisanych przez Beneficjentów umów o przyznaniu pomocy stanowiły, że
za osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji, o których mowa
w ust. 3 uznaje się ich realizację z dopuszczalnym 5% odchyleniem.
Nieosiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji w myśl §12 ust. 1 pkt 2 ww.
umów, stanowi podstawę do jej wypowiedzenia przez Samorząd Województwa.
Obecnie trwają prace nad mianami zapisów w formularzach wniosków (WoPP i WoP) oraz
umów o przyznaniu pomocy dla poszczególnych typów operacji.
Zgodnie z postanowieniami nowego formularza umowy o przyznaniu pomocy na etapie
rozliczenia całej operacji (wniosek o płatność końcową) zastosowanie ma reguła
proporcjonalności w odniesieniu do niezrealizowania wskaźników realizacji celu operacji,
niemniej jednak zasada ta nie ma zastosowania w przypadku wskaźników realizacji celu
operacji osiągniętych na poziomie niższym niż 75%.
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Zmiana podejścia w zakresie osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji nie wynika
z przepisów, wobec powyższego umowa o przyznaniu pomocy w przypadku operacji typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w tym zakresie może być zmieniona.
Jeżeli chodzi o operację typu „Gospodarka wodno - ściekowa" to reguła proporcjonalności
w odniesieniu do niezrealizowania wskaźników realizacji celu operacji, będzie miała
zastosowanie po przekazaniu przez ARiMR, samorządom województw, nowego formularza
umowy o przyznaniu pomocy w wersji 4z.
Wprowadzenie powyższej zasady w nowych umowach jest korzystniejszym rozstrzygnięciem
dla beneficjentów, pozwala zaakceptować stopień realizacji wskaźnika, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów (niższych) związanych z realizacją operacji w rzeczywistym
wymiarze wynikającym z pomiarów.
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