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Statystki umów i płatności

UMOWY:

• I NABÓR
11 umów o przyznaniu pomocy (na kwotę 27 800 882 zł) 

• II NABÓR
24 umowy o przyznaniu pomocy (na kwotę 58 500 328 zł)

• III NABÓR
31 wniosków na liście rankingowej +3 wnioski z „covid”
(całość na kwotę 84 965 012 zł)

PŁATNOŚCI:

• 48 złożonych wniosków o płatność (na kwotę 37 541 261 zł)

• 19 płatności (na kwotę 18 394 049 zł) 



Zmiana rozporządzenia

CEL:

• umożliwienie ryczałtowego finansowania operacji typu tworzenie
krótkich łańcuchów dostaw – potocznie zwanych e-skrzynką
(np. projekt Wiejska e-skrzynka). 

• uregulowanie zasad przyznawania i wypłaty pomocy dla operacji
z ww. zakresu działania „Współpraca” w formie ryczałtu, oraz
modyfikacja warunków dostępu do tego typu pomocy

FORMA FINANSOWANIA:

• płatność zryczałtowana

ETAP:

• komisja prawnicza



Wprowadzone zmiany

• modyfikacja składu grupy operacyjnej
– min. 5 rolników

• możliwość ogłaszania naborów tematycznych
– na konkretne zakresy operacji

• osobny minimalny zestaw kryteriów wyboru operacji
– min. 13 pkt

• forma finansowania
– płatność zryczałtowana
– 2 transze (pierwsza transza – 80%, druga transza – 20%)
– wysokość:

– 325 000 zł (w przypadku, gdy operacja przewiduje zakup
środka transportu)

– 280 000 zł (pozostałe operacje)

• okres realizacji operacji
– 12 miesięcy



Wprowadzone zmiany

• terminy składania wniosku o płatności:

– pierwszej transzy - 2 miesiące od zawarcia umowy
o przyznaniu pomocy,

– drugiej transzy - nie później niż po upływie 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy

• modyfikacja katalogu dokumentów załączanych wraz
z wnioskiem o przyznanie pomocy

– zniesienie wymogu dołączania opinii o innowacyjności
– bez pozwoleń / zezwoleń / decyzji dot. Inwestycji

(przeniesione na I transzę WOP)
– plan działania jako element WOPP

• skrócenie z 7 do 4 miesięcy terminu na rozpatrzenie wniosku
o przyznanie pomocy dla tego zakresu operacji

• dedykowany katalog kosztów, które mogą być skalkulowane
w ramach ryczałtu

• dedykowane kryteria wyboru operacji



Okres przejściowy - zmiana strategiczna PROW

• Obowiązkowy udział rolników w EPI

• Przedsiębiorca w EPI - przedmiot działalności (PKD) ma związek
z operacją

• Podniesienie poziomu wsparcia dla badań i inwestycji

• Podniesienie limitu wsparcia na operację i całkowitej maksymalnej
wartości wsparcia w okresie realizacji Programu

• Wprowadzenie nowych kryteriów wyboru operacji dla operacji
refundacyjnych

• Zapewnienie środków (osobny budżet) na poszukiwanie
innowacji w konkretnych zakresach operacji
(nabory tematyczne)  



Dziękujemy
za uwagę
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