Warszawa, dnia

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:

wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER,
przekazuję informacje dotyczące zasad ubiegania się przez lokalne grupy działania (LGD)
o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (19.2) oraz 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (19.4).
1. Ramy czasowe
Do końca 30 czerwca 2021 r. LGD składa pisemnie do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego
wniosek o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.
Do końca 15 września 2021 r. nastąpi warunkowa akceptacja* projektowanych zmian w strategiach
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz podwyższenia ich budżetów. Do tego
terminu zarząd województwa (ZW) zobligowany jest do przekazania LGD pisemnej informacji na temat
wstępnie zaakceptowanych zmian w LSR wraz z kwotami, o jakie zostanie podwyższony budżet LSR
i limit 19.4. ZW poinformuje również LGD o tym, że po przekazaniu przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi informacji o zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian
w PROW 2014-2020, niezwłocznie uzgodni termin podpisania aneksów do umów o warunkach
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umów ramowych)
i aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania19.4.
*Warunkowa akceptacja oznacza, że zmiana zostanie dokonana w zaakceptowanym kształcie, o ile
przekazany projekt zmiany PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską.

2. Warunki ubiegania się o dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.2
w ramach PROW 2014-2020
O zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW
2014-2020 mogą ubiegać się LGD realizujące strategię z wykorzystaniem funduszu EFRROW.
Maksymalna wartość dodatkowych środków na realizację LSR w PROW 2014-2020, o jaką dana LGD
może się ubiegać, określa się w walucie euro według następującego wzoru:

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ ś𝑟𝑜𝑑𝑘ó𝑤 19.2 [𝐸𝑈𝑅 ] =
suma wartości zawartych (na dzień 28.02.2021)
czynnych UoPP danej LGD w ramach PROW 19.2 [PLN]
=
× 0,352
𝑃𝐿𝑁
4,51 [
]
𝐸𝑈𝑅
•

W ramach dzielnej w przypadku UoPP zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych
za wartość zawartej umowy przyjmuje się wartość wkładu EFRROW podzielonego przez liczbę
0,6363.

•

Dzielnik stanowiący wartość 4,51 to średni kurs euro opublikowany przez Europejski Bank
Centralny na dzień 25 lutego 2021 r.

Zwiększenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, określonych w § 4
ust. 1 pkt 1 umowy ramowej, dokonuje się w walucie euro jako wielokrotność tysiąca euro. LGD może
wnioskować o kwotę niższą niż maksymalna wynikająca z wyliczonej na podstawie powyższego wzoru
kwoty. Powstałą za pomocą powyższego wzoru kwotę w euro należy zaokrąglić do pełnych tysięcy euro
w dół (na przykład: 637 982,31 euro należy zaokrąglić do kwoty 637 000 euro; 1 136 278,23 euro należy
zaokrąglić do kwoty: 1 136 000 euro).
LGD ubiegając się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji
w ramach LSR zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie
dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
(premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej). W umowie ramowej zostanie dodany warunek
uniemożliwiający przeniesienie tych środków do innych przedsięwzięć.
LGD wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji
w ramach LSR przedstawia propozycję aktualizacji planu działania LSR, w którym aktualizowany jest
budżet LSR oraz terminy osiągania dodatkowych wskaźników do osiągnięcia za pomocą planowanych
dodatkowych środków w LSR. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno
wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością. Zmianie może również ulec
harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Ponadto
LGD wnioskując o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

wykazuje, że proponowane dodatkowe wskaźniki (nowe lub zwiększone wartości obecnych) wpisują
się w diagnozę obszaru LSR, wskazując precyzyjnie fragmenty tej diagnozy. Jeżeli wymaga tego
sytuacja, LGD dokonuje aktualizacji diagnozy obszaru LSR w celu wykazania zgodności
proponowanych dodatkowych wskaźników z tą diagnozą.
3. Warunki ubiegania się o dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.4
w ramach PROW 2014-2020
O zwiększenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.4 w PROW 2014-2020 mogą ubiegać
się te LGD, których koszty bieżące i aktywizacji finansowane są w ramach funduszu EFRROW.
Wartość dodatkowych środków w ramach poddziałania 19.4 w PROW 2014-2020, o jaką dana LGD
może się ubiegać, określa się w walucie euro według następującego wzoru:

Wartość dodatkowych środków w ramach 19.4 [EUR]=
= wartość dodatkowych środków 19.2, o jakie ubiega się LGD
[EUR] × 0,12
4. Proces wnioskowania o dodatkowe środki do budżetu LSR
ZW po otrzymaniu niniejszego pisma niezwłocznie informuje pisemnie wszystkie LGD
realizujące LSR z wykorzystaniem funduszu EFRROW o możliwości zawnioskowania na piśmie do
ZW o dodatkowe środki.
ZW w trakcie oceny propozycji LGD na zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji
operacji w ramach LSR weryfikuje następujące elementy.
A. Czy proponowane zwiększenie środków jest w prawidłowej wysokości (19.2 oraz 19.4)?
B. Czy co najmniej 35% planowanych dodatkowych środków na realizację operacji będzie
przeznaczonych na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności
gospodarczej)?
C. Czy budżet LSR i plan działania są w bezpośredni sposób powiązane z planowanymi
dodatkowymi

wskaźnikami

(lub

zwiększoną

wartością

obecnych

wskaźników)

do osiągnięcia?
D. Czy planowane dodatkowe wskaźniki do osiągnięcia (lub zwiększona wartość obecnych
wskaźników) wpisują się w diagnozę obszaru/zaktualizowaną diagnozę obszaru?
E. Czy proponowane wskaźniki prawidłowo przypisano do celów i przedsięwzięć?
W toku oceny propozycji LGD, ZW może prosić LGD o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub
uzasadnienia przedstawionych propozycji. Zaleca się aby ewentualne pisma do LGD zawierające
powyższą prośbę formułowane były w sposób jasny, precyzyjny i nie pozostawiający wątpliwości

w zakresie powodów ich wystosowania. Zaleca się także aby w trakcie przedmiotowego procesu
ZW występował do LGD z prośbą o dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub uzasadnienia wyłącznie
jeśli jest to absolutnie niezbędne.
Propozycja LGD w trakcie jej oceny może ulegać modyfikacjom - również wnioskowana
wysokość dodatkowych środków, o jakie ubiega się LGD, z zastrzeżeniem zachowania wyżej opisanych
warunków (maksymalna możliwa kwota, o jaką LGD może się ubiegać i wielokrotność 1000 euro).
Ocena propozycji LGD leży w wyłącznej kompetencji ZW. Ewentualne spory pomiędzy LGD
a ZW związane z przyznaniem dodatkowych środków rozstrzygane są na drodze sądowej.
ZW po podpisaniu wszystkich aneksów do umów ramowych informuje Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o podpisanych aneksach wraz z informacją o wysokości kwot, o jakie poszczególne
budżety LSR zostały danymi aneksami podwyższone oraz o wysokości kwot, o jaką LGD pierwotnie
wnioskowały.
5. Dodatkowe informacje związane z ubieganiem się
o dodatkowe środki na realizację LSR
Ministerstwo w stosownym czasie przekaże do ZW wzór aneksu do umowy ramowej, a Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy
w ramach poddziałania 19.4 wraz z informacją o zmianach zachodzących w tych umowach.
Ministerstwo informuje, że do umowy ramowej zostanie dodany kamień milowy, który umożliwi
obniżenie budżetu LSR, jeżeli do 30 czerwca 2023 r. nie zostanie osiągnięty poziom 90% zawartych
czynnych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w PROW 2014-2020. Procent ten
będzie liczony od limitu wskazanego § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej, a więc będzie również
uwzględniać dodatkowe środki, które LGD otrzymają w tym roku na realizację LSR.
W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z uprzejmą prośbą
o niezwłoczne przekazanie powyższych zasad do tych LGD, których dotyczy możliwość ubiegania się
o dodatkowe środki (LGD realizujące LSR z wykorzystaniem funduszu EFRROW), aby mogły bez
zbędnej zwłoki rozpocząć przygotowania (dostosowanie wskaźników, ewentualne dostosowanie
diagnozy obszaru, itp.) do ubiegania się o dodatkowe środki.
Z poważaniem,
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
$Imię Nazwisko
$Stanowisko
/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:
1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego
3. Marszałek Województwa Lubelskiego
4. Marszałek Województwa Lubuskiego
5. Marszałek Województwa Łódzkiego
6. Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Marszałek Województwa Mazowieckiego
8. Marszałek Województwa Opolskiego
9. Marszałek Województwa Podkarpackiego
10. Marszałek Województwa Podlaskiego
11. Marszałek Województwa Pomorskiego
12. Marszałek Województwa Śląskiego
13. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
14. Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego
15. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
16. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Do wiadomości:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

