Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bieżące informacje na temat wdrażania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w województwie
kujawsko - pomorskim
Koneck, 20.04.2017 r.

„Gospodarka wodno – ściekowa”
•
•

Nabór wniosków zakończył się 16.02.2017 r.
Alokacja – 14,9 mln euro, tj. ok. 64,5 mln zł.
Wnioski

szt.
98 na kwotę 80,3 mln zł

Poddane kontroli administracyjnej
Odrzucone (poniżej 12 pkt)

6

Wycofane na wniosek strony

2

Razem złożono

106
Wnioskowana kwota

•
•
•

- powyżej 800 tys. PLN

33

- powyżej 2 mln PLN

2

2 gminy złożyły po dwa wnioski
Ilość wysłanych I uzupełnień – 98 szt.
Wpływ I uzupełnień – 30 szt.

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
• Nabór do dnia 25.05.2017r. do godz. 12.00.
• Alokacja - 3,3 mln euro, tj. ok. 14,1 mln zł.
• operacje polegające na budowie lub przebudowie
targowisk lub obiektów budowlanych, w tym związany
z inwestycją zakup nowych urządzeń, materiałów i
usług.
• Wnioskodawca: gmina, związek międzygminny, powiat,
związek powiatów.
• Pomoc - 63,63% kosztów kwalifikowalnych do
wysokości limitu - 1 000 000 zł .
• Inwestycja w miejscowości liczącej nie więcej niż
200 000 mieszkańców;

LEADER
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego”
Wnioski złożone do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
za pośrednictwem LGD

Łączna liczba wniosków przekazanych

13
142

Liczba LGD (wiejskich), które złożyły wnioski do UM

6

Liczba konkursów dla których przekazano wnioski

Łączna wnioskowana kwota pomocy dla wniosków przekazanych
Wnioskowana kwota pomocy dla wniosków wybranych ponad limit

20 646 836,43 zł
7 239 813,17 zł

Najczęstsze błędy/uchybienia w dokumentacji z zakresu
Gospodarki wodno-ściekowej:
• Inwestycje ujęte we wnioskach zlokalizowane są w całości lub części
na terenie aglomeracji;
• Kosztorysy niezgodne z rozporządzeniem (brak charakterystyki
robót, przedmiarów, tabel elementów scalonych, wymaganych
podpisów, w kosztorysach pojawiają się nazwy własne, nieaktualne
kosztorysy);
• Niespójne wnioski z załączoną dokumentacją (inne nr działek
na decyzji, kosztorysie, wniosku o przyznanie pomocy);
• Błędnie sporządzone analizy efektywności kosztowej (wybranie
wariantu innego niż wynika to z analizy, brak porównania
2 wariantów);
• Brak wymaganych załączników (mapy, dokumenty strategiczne).

Przetargi/zasady konkurencyjności PROW 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej - § 7 ust. 6 (dotyczy również
Pzp) wskaźnik procentowy o najwyższej wysokości stosuje się
jeżeli niezgodność jest taka sama jak niezgodność wcześniej
stwierdzona w ramach PROW 2014-2020;
• Najczęściej występujące uchybienie dotyczy naruszenia art. 25 ust. 1
Pzp – zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, należy również zwrócić uwagę na ewentualne
naruszenia art. 96 (dokumentowanie postępowania);
• Beneficjenci – spółki których jedynymi udziałowcami są jednostki
samorządu terytorialnego – czekamy na interpretację w sprawie
zasad wyboru wykonawcy.

Kontrole na miejscu realizacji operacji

• Najczęściej występujące uchybienie dotyczy niezgodności stanu
faktycznego na miejscu realizacji operacji z zakresem operacji
wskazanym m.in. w kosztorysach (również w przy zastosowaniu
ryczałtowej formy rozliczenia). Niezależnie od roli jakiej służy
kosztorys powinien być on spójny z dokumentacją projektową
i rzeczywistym zakresem operacji. Powinien być również spójny
z dokumentacją załączoną do wniosków o przyznanie pomocy oraz
o płatność.
• W PROW 2014 – 2020 ze względu na zasady związane z wysokością
pomocy, każda niezgodność stanu faktycznego z deklarowanym
oznacza konieczność dokonania zmniejszenia wysokości kwoty
pomocy określonej w umowie o przyznaniu pomocy.

Dziękujemy za uwagę.
Elżbieta Siemiątkowska - 696009495
Marek Buczkowski - 604992484
Marcin Kurasz - 660691101

