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an 
Iubert Guz 
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unduszy Europejskich 
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Województwa Małopolskiego 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lutego 2016 r (znak: FE-IX.411.2.2.2016) dotyczące 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzniwania oraz wypłaty pomocy finansowej 
na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji W energię  odnawialną  i w oszczędzanie 

energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1414), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na 
stronie internetowej resortu rolnictwa (www.minrol.goy.pl/Wsparcie  rolnictwa 

i rybołówstwa!PRO W-201 4-2020/Działania PROW 2014-2020/Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych) zamieszczone zostało zestawienie pytań  i odpowiedzi zawierające 
wyjaśnienie kwestii poruszanych w przedmiotowym piśmie. 

Niezależnie od powyższego wskazać  należy, że zgodnie z § 17 ust 3 koszty kwalifikowalne 
podlegają  refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione: 

od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 
1 stycznia 2014 r., 
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają  
zastosowania - w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych 
zadaii ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem 
konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie, 
w formie rozliczenia bezgotówkowego. 

Stosownie do § 3 ust. 5 pkt 2 formularza umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" realizacja operacji lub jej etapu obejmuje 
poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji w tym dokonanie 
płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane. Natomiast zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 
przedmiotowego formularza wypłata pomocy następuje w przypadku, jeżeli Beneficjent 
zrealizował  operację  lub jej etap, w tym poniósł  związane z tym koszty przed dniem złożenia 
wniosku o płatność  obejmującego te koszty. Wobec powyższego przez „koszt poniesiony" 
należy uznać  koszt kwalifikowlany, za który dokonanie płatności nastąpiło od dnia, w którym 
została zawarta umowa (z wyjątkiem kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.) lecz nie 
później niż  do dnia złożenia wniosku o płatność. 
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