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Sprawa: kwestia limitu w sytuacji przenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w
ramach realizacji operacji

W odpowiedzi na pismo znaki jw, dotyczące kwestii limitu w sytuacji przenoszenia posiadania
lub prawa własnoś ci rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji typu „Gospodarka wodno ściekowa", w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich",
objętego PROW na lata 2014-2020, przekazuję następujące stanowisko.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" 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 20142020, pomoc może być przyznana: gminie, związkowi międzygminnemu oraz spółce, w której
jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Dokument określa również
kryteria przyznania pomocy oraz ustala wysokość pomocy i jej limit, który nie może
przekroczyć 2 mln zł na jednego beneficjenta w całym okresie programowania.
Zapisy umowy o przyznaniu pomocy dopuszczają możliwość za zgodą Samorządu
Województwa, przeniesienia przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr
objętych operacją z zastrzeżeniem, że przeniesienie nastąpi na rzecz jego jednostki
organizacyjnej lub jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy.
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Podmiot, który otrzymał pomoc, wykorzystuje całość lub część limitu
(w zależności od kwoty otrzymanej pomocy) i na wykorzystanie limitu nie ma wpływu fakt, iż
podmiot dokonał przeniesienia własnoś ci lub posiadania dóbr.
W pr ypadku operacji realizowanych przez gminę, jeżeli nastąpi przeniesienie własności lub
posia ania dóbr na rzecz spółki wykonującej zadania gminy w zakresie gospodarki wodnokanal zacyjnej, dostępny limit pomocy dla takiej spółki będzie obciążony wartością pomocy,
którą trzymała gmina i nie może przekroczyć 2 mln zł w całym okresie programowania.
Wobec powyższych zapisów rozporządzenia i umowy, podczas weryfikacji wniosku
benef cjenta o zmianę umowy należy sprawdzić czy podmiot, na rzecz którego ma nastąpić
prze esienie, spełnia również warunek dotyczący wysokości limitu.
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