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1.

Wprowadzenie

1.1 Celem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” była refundacja części
kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta z tytułu zakupu
nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej innej niż uprawa buraka
cukrowego.
1.2 Beneficjentem pomocy w ramach działania jest producent rolny, który:
1) otrzymał pomoc na rzecz dywersyfikacji na inwestycję objętą umową
o przyznanie i wypłatę pomocy oraz
2) prowadzi w okresie 5 lat od dnia otrzymania pomocy działalność rolniczą
z użyciem maszyn lub urządzeń objętych refundacją na terenie gmin
objętych procesem restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, wskazanych
w Krajowym Programie Restrukturyzacji.
Wykaz gmin objętych procesem restrukturyzacji został ogłoszony w drodze
Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych
w Krajowym Programie Restrukturyzacji (M.P. 2009 nr 44 poz. 673 z późn.
zm.) i jest dostępny na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl
1.3 Maszyny lub urządzenia objęte pomocą muszą być wykorzystywane
przez beneficjenta w produkcji rolnej innej niż uprawa buraka cukrowego
na obszarze gmin objętych procesem restrukturyzacji przez okres co najmniej
5 lat od daty wypłaty pomocy przez ARR.
2. Zawarcie aneksu do umowy
2.1 W uzasadnionych przypadkach, OT ARR może wyrazić zgodę na zawarcie
aneksu do umowy o przyznanie i wypłatę pomocy.
2.2 Zmiana umowy wymagana jest m.in. w przypadku zmiany zakresu rzeczowego
inwestycji. W takim przypadku, beneficjent zobowiązany jest do złożenia
bezpośrednio lub listem poleconym w OT ARR wniosku o aneks do umowy.
2.3 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie aneksu
do umowy, OT ARR przesyła do beneficjenta Aneks do umowy o przyznanie
i wypłatę pomocy wraz z pismem przewodnim. Aneks do umowy
jednostronnie podpisany przez OT ARR przesyłany jest do beneficjenta
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru.
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2.4 Za datę podpisania aneksu do umowy, uważa się datę wystawienia pisma
przewodniego do beneficjenta.
2.5 Aneks do umowy podpisany przez beneficjenta, osobę uprawnioną
lub upoważnioną do reprezentowania beneficjenta, należy złożyć w OT ARR
bezpośrednio lub listem poleconym nadanym w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. Kontrole krzyżowe w okresie 5 lat od daty wypłaty pomocy przez ARR
3.1 W celu wyeliminowania podwójnego finansowania inwestycji objętej umową
w ramach działania z innych środków publicznych, ARR przekazuje do ARiMR
informacje obejmujące zmiany zakresów rzeczowych inwestycji, dokonane
w formie aneksów do umów.
3.2 ARR przekazuje informacje, o których mowa w pkt 3.1 w okresie zachowania
celu działania, tj. przez 5 lat od daty wypłaty pomocy przez ARR.
4.

Kontrola zachowania celu

4.1 W okresie 5 lat od dnia wypłaty pomocy, OT ARR może przeprowadzić kontrole
mające na celu stwierdzenie, czy beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań
zawartych w umowie.
4.2 Kontrola, o której mowa w pkt 4.1, ma na celu sprawdzenie m.in., czy
beneficjent w okresie zachowania celu działania:
1) nie przenosił posiadania lub prawa własności zakupionych nowych maszyn
lub urządzeń do produkcji rolnej,
2) wykorzystuje zakupione maszyny lub urządzenia do prowadzenia produkcji
rolnej innej niż uprawa buraków cukrowych,
3) prowadzi działalność rolniczą na terenie gminy/gmin objętej/tych procesem
restrukturyzacji, bez zmiany miejsca jej wykonywania.
4.3

Kontrola przeprowadzana jest przez upoważnionego pracownika SKT OT
ARR.

4.4 Z kontroli sporządzany jest raport z kontroli, który podpisywany jest
przez kontrolera oraz beneficjenta, osobę uprawnioną lub upoważnioną
do reprezentowania beneficjenta.
4.5

Jeżeli

kontrola

zachowania

celu

działania

wykaże,

że

beneficjent

nie wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w umowie, wówczas umowa
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ulega rozwiązaniu, a beneficjent zobowiązany jest do zwrotu pomocy oraz
zapłaty kary umownej, określonej zgodnie z pkt 5.
5. Zwrot pomocy oraz kary umowne
5.1 Beneficjent zwróci wypłaconą kwotę pomocy, w przypadku, gdy:
1) kontrola zachowania celu, o której mowa w pkt 4. wykaże, że beneficjent nie
przestrzegał jednego lub więcej zobowiązań umownych, a w szczególności
dotyczących:
a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności maszyn lub urządzeń
do produkcji rolnej zakupionych w ramach realizowanej inwestycji,
b) wykorzystywania maszyn lub urządzeń w celu prowadzenia produkcji
rolnej innej niż uprawa buraków cukrowych,
c) prowadzenia w okresie 5 lat od dnia otrzymania pomocy działalności
rolniczej na terenie gminy/gmin objętej/tych procesem restrukturyzacji,
bez zmiany miejsca jej wykonywania.
2) kontrola krzyżowa, o której mowa w pkt 3. wykaże, że inwestycja była
współfinansowana z innych środków publicznych.
5.1a) Nie uznaje się za naruszenie zobowiązań beneficjenta przeniesienia
własności lub posiadania maszyny w następstwie przekazania gospodarstwa
rolnego w związku z przejściem beneficjenta na rentę strukturalną lub
emeryturę rolniczą na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku takim
beneficjent pozostaje nadal zobowiązany wobec ARR za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy, w tym za realizację celu działania,
w szczególności poprzez zapewnienie pracy maszyny lub urządzenia na rzecz
gospodarstwa rolnego, które beneficjent prowadził w dacie przyznania mu
pomocy.
5.1b) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.1a) przejmujący gospodarstwo rolne
zobowiązany jest do złożenia w OT ARR oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków…”.
5.2 W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w pkt 3 wykaże, że inwestycja
objęta pomocą została sfinansowana z innych środków publicznych, ARR
wzywa wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy wraz
z karą umowną.
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5.3 Zwracana kwota pomocy powiększona jest o karę umowną w wysokości 10%
kwoty podlegającej zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt 5.4.
5.4 Jeżeli beneficjent nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań zawartych
w umowie w sposób umyślny lub w wyniku poważnego zaniedbania,
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty pomocy powiększonej o karę
umowną w wysokości 30% kwoty podlegającej zwrotowi.
5.5 OT ARR dokonuje wyliczenia wysokości kwoty zwrotu pomocy i kwoty kary
umownej, z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w pkt 6 oraz przesyła
do beneficjenta „Informację o zwrocie pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz
o nałożeniu kary umownej” wraz z notą księgową obciążającą.
5.6 Zwrot wypłaconej kwoty pomocy następuje na rachunek bankowy OT ARR
w terminie określonym w „Informacji o zwrocie pomocy na rzecz dywersyfikacji
oraz o nałożeniu kary umownej”.
5.7 W przypadku nie dokonania wpłaty kwoty zwrotu pomocy wraz z karą umowną
w terminie, o którym mowa w pkt 5.6, OT ARR naliczy odsetki od 60 dnia
następującego po dniu poinformowania beneficjenta o konieczności zwrotu.
5.8 Odsetki, o których mowa w pkt 5.7 naliczone zostaną zgodnie ze stopą
procentową stosowaną przez Europejski Bank Centralny w stosunku do jego
głównych

operacji

refinansowych,

opublikowaną

w

serii

C

Dziennika

Urzędowego UE, obowiązującej w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca,
na który przypada data rozliczenia, powiększone o trzy i pół punktu
procentowego.
5.9 Beneficjent może zachować prawo do całości pomocy, a OT ARR może
odstąpić od nałożenia kary umownej, o której mowa w pkt 5.3 lub 5.4, jeżeli
niezgodność

wyniknęła

z

działania

siły

wyższej,

o

której

mowa

w pkt 6.
5.10 W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie pobranych środków,
które zostały przekazane przez OT ARR na podstawie umowy zastosowanie
znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Do egzekucji należności
z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków stosuje się przepisy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Przypadki siły wyższej
6.1 Za siłę wyższą uważa się:
1) śmierć beneficjenta (w przypadku osoby fizycznej),
7

2) niezdolność

beneficjenta

do

wykonywania

działalności

polegającej

na produkcji rolnej,
3) wywłaszczenie części
gminy/gmin

objętej/tych

gospodarstwa znajdującego się na terenie
procesem

restrukturyzacji,

uniemożliwiające

dalsze jego prowadzenie przez beneficjenta,
4) katastrofę naturalną poważnie dotykającą gospodarstwo rolne leżące
na

terenie

gminy/gmin

objętej/tych

procesem

restrukturyzacji

lub

powodującą trwałe uszkodzenie maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej,
5) wypadek lub awarię powodujące zniszczenie maszyn lub urządzeń
do produkcji rolnej w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie
zgodnie z przeznaczeniem z przyczyn niezawinionych przez beneficjenta,
6) kradzież zakupionych maszyn lub urządzeń będących przedmiotem
niniejszej umowy, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek
niezachowania należytej staranności przez beneficjenta.
6.2 Przypadki siły wyższej należy zgłosić na piśmie do OT ARR właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę beneficjenta w ciągu 10 dni
roboczych od dnia zaistnienia siły wyższej.
6.3

Wraz ze zgłoszeniem siły wyższej, o której mowa w pkt 6.1 beneficjent
zobowiązany jest złożyć dokumenty uwiarygodniające fakt jej wystąpienia.

7.

Podsumowanie

7.1 Beneficjent, który uzyskał pomoc w ramach działania zobowiązany jest poddać
się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez
komórki organizacyjne Centrali ARR, SKT OT ARR oraz inne upoważnione
instytucje, w celu należytego przestrzegania zasad wynikających z niniejszych
„Warunków…”, przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego.
7.2 Beneficjent zobowiązany jest do informowania ARR o wszelkich zmianach
w zakresie danych objętych umową niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
7.3 Beneficjent, który otrzymał pomoc zobowiązany jest do przechowywania
dokumentacji związanej z udzieloną pomocą przez okres 5 lat od dnia
otrzymania pomocy.
7.4 W przypadku zmian w przepisach krajowych lub Unii Europejskiej,
ARR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków
i zawartej umowy.
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17.5 Dane beneficjenta, który otrzymał pomoc ze środków finansowych Unii
Europejskiej mogą być podane do publicznej wiadomości oraz przetwarzane
przez

organy

audytowe

i

dochodzeniowe

Wspólnoty

i

państwa

członkowskiego dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnoty oraz
w celu zachowania zasad przejrzystości wykorzystania funduszy.

1

7.6 Beneficjentowi przysługuje prawo do informacji oraz prawo żądania czasowego
lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub ich usunięcia, jeżeli dane
są

niekompletne,

nieaktualne,

nieprawdziwe

lub

zostały

zebrane

z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego były
zebrane

oraz

wystąpienia

z

żądaniem

uzupełnienia,

uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych. 2
8. Definicje
1)

program - Krajowy Program Restrukturyzacji,

2)

działanie - działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” objęte Krajowym
Programem Restrukturyzacji,

3)

inwestycja - inwestycja realizowana przez beneficjenta na terenie gmin
objętych procesem restrukturyzacji, polegająca na prowadzeniu produkcji
rolnej alternatywnej w stosunku do uprawy buraka cukrowego,

4)

koszty kwalifikowalne - poniesione przez beneficjenta koszty związane
z realizacją inwestycji podlegające refundacji,

5)

pomoc - pomoc finansowa polegająca na refundacji części kosztów
kwalifikowalnych inwestycji przyznana zgodnie z warunkami określonymi
w Programie, umowie oraz przepisach odrębnych,

6)

podwójne finansowanie - refundowanie całkowite lub częściowe jednej
inwestycji ze środków publicznych pochodzących z różnych programów
pomocowych administrowanych przez różne jednostki administracyjne,

art. 113 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia
2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE)
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607
z późn. zm.) oraz art. 60 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia
2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania
finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości
(Dz.Urz. UE L 255 z 28.08.2014 r., str. 59).
2
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135
z późn. zm).
1
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7)

umowa - umowa o przyznanie i wypłatę pomocy podpisana w ramach
działania,

8)

aneks do umowy - aneks zawierany do umowy o przyznanie i wypłatę
pomocy w ramach działania,

9)

cel działania - realizacja inwestycji uzasadnionej ze względu na prowadzenie
produkcji rolnej innej niż uprawa buraków cukrowych na terenie gminy/gmin
objętej/tych procesem restrukturyzacji przez okres 5 lat od dnia dokonania
przez OT ARR wypłaty pomocy,

10) środki publiczne - dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi inne niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przychody budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów
wartościowych oraz z innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku
Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat
pożyczek udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek
i

kredytów

oraz

przychody

jednostek

sektora

finansów

publicznych

pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych
źródeł,
11) Oddział Terenowy ARR - Odział Terenowy właściwy ze względu na adres
zamieszkania/siedzibę beneficjenta,
12) SKT OT ARR - Sekcja Kontroli Technicznej OT ARR,
13) ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9. Akty prawne
Akty prawne UE
1) (RPEiR_1305/2013) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
(Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 487 – 548 z późn. zm.),
2) (RK_907/2014) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014
z dnia 11 marca 2014 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych
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i

innych

organów,

zarządzania

finansami,

rozliczania

rachunków,

zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. U. L 255 z 28.08.2014, str. 18 – 58
z późn. zm.),
3) (RPEiR_1308/2013) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków

produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)

nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
(Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 671-854 z późn. zm.)
Akty prawne krajowe
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych
w

Krajowym

Programie

Restrukturyzacji

(M.P.

2009

z późn. zm.)
10. Załączniki i formularze
Załącznik nr 1 – wzór „Oświadczenia beneficjenta”,
Załącznik nr 2 - wzór „Umowy o przyznanie i wypłatę pomocy”.

11

nr

44

poz.

673

Załącznik nr 1 do „Warunków monitorowania przestrzegania
przez beneficjentów działania Modernizacja gospodarstw
rolnych Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań
zawartych w umowie”

……. ………………………………

Strona 1 z 1
Wersja:
z dnia: 26.04.2016

…..……………..

(imię i nazwisko)

miejscowość, data

……………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………………..
(nr dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią umowy
nr …………………………….. o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji zawartej
w

dniu

..................................................pomiędzy

Agencją

Rynku

Rolnego

a………………………………………………………….……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, PESEL, adres) oraz że jestem świadomy/a praw i obowiązków
wynikających z treści ww. umowy.

…………..…………………………..
(podpis osoby przejmującej gospodarstwo rolne)

