Zaliczki na finansowanie działań z PROW na lata 2007-2013
Informujemy, iż na operacje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań osi Leader PROW 2007-2013 będzie
można otrzymać z ARiMR zaliczkę.
Zaliczkę będzie można otrzymać w ramach następujących działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Małe projekty
Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone m.in. w Ustawie z dnia 12 lutego
2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej opublikowanej 9 kwietnia br.
(Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351). Przepisy tej ustawy wchodzą w życie po 30 dniach od daty
jej ogłoszenia czyli 10 maja br.
Zaliczka dla Beneficjentów w zakresie działań inwestycyjnych: „Różnicowania w kierunku
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz projektów
realizowanych w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie działań
odpowiadających warunkom przyznania pomocy działaniom z Osi 3 może wynieść nawet
połowę wartości wsparcia przyznanego przez ARiMR w latach 2009 oraz 2010. Zaliczka
wypłacana Beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20% przyznanej pomocy.
Natomiast zaliczka przyznawana na "Wdrażanie projektów współpracy" oraz "Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów może pokryć nawet do 50%
przyznanej Beneficjentowi w latach 2009 oraz 2010 kwoty pomocy przypadającej na koszty
kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Zaliczka wypłacana
Beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy
przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji.
Ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w
odpowiednim terminie, tj.:
Beneficjenci, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa
umowy przyznania pomocy w ramach wymienionych działań, muszą złożyć wniosek
o wypłatę zaliczki w ciągu 30 dni liczonych od 10 maja 2010 r. czyli do 8 czerwca br.
Beneficjenci, których wnioski o przyznanie pomocy przeszły pozytywną weryfikację,
lecz nie zostały jeszcze z nimi zawarte umowy przyznania pomocy, jeżeli chcą
skorzystać z zaliczki muszą złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od momentu
podpisania umowy przyznania pomocy.

