Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Podsumowanie dotychczasowych naborów tematycznych działania
„Współpraca” dla Krótkich Łańcuchów Dostaw

IV nabór wniosków

dla operacji - Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności
zryczałtowanej był prowadzony w terminie od 29 marca 2021 roku do 12 maja
2021 roku.

Ilość wniosków, które wpłynęły do ARiMR: 204
Ilość podpisanych umów: 92
Wartość całkowita podpisanych umów: 29 765 000,00 zł

Ilość umów o wartości pomocy 325 000,00 zł: 89

Ilość umów o wartości pomocy 280 000,00 zł: 3

Przyznana pomoc w podziale na województwa
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V nabór wniosków

dla operacji - Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności
zryczałtowanej był prowadzony w terminie od 31 grudnia 2021 roku do 31
stycznia 2022 roku.

Ilość wniosków, które wpłynęły do ARiMR: 225
Ilość wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 106
Wartość całkowita wniosków rekomendowanych do
dofinansowania: 34 225 000,00 zł

Ilość wniosków rekomendowanych do
dofinansowania o wartości pomocy 325 000,00 zł:
101
Ilość wniosków rekomendowanych do
dofinansowania o wartości pomocy 280 000,00 zł:
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Krótkie Łańcuchy Dostaw w ramach działania M16 Współpraca
Zasady rozliczania

Przed wypełnieniem wniosku o płatność, zwanego dalej „wnioskiem”, należy
w szczególności zapoznać się z zasadami przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej, w ramach działania Współpraca, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określonymi w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 2130) oraz Instrukcją wypełniania wniosku,
dostępną na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie16-wspolpraca2

8

Zasady rozliczania krótkich łańcuchów dostaw:
1. Analiza wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące informacje:
- Wprowadzenie adresu strony internetowej na której umieszczane są informacje nt.
realizowanej operacji oraz rezultatów;
- umieszczanie informacji o realizowanej operacji w SIR (Sieć na rzecz innowacji w
rolnictwie) prowadzonej przez ODR w Brwinowie;
-

Udokumentowanie rzeczowego wykonania zestawienia rzeczowo-finansowego
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy ;
W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych przekazanie ostatecznych decyzji,
pozwoleń, zezwoleń, kosztorysów…
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Zasady rozliczania krótkich łańcuchów dostaw - cd:
-

Sporządzenie sprawozdania z realizacji operacji (Załącznik nr 1);

-

Wypełnienie oświadczeń w zakresie wyodrębnionych kont albo kodu
rachunkowego (Załącznik nr 2);
Przekazanie informacji o numerze rachunku bankowego;
w okresie realizacji operacji nie dokonano zmian w składzie grupy operacyjnej bez
zgody ARiMR;

-

W realizację operacji jest zaangażowany nie więcej niż jeden pośrednik.
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Zobowiązania Beneficjenta:
W szczególności należy zwrócić uwagę na:
1. Przez okres

5 lat od dnia otrzymania przez drugiej transzy pomocy, Beneficjent jest zobowiązany:

➢

prowadzić i aktualizować stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat
realizowanej operacji oraz jej rezultatów, a także informacje o prowadzonej wspólnej sprzedaży;

➢

do nieprzenoszenia bez zgody ARiMR praw własności/posiadania rzeczy nabytych w trakcie
realizacji operacji;

➢

niedokonywania bez zgody ARiMR zmiany sposobu lub miejsca prowadzenia wspólnej działalności
grupy;

➢

posiadanie przez grupę operacyjną zdolności prawnej
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Zobowiązania Beneficjenta cd:
2. Przedłożenia sprawozdania z realizacji planu działania grupy operacyjnej (Załącznik nr 5 do umowy),
w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynie 1 rok oraz 2 lata od dnia otrzymania przez drugiej transzy
pomocy.
3. Przedłożenia ewidencji wspólnej sprzedaży grupy operacyjnej (Załącznik nr 5 do umowy), w terminie
30 dni od dnia, w którym upłynie 1 rok oraz 2 lata od dnia otrzymania przez drugiej transzy pomocy.

4. Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z
opublikowaną na stronie www MRiRW Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.
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Zwrot wypłaconej kwoty pomocy:
1.

Stwierdzenia podwójnego finansowania operacji;

2.

Dokonanie zmian w składzie grupy bez zgody ARiMR;

3.

Stwierdzenia nieprowadzenia i nieaktualizowania dedykowanej strony internetowej;

4.

Realizacja operacji przy udziale więcej niż 1 pośrednika;

5.

Niezrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych –kwotę do wypłaty pomniejsza się o 1%;

6.

Nieprowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo kodu rachunkowego, kwotę pomocy pomniejsza się o 1%

7.

Nieprzechowywania dokumentacji z realizowanej operacji przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, nie
więcej niż 3% wypłaconej kwoty pomocy;

8.

Nieprowadzenia przez grupę w okresie 2 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, wspólnej sprzedaży/ ewidencji wspólnej
sprzedaży;

9.

Niezrealizowania planu działania grupy, w przypadku nieosiągnięcia planowanego stanu docelowego na dzień w którym
upłyną 2 lata od dnia płatności końcowej, zwrotowi podlega 25% wypłaconej kwoty pomocy;

10. Nieprzedłożenia do ARiMR sprawozdania z realizacji planu działania grupy operacyjnej, w terminie 30 dni od dnia w którym
upłynie 1 rok od dnia otrzymania płatności końcowej, zwrotowi podlega 5% wypłaconej kwoty pomocy;
11. Nieinformowania/ nierozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW, nie więcej niż 1% wypłaconej kwoty
pomocy.
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