


Wdrażanie projektów 
współpracy – 
nowelizacja 
rozporządzenia 

Hotel Gem, Wrocław, 10 kwietnia 2012 r.



Akty prawne 
 
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 
czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
(Dz. U. Nr 128, poz. 822); 
 
…w tym 2 zmiany rozporządzenia 



Akty prawne 
 
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie 
projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 64, poz. 
336); 



Akty prawne 
 
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów 
współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 261, poz. 1562); 



Akty prawne – nowelizacja 
 
 Nowelizacje rozporządzenia weszły w życie odpowiednio dnia 12 kwietnia oraz 10 
grudnia 2011 r.  
 
zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego z dnia 10 marca 2011 r.: 
 
do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
a także w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, jeśli 
przynajmniej jedno postępowanie w sprawie przyznania pomocy na operację 
polegającą na realizacji tego projektu współpracy zostało wszczęte przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia - stosuje się przepisy dotychczasowe. 



Działanie 421 – informacje podstawowe: 
 
 Dwa rodzaje operacji: 

1. Przygotowanie projektu współpracy (max 2 etapy, WoP 
w ciągu 12msc od umowy i najpóźniej 31.12.2013, 
rozpoczęcie nawet przed złożeniem WoPP, koszty 
kwalifikowalne do 1 roku przed WoPP) 
 
2. Realizacja projektu współpracy (max 8 etapów, w tym 
max 4 w roku, realizacja max 4 lata, WoP max do 
30.06.2015) 
 

 Dwa oddzielne wnioski o przyznanie pomocy 
 Dwie odrębne umowy przyznania pomocy 



Zmiany w rozporządzeniu 
 

- dodanie kategorii siły wyższej i wyjątkowych okoliczności (w przyp. 
wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy), innych niż 
wymienione w art. 47 ust. 1 rozporządzenia 1974/2006,  
 
- dodanie postanowień dotyczących redukcji o 10% jeśli poniesienie kosztów 
kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie 
rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego 
kodu rachunkowego, 
 
- wydłużenie terminu na składanie przez LGD wyjaśnień/uzupełnień z 14 do 
21 dni - zarówno na etapie wdrożenia jak i płatności, 



Zmiany w rozporządzeniu 
 
- korekta przepisu dotyczącego zakazu finansowania operacji z udziałem innych 

środków publicznych (zapis ogólny, bez jst i FK), 
 

-  w sytuacji niezłożenia przez LGD uzupełnień/wyjaśnień w terminie lub nie w 
pełni, umożliwienie SW rozpatrzenia WoPP w zakresie w jakim został on 
prawidłowo wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów, 
 
- dodanie możliwości dokonania za zgodą SW jednokrotnej zmiany w zakresie 
planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-finansowego lub 
szczegółowego opisu zadań, jeśli nie spowoduje to zmiany celów operacji – 
następuje wówczas wydłużenie terminu rozpatrywania WoPP o jeden miesiąc 



Zmiany w rozporządzeniu 
 
- ograniczenie wydłużenia rozpatrywania WoPP w związku z koniecznością uzyskania 
przez SW dodatkowych wyjaśnień lub opinii – nie dłużej niż o 2 miesiące, 
 
- zmiana okresu związania celem – 5 lat liczone od dnia przyznania pomocy , 
 a nie płatności ostatecznej, 
 
- wydłużenie terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności 
w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy – z 14 do 45 dni. 
 
- umożliwienie składania wniosków o płatność nie tylko bezpośrednio, ale także za 
pośrednictwem operatora publicznego przesyłką rejestrowaną (jednocześnie na 
podstawie zmiany umowy przyznania pomocy możliwe jest składanie wraz z WoP kopii 
faktur, a nie wyłącznie ich oryginałów) 



Przygotowanie projektu 
 
 
- System wdrożenia bez zasadniczych zmian 

 
- Zrezygnowano z konieczności przygotowania i załączenia do WoPP 
dokumentu potwierdzającego wolę partnerów projektu współpracy do jego 
realizacji 



Realizacja projektu - zmiany 
 

- wybór koordynującej LGD, 
 
- wybór krajowej koordynującej LGD, 
 
- koordynująca LGD/krajowa koordynująca LGD na podstawie umocowania do 
działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w realizacji 
projektu współpracy składa jeden wspólny wniosek o przyznanie pomocy, 
 
- tylko koordynująca LGD/krajowa koordynująca jest stroną postępowania w 
sprawie przyznania pomocy, 



Realizacja projektu – zmiany 
 

- postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi tylko jeden SW – 
właściwy ze względu na siedzibę koordynującej LGD/krajowej 
koordynującej LGD, 
 
- system wdrażania operacji analogiczny jak w przypadku działania 431 
Funkcjonowanie LGD (…), czyli wraz z WoPP załączany jest szczegółowy opis 
zadań tylko dla I i II etapu – pozostałe opisy są przedstawiane i 
akceptowane przez SW na warunkach określonych w umowie 



Realizacja projektu – zmiany 
 
- zobowiązania (umowa) dotyczące okresu związania celem i 
ograniczeń w zakresie przenoszenia własności lub posiadania 
rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich 
wykorzystania, a także sposobu lub miejsca prowadzenia 
działalności związanej z przyznaną pomocą – LGD krajowe 
uczestniczące w realizacji projektu współpracy podejmują 
solidarnie, 



Realizacja projektu – zmiany 
 
- warunkiem wydłużenia terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu 
wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy jest 
uprawdopodobnienie, że uchybienie nastąpiło bez winy koordynującej 
LGD/krajowej koordynującej LGD a także bez winy LGD krajowych uczestniczących 
w realizacji projektu, 
 
- dodano nowe kryteria dostępu: 

- projekt jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD krajowe, 
- cele projektu są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w 
okresie jego realizacji. 



Wdrożenie (projekt międzyregionalny) 



Wdrożenie (projekt międzynarodowy) 



Realizacja projektu współpracy – nowe kryteria wyboru 
 
 
Stosowanych jest 11 kryteriów wyboru projektów współpracy, w tym 2 zmienione: 
 
3. Cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR 
przynajmniej jednej LGD krajowej uczestniczącej w realizacji danego projektu 
współpracy: 
 
 tak – 3 pkt; 
 nie – 0 pkt. 



Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru 
 

9. Budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny podział wydatków między 
partnerów: 
 tak – 2 pkt; 
 nie – 0 pkt. 
 

Proporcjonalność wydatków oznacza taki ich podział, który jest adekwatny do 
ilości, zakresu i wagi zadań za których realizację odpowiadają poszczególni 
partnerzy. Nie oznacza to automatycznego wymuszenia na partnerach równego 
udziału finansowego w projekcie. Sytuacja w której partnerzy są porównywalnie 
zaangażowani (także finansowo) w realizację projektu jest optymalna i 
najbardziej pożądana z punktu widzenia  odpowiedzialności za projekt i 
powodzenia jego realizacji. Należy jednak pamiętać, iż kryteria wskazane w 
załączniku do rozporządzenia są kryteriami wyboru projektów współpracy, a nie 
dostępu. 



Realizacja projektu współpracy – kryteria wyboru 
2 nowe: 
 

10. Budżet projektu współpracy odpowiada planowanym zadaniom: 
 tak – 4 pkt; 
 nie – 0 pkt. 
 
11. Projekt współpracy jest projektem: 
 zintegrowanym – 4 pkt; 
 symetrycznym – 2 pkt; 
 żadnym z wymienionych w pkt 1 lub 2 – 0 pkt. 





Umowa partnerska 

 
Załącznik do WoPP – realizacja projektu współpracy zawiera w szczególności: 
 
- dane identyfikujące partnerów projektu współpracy; 
 
- opis celów i przewidywanych rezultatów projektu współpracy oraz głównych 
zadań objętych tym projektem; 
 
- określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub 
których udział założono w jego realizacji; 



Umowa partnerska c.d. 
 
-  określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji 
zadań objętych tym projektem; 
 
- wskazanie koordynującej LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 
rozporządzenia nr 1974/2006, a jeżeli żadna z LGD krajowych 
uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie 
jest koordynującą LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 
1974/2006 – również krajowej koordynującej LGD; 
 
- wskazanie koordynatora, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących 
w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą 
LGD, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, również 
koordynatora krajowego; 



Umowa partnerska – c.d. 
 
- okres realizacji projektu współpracy; 
 
- harmonogram realizacji projektu współpracy; 
 
- wskazanie obszaru realizacji projektu współpracy oraz miejsc realizacji 
poszczególnych zadań objętych tym projektem; 
 
- tytuł projektu współpracy; 
 
- akronim projektu współpracy; 



Umowa partnerska – c.d. 
 
- budżet projektu współpracy uwzględniający wkład finansowy poszczególnych 
partnerów, a w przypadku międzynarodowego projektu współpracy dodatkowo 
budżet indykatywny tego projektu w euro; 
 
- postanowienia dotyczące trybu zmiany lub rozwiązania umowy, w tym 
określające, w jakich przypadkach i w jakim zakresie można dokonać zmiany lub 
rozwiązania umowy; 



Umowa partnerska – c.d. 
 
- zobowiązania partnerów projektu współpracy dotyczące w szczególności: 
 

- aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu 
współpracy, 
- wspólnego opracowania wskaźników monitorowania, procedury 
monitorowania oraz ewaluacji projektu współpracy, 
- terminowego wywiązywania się z realizacji zadań, za które partnerzy 
projektu współpracy są odpowiedzialni, 
- informowania pozostałych partnerów projektu współpracy o przeszkodach 
w realizacji zadań, w tym o ryzyku przekroczenia ustalonego terminu na 
realizację zadania, 
- stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między 
partnerami projektu współpracy, 
- gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu współpracy. 



Koszty kwalifikowalne – przygotowanie projektu 
 
Zmiany: 
 
- dodanie do kosztów kwalifikowalnych kosztów przygotowania dokumentacji 
technicznej; 
 
- umożliwienie ubiegania się o refundację kosztów podróży i pobytu osób 
zaangażowanych w przygotowanie projektu ze strony LGD ubiegającej się o 
przyznanie pomocy oraz innych LGD będących partnerami projektu współpracy 
(zarówno krajowych jak i zagranicznych). 



Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu 
 
Zmiany: 
 
- umożliwienie ubiegania się o refundację kosztów podróży osób 
zaangażowanych ze strony LGD krajowych w realizację projektu współpracy; 
 
- umożliwienie ubiegania się o refundację kosztów pobytu osób 
zaangażowanych ze strony partnerów projektu współpracy będących LGD,  
w tym również innych niż LGD krajowe; 



Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu – c.d. 
 
- punkt dotyczący materiałów informacyjnych poszerzono o materiały 
promocyjne oraz dodano do kosztów kwalifikowalnych koszt ich zakupu i 
przygotowania; 
 
- koszty kwalifikowalne dotyczące stron internetowych poszerzono o koszt ich 
prowadzenia i aktualizacji; 
 
 
- zmieniono brzmienie punktu dotyczącego kosztów usług: 
 
wprowadzono możliwość uznania za kwalifikowalne także kosztów wynagrodzeń 
za umowy o dzieło, a także innych usług, nie tylko tych, do których zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. 



Koszty kwalifikowalne – realizacja projektu – c.d. 
 
- umożliwienie zatrudnienia koordynatora lub koordynatora krajowego także przez 
zawarcie umowy o pracę, a nie jak dotąd jedynie umowy cywilnoprawnej; 
 
 
Zmiana brzmienia zmienianego rozporządzenia w tym zakresie polega również na 
wprowadzeniu możliwości uznania za kwalifikowalne innych kosztów związanych z 
zatrudnieniem pracownika,np. kosztów szkolenia BHP czy wstępnego badania 
lekarskiego. Mnożnik przy wyznaczaniu limitu, do wysokości którego uznaje się za 
kwalifikowalne na poziomie 2,5 - analogicznie do rozwiązania przyjętego w 
przypadku działania 431 Funkcjonowanie LGD. Przy czym koszty podróży 
służbowych pracowników nie powinny być  wliczane do tego limitu. Dodatkowo 
doprecyzowano, że limit dotyczy wynagrodzenia w  przeliczeniu na pełny etat. 



 Nazwa LGD     Tytuł operacji  Akronim 
Kwota pomocy – 
umowa / wypłacone 

2     

Stowarzyszenie LGD  
"Wrzosowa Kraina" 

Szlaki Konne Orężem 
Turystyki 

SZKOT (umowa) 4 000,00 

Stowarzyszenie LGD  
"Wrzosowa Kraina" 

Osiodłana Kraina OK (rezygnacja) 116 000 - rezygnacja 

LGD Dobra Widawa 
Krzewimy Rękodzieło 
Artystyczne mistrzów 

KRAM (umowa) 52 000,00 

LGD Partnerstwo 
Izerskie 

Szlaki Konne Orężem 
Turystyki 

SZKOT (W trakcie weryfikacji) - 

LGD Partnerstwo Lider 
A4 

Obszar Atrakcyjny 
Turystycznie i 
Rekreacyjnie 

LGDLGSO-oatir (W trakcie weryfikacji) 

 
- 







Wydatki podlegające refundacji ze 
środków publicznych powinny być 

dokonywane w sposób celowy, 
racjonalny i oszczędny, gwarantujący 

uzyskanie możliwie najlepszych efektów 
z danych nakładów i równocześnie 

poszanowanie zasad uczciwej 
konkurencji 



www.umwd.dolnyslask.pl www.prow.dolnyslask.pl 

Strony internetowe 

Dziękuję Państwu za uwagę 




