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Szanowny Panie Dyrektorze
W odpowiedzi na zapytanie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych
przekazane drogą elektroniczną w dniu 22 kwietnia br. w sprawie interpretacji przepisów ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przekazuje następujące informacje.
Zgodnie ze zmianami art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ujętymi w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), które weszły w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.,
wnioskodawcy i beneficjenci oraz partnerzy KSOW nie mają już obowiązku stosowania
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców a więc także zamieszczania zapytania ofertowego
na stronie internetowej prowadzonej przez ARiMR. Rozwiązanie to ma również zastosowanie
do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. poniesionych
do dnia 17 kwietnia 2020 r.) w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub
postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie
ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że jeśli dokonano oceny
postępowania na podstawie dotychczasowych przepisów i stwierdzono naruszenia stosowania
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konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców ale nie zastosowano jeszcze zmniejszenia, nie
zakończyło się jeszcze postępowanie o wypłatę lub o zwrot, to takiego zmniejszenia nie będzie już
można zastosować od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy. Nie ma zatem znaczenia czy umowa
o przyznaniu pomocy została zawarta przed dniem wejścia w życie nowych przepisów czy też od tego
dnia.
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