Informacja w sprawie zmian w PROW
Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadziła istotne zmiany w ustawie 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:
1. Wprowadzona została możliwość składania wniosków w formie elektronicznej oraz
zawierania umów o przyznaniu pomocy „na odległość”.
2. Wyeliminowany został obowiązek wyboru wykonawców z zachowaniem konkurencyjnego
trybu ich wyboru, dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
3. W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (jeżeli dana transakcja im
podlega) pomniejsza się pomoc o kwotę odpowiadającą kwocie, która przysługiwałaby na
refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów.
4. Z wyłączenie z jednostek finansów publicznych jako zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań przyjęto weksel In blanco składany wraz z deklaracją wekslową nie później niż
przed terminem wypłaty pomocy.
5. Usunięty został przepis przewidujący bezwzględny zakaz zmiany umowy o przyznaniu
pomocy powodującej zwiększenie wysokości pomocy lub zmianę celu operacji określonych
w umowie.
Zmiany epizootyczne dotyczące pomocy i pomocy technicznej w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
6. Możliwość przedłużenia terminu składania wniosków ponad terminy wynikające z
dotychczas obowiązujących przepisów.
7. Przywrócenie terminu, jeżeli jego niedotrzymanie spowodowane zostało z przyczyn
związanych z stanem epidemii, nowy termin to 60 dni od ustania tych przyczyn.
8. W przypadku niespełnienia warunku przyznania pomocy z przyczyn związanych z stanem
epidemii, wezwanie do uzupełnienia i dopiero w przypadku nieuzupełnienia pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
9. W przypadku, gdy w związku z stanem epidemii beneficjent nie spełnia warunków wypłaty
pomocy lub pomocy technicznej lub warunków, z zastrzeżeniem których wydana została
decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną
pomocą lub pomocą techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te
zobowiązania w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub
podmiotem, który przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną.
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