
Zgodnie z ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy realizujący operację może uzyskać: 

a) zaliczkę (w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty 

kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji), 

albo 

b) wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (w wysokości 36,37% 

wnioskowanej kwoty pomocy). 

Uwaga! Wyprzedzające finansowanie nie przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie 
pomocy będącemu jednostką sektora finansów publicznych lub posiadającej status organizacji 
pożytku publicznego. 

ZALICZKA 

 Kwota zaliczki nie może przekroczyć poziomu 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej 
na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. 

 Zaliczka może być wypłacana Beneficjentowi jednorazowo lub w transzach, w terminie, 
wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy. 

 Zaliczka nie może być wypłacona odnośnie kosztów kwalifikowalnych (w części dotyczącej 
inwestycji), które zostały już poniesione. 

 Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki 
wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku  
z następujących form: 
1) poręczenia bankowego;  
2) gwarancji bankowej; 
3) gwarancji ubezpieczeniowej; 
4) weksla z poręczeniem wekslowym banku. 

W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości 
odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki. Forma zabezpieczenia jest określana przez 
beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy z UM. Zabezpieczenie jest 
ustanawiane na czas obejmujący okres liczony od dnia zawarcia lub zmiany umowy o przyznaniu 
pomocy do dnia wskazanego w umowie, jako dzień złożenia wniosku o płatność oraz okres niezbędny 
do rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące. Jeżeli zaliczka jest udzielana w transzach, w przypadku 
rozliczenia części transzy zaliczki zabezpieczenie obowiązuje do dnia rozliczenia 100% transzy zaliczki. 
Gwarancja powinna być ustanowiona na okres nie krótszy niż okres zakończenia weryfikacji wniosku o 
płatność ostateczną. Akceptowane jedynie gwarancje wystawione na czas określony, przy czym termin 
ważności gwarancji musi być, o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia 
realizacji operacji, rozumianego, jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. Akceptowane 
będą gwarancje wystawione przez podmioty znajdujące się w Aktualnym wykazie gwarantów celnych 
zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). 

WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE 

Wyprzedzające finansowanie przysługuje w wysokości nie wyższej niż wysokość udziału krajowych 
środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie 
wydatków realizowanych z EFRROW (36,37%). Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest 
ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla 
niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane 
przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM w dniu zawarcia 



umowy. 
Jeżeli okaże się, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał nienależne wyprzedzające 
finansowanie lub w nadmiernej wysokości – zostanie ono odzyskane wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych. 
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