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Łuków, 9 kwietnia 2020 r. 

 
 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROW 
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ 

 

 
Szanowny Wnioskodawco/Beneficjencie!  
 
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ogłoszonym w kraju stanem epidemii 
informujemy o możliwościach korzystania z dostępnych instrumentów wsparcia dla podmiotów 
ubiegających się o przyznanie lub wypłatę środków, którym realizację nałożonych na nich zobowiązań 
uniemożliwi wystąpienie niezależnych od nich okoliczności, do jakich zaliczyć można wspomnianą 
epidemię. 
 
Mając na uwadze, że epidemia koronawirusa stanowi zdarzenie o znamionach siły wyższej i w związku 
z tym wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów realizowanych w związku z Państwa 
projektem oraz obowiązków, jakie nakłada na Państwa umowa o dofinansowanie projektu. Może ona 
mieć negatywny wpływ na tempo realizacji zadań, kwalifikowalność wydatków oraz wskaźniki 
deklarowane na etapie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na 
lata 2014-2020. 
 
Jeśli z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem dana forma wsparcia nie będzie mogła się odbyć, w celu 
zachowania warunków umowy, należy zawnioskować o przedłużenie terminu realizacji projektu, o ile jest 
to możliwe w świetle wymogów konkursu. 
 

Poniżej przedstawiamy zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ROZWIĄZANIA, 
które na gruncie obowiązujących przepisów, mogą być przez Państwa wykorzystane: 

 
1. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mogą wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego 
z prośbą o przywrócenie terminu. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy §25 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.z 2019 r. poz. 664 oraz 2023): 
 
W razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych 
czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy zarząd województwa, na prośbę tego 
podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli ten podmiot: 
 
1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; 
2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; 
3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 
 
Jednocześnie, zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność 
przepisy § 25 stosuje się odpowiednio.  
Tym samym po spełnieniu wyżej wymienionych warunków Wnioskodawcy/Beneficjenci zarówno na etapie 
rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, jak i wniosku o płatność mogą wnieść prośbę 
o przywrócenie terminu na wykonanie określonych czynności. 
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2.  Możliwe jest również całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjentów z wykonania zobowiązania 
lub zmiany terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań 
z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W takiej sytuacji 
zastosowanie będą miały przepisy § 14 umowy o przyznanie pomocy: 
 
W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań (…) z powodu zaistnienia okoliczności 
o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych, Beneficjent 
może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Zarząd Województwa z wykonania tego 
zobowiązania lub za zgodą Zarządu Województwa zmianie może ulec termin jego wykonania. 
 
W celu skorzystania z ww. uprawnień konieczne będzie złożenie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego wniosku, zawierającego opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi 
dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego 
osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku. 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rekomenduje powyższe rozwiązania jako działania, które 
w pierwszej kolejności mogą zostać zainicjowane przez Wnioskodawców/Beneficjentów w sytuacjach 
kryzysowych. Ponadto z informacji przekazanych przez Ministerstwo wynika, że: 
 
„W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których: 
- nie ma obecnie możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania 
czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy; 
- ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego 
zobowiązania; 
- obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające, 
trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką 
możliwość.” 
 
Beneficjentom pomocy zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami umów o przyznaniu pomocy wystąpienie 
przez nich o zwolnienie ich z zobowiązań nałożonych na nich w umowach, z powodu zaistnienia 
okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, ma charakter następczy.  
Oznacza to, że Beneficjent składa wniosek o zwolnienie dopiero po niewykonaniu zobowiązania 
umownego, przy czym składa go w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub 
upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku.  
Zatem zwolnienie z zobowiązania przez Zarząd Województwa może nastąpić dopiero po jego 
niewykonaniu, nie zaś na wniosek złożony przed przewidywanym aktem naruszenia zapisów umowy. 
Beneficjent wnioskując o powyższe zobowiązany jest do wykazania, że między niewykonaniem 
zobowiązania, a siłą wyższą lub nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniał związek przyczynowy. Badanie 
powyższego następować będzie po niewykonaniu określonych w umowie zobowiązań i ustaniu 
okoliczności, które wywołały taki stan rzeczy, wówczas bowiem znany będzie zakres naruszenia 
zobowiązań umownych. 
 
 
Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace zmierzające do przyjęcia kolejnych 
rozwiązań legislacyjnych ułatwiających sytuację Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach działań 
PROW 2014-2020. O rezultatach tych działań poinformujemy w momencie przyjęcia stosownych regulacji. 
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-prow-a-koronawirus 
 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-prow-a-koronawirus
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Jeżeli w obecnej sytuacji związanej z stanem epidemii w kraju nie jesteście Państwo w stanie 
zrealizować zakresu, terminów itp. należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zarząd 
Województwa (niezwłocznie). 
 
 
W przypadku wątpliwości związanych z właściwą realizacją projektu w obecnej sytuacji, zachęcamy do 
kontaktu z pracownikami Biura LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” drogą elektroniczną na adres: 
poczta@lgdrazem.pl, ewentualnie telefonicznie 797 651 179. 
 

 
Sylwia Romańska-Węzik 

Prezes Zarządu 
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" 
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