Konferencja „Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków – termin, informacje
ogólne
• Nabór w ramach działania 311 na budowę
biogazowni rolniczych został przeprowadzony w
dniach
27 września – 14 października 2011 r.
• W ramach naboru złożono 176 wniosków
• Łączna kwota pomocy wynikająca ze złożonych
wniosków to 105 mln zł.
• Łączna kwota kosztów kwalifikowalnych objętych
wnioskami to 279 mln zł.

Nabór wniosków – termin, informacje
ogólne
Wszystkie wnioski mają zapewnione finansowanie.
Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:
Wielkopolskim – 51 wniosków,
Kujawsko-pomorskim - 22 wnioski,
Mazowieckim i lubelskim – po 21 wniosków,
Pomorskim - 11 wniosków
Pozostałe województwa – 50 wniosków

Nabór wniosków – termin, informacje
ogólne
• Podwyższona kwota pomocy do 500 tysięcy złotych,
zgodnie z §4 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z 17-10-2007
przysługuje jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie inwestycję
dotyczącą wytwarzania biogazu rolniczego lub energii
elektrycznej z biogazu rolniczego.
• Zgodnie z §4 ust 3 w/w rozporządzenia podstawowy
poziom pomocy to 50% kosztów inwestycji. Jednak w
szczególnych przypadkach określonych w rozporządzeniu
poziom dofinansowania może wynieść do 80% kosztów
kwalifikowalnych.

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy
• Wnioski o przyznanie pomocy składane są w Oddziale
Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na lokalizację
inwestycji w terminie przewidzianym dla danego naboru.
• Kolejność rozpatrywania wniosków i kolejność
przyznawania pomocy jest uzależniona od pozycji wniosku
na liście rankingowej. Zasady ustalania listy wniosków
zostały określone w rozporządzeniu MRiRW dla tego
działania.

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
• Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zostało
przekazane do Centrali ARiMR do Departamentu Oceny
Projektów Inwestycyjnych.
• W ramach oceny wyróżnia się:
- weryfikację wstępną (tzw. preselekcję),
- weryfikację formalną
- ocenę techniczo-ekonomiczną

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
• Weryfikacja formalna wniosków
- istnieje możliwość dwukrotnego wystąpienia Agencji do
Wnioskodawcy z wezwaniem do uzupełnienia
dokumentacji (§ 10 rozporządzenia) pismem P-1/135 za
potwierdzeniem odbioru,
- dokumentację należy uzupełnić w terminie 21 dni od
odebrania pisma (P-1/135) wzywającego do dokonania
uzupełnień,
- w odpowiedzi na pierwsze wezwanie można dokonać
uzupełnienia częściowo, jednak odpowiadając na drugie
wezwanie należy dokonać kompletnego uzupełnienia.

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
• Weryfikacja techniczna i ekonomiczna wniosków
- istnieje możliwość dwukrotnego wystąpienia Agencji do
Wnioskodawcy z wezwaniem do złożenia wyjaśnień,
- wyjaśnień należy dokonać w terminie 21 dni od odebrania
pisma (P-3/135) wzywającego do wyjaśnień.
- w odpowiedzi na pierwsze wezwanie można dokonać
częściowego wyjaśnienia, jednak odpowiadając na drugie
wezwanie należy dokonać kompletnego wyjaśnienia.

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
•Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy
może zakończyć się:
•odmową przyznania pomocy , lub
•podpisaniem umowy o przyznanie pomocy.

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
• Odmowa przyznania pomocy i możliwość „odwołania”
- pisemna informacja wysyłana do Wnioskodawcy (pismo P9/135) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
- termin na wezwanie Agencji do usunięcia naruszenia prawa
(„odwołania”) - 14 dni od dnia otrzymania pisma o
odmowie przyznania pomocy
- Wezwania Agencji do usunięcia naruszenia prawa
(„odwołania”) rozpatrywane w Centrali ARiMR w
Departamencie Działań Inwestycyjnych w Wydziale
Odwołań

Procedura obsługi Wniosku o
przyznanie pomocy cd.
• możliwość –przywrócenia terminu na dokonanie
określonych czynności (§ 14 rozporządzenia).
- Wniesienie prośby do 45 dni od ustania przyczyny
uchybienia,
- jednoczesne dopełnienie czynności,
- uprawdopodobnienie, że uchybienie nastąpiło bez winy.

Stan zaawansowania oceny
wniosków
• Wydłużenie terminu na uzupełnienie
- na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy istnieje możliwość
wydłużenia terminu na uzupełnienie do 6 miesięcy przy
czym wydłużenie terminu o więcej niż 1 miesiąc wymaga
udokumentowania przyczyn.
- Aktualnie ponad 102 Wnioskodawców korzysta z
przedłużenia terminu na dokonanie uzupełnień, stanowi to
78% wszystkich wniosków będących w ocenie.

Stan zaawansowania oceny
wniosków
• W ramach przeprowadzonej do dnia 15-03-2012 roku weryfikacji
wniosków o przyznanie pomocy zakończono ocenę 45 wniosków
co stanowi 25,5% złożonych wniosków w tym naborze.
• 14 Wniosków otrzymało decyzje odmowną ze względu na
niespełnienie warunków określonych dla weryfikacji wstępnej,
• 31 Wniosków otrzymało decyzje odmowną na etapie oceny
formalnej.
w tym:
• 7 wnioskodawców zrezygnowało z ubiegania się o przyznanie
pomocy.
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