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Wprowadzenie
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–
spożywczych, utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:
•

Fundusz Promocji Mleka (który zastąpił dotychczas istniejący Fundusz
Promocji Mleczarstwa);

•

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;

•

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;

•

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;

•

Fundusz Promocji Mięsa Owczego;

•

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;

•

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;

•

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;

•

Fundusz Promocji Ryb;

•

Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.)

Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu
spożycia

oraz

promocji

produktów

rolno–spożywczych.

Na

mocy

ustawy

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2160, ze
zm.) - cele funduszy będą realizowane w oparciu o strategie promocji dla branż,
których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także poprzez
prowadzenie

kampanii

promocyjnych

i

informacyjnych,

w

tym

m.in.

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej
i Funduszy Promocji. Środki Funduszy Promocji są między innymi przeznaczone na
sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji branżowych w realizację kampanii
promocyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach administrowanego przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej KOWR, mechanizmu „Wsparcie
działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”,
dzięki

czemu

będzie

możliwe

znaczące

zwielokrotnienie

efektu

działań

promocyjnych.
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Niniejszymi zasadami należy kierować się zarówno przy przygotowywaniu i składaniu
wniosków o udzielenie i wypłatę wsparcia ze środków Funduszy Promocji,
jak również w sprawach związanych z wpłatami na poszczególne fundusze promocji.

Akty prawne
− Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1154, ze zm.);
− Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji
produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2170);
-

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160, ze zm.), zwana dalej „ustawą
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych”;

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
zwana dalej „Kodeksem cywilnym”;
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900, ze zm.), zwana dalej „Ordynacją podatkową”;
− Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.), zwana dalej „ustawą o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji”;
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwana dalej „ustawą Prawo zamówień
publicznych” lub „Pzp”;
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, ze zm.), zwana dalej „ustawą o VAT”;
− Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1430), zwana dalej „ustawą o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych”;
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane,
przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolnospożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1411);
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− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz.
327, ze zm.) 1,zwane dalej „rozporządzeniem MRiRW z dnia 11 marca 2010 r.”;
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1351, ze zm.) 2, zwane dalej „rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 czerwca
2017 r.”
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej

w

ramach

poddziałania

„Wsparcie

działań

informacyjnych

i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1080, ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem MRiRW z dnia 7
lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty

pomocy

finansowej

w

ramach

poddziałania

„Wsparcie

działań

informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym” PROW 2014–2020”;
− Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa
żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31
z 01.02.2002 r., str. 1, ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 178/2002”;
− Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004 r., str. 1, ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 852/2004”;
− Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
1

Dotyczy spraw zainicjowanych przed dniem 08 lipca 2017 r.

2

Dotyczy spraw zainicjowanych od dnia 08 lipca 2017 r.
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wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008 r., str. 1, ze
zm.) 3, zwane dalej „rozporządzeniem (WE) nr 3/2008”;
− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 147
z 06.06.2008 r., str. 3, ze zm.)3,zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 501/2008”;
− Rozporządzenie

Wykonawcze

Komisji

(UE)

nr

1085/2011

z

dnia

27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE
L 281 z 28.10.2011r., str. 5);
− Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 737/2013 z dnia 30 lipca
2013

r.

zmieniające

szczegółowe zasady

rozporządzenie

(WE)

nr

stosowania rozporządzenia

501/2008
Rady

ustanawiające

(WE)

nr

3/2008

w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych
na

rynku

wewnętrznym

i

w

krajach

trzecich

(Dz.

Urz.

UE

L

204

z 31.07.2013 r., str. 26);
− Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca
2014

r.

zmieniające

szczegółowe zasady

rozporządzenie

(WE)

nr

stosowania rozporządzenia

501/2008
Rady

ustanawiające

(WE)

nr

3/2008

w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych
na

rynku

wewnętrznym

i

w

krajach

trzecich

(Dz.

Urz.

UE

L

218

z 24.07.2014 r., str. 1);
− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia
22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących

produktów

rolnych

wdrażanych

na

rynku

wewnętrznym

i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008

3

Stosuje się do programów zatwierdzonych przez Komisję Europejską do 30.11.2015 r.
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(Dz. Urz. UE L 317, z 4.11.2014 r., str. 56) 4, zwane dalej „rozporządzeniem (UE)
nr 1144/2014”;
− Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015
r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich
(Dz. Urz. UE L 266, z 13.10.2015 r., str. 3)4, zwane dalej rozporządzeniem (UE)
nr 2015/1829”;
− Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października
2015

r.

ustanawiające

zasady

stosowania

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych
i

promocyjnych

dotyczących

produktów

rolnych

wdrażanych

na

rynku

wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz. Urz. UE L 266, z 13.10.2015 r., str.
14)4, zwane dalej „rozporządzeniem (UE) nr 2015/1831”;
− Zarządzenie nr 131/2018/W Dyrektora Generalnego KOWR z 13.08.2018 r.
w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie działań
promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Podstawowe skróty
KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
EP - Ewidencja Producentów;
FP - Fundusze Promocji;
UE - Unia Europejska;
WE - Wspólnota Europejska;
KE – Komisja Europejska.

4

Stosuje się do programów zatwierdzonych przez Komisję Europejską od 01.12.2015 r.
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Szczegółowy opis mechanizmu
I. Wpłaty na Fundusze Promocji
1. Odprowadzanie wpłat na fundusze promocji
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych, przedsiębiorcy:
•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,

•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,

•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,

•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,

•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt
19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych,

•

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
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•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o
VAT,

•

prowadzący

działalność

gospodarczą

w

zakresie

przetwórstwa

roślin

oleistych,
przy zakupie każdego z towarów, od których naliczane są wpłaty na fundusze
promocji, tj.:
•

świń żywych,

•

bydła i cieląt żywych,

•

koni żywych,

•

owiec żywych,

•

zbóż,

•

owoców i warzyw,

•

drobiu żywego,

•

ryb,

•

roślin oleistych

− zwanych dalej „towarami”,
są zobowiązani do naliczenia i pobrania od dostawcy (tj. od podmiotu, który zbywa
na ich rzecz ww. towary). Wpłaty w wysokości 0,1 % wartości netto nalicza się na:
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i
Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w
wysokości 0,2 % wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin
Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury za ww. towary.
Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju
świń, bydła i cieląt, owiec lub jagniąt oraz drobiu niebędących przedmiotem
czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu
ustawy o VAT, obowiązani są do naliczania i przekazywania wpłat na fundusze
promocji w wysokości 0,1 % wartości netto tych zwierząt. Wartość ta jest ustalana na
podstawie:
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1) średniej ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą w tygodniu,
w którym dokonano uboju świń żywych,
2) ceny netto zakupu bydła rzeźnego za wagę żywą w tygodniu, w którym dokonano
uboju bydła i cieląt żywych,
3) średniej ceny zakupu owiec za wagę żywą w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym dokonano uboju owiec żywych,
4) ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu, w którym dokonano uboju drobiu żywego
–

udostępnianych

w

biuletynie

informacyjnym

zamieszczanym

na

stronie

internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
wydawanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych
badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160).
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o towarach rozumie się przez to również
zwierzęta, które zostały poddane ubojowi, o którym mowa powyżej.
Naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji powinno zostać potwierdzone
w formie pisemnego oświadczenia zawierającego przynajmniej:
•

nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
przedsiębiorcy oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,

•

określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,

•

kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Wpłaty pobrane od dostawców w ww. terminie nie przekraczającym 14 dni od daty
wystawienia faktur za towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze promocji są
odprowadzane przez zobowiązanych do tego przedsiębiorców po zakończeniu
kwartału lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu
kwartału, w którym dokonał naliczenia i pobrania od swoich dostawców.
Jednocześnie przedsiębiorcy:
•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy wytwarzają owoce i warzywa,

•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i
morskich,
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•

będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,

samodzielnie naliczają wpłaty na poszczególne fundusze promocji na podstawie
faktur za zbyte przez nich towary objęte obowiązkiem wpłat na fundusze.
Kwota naliczona za towary zbyte w ramach kwartału powinna zostać odprowadzona
na rachunek funduszu promocji po zakończeniu kwartału, lecz nie później niż do
25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na fundusze promocji wraz
z wpłatą są zobowiązani do złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR,
za

pośrednictwem

Oddziału

Terenowego

KOWR

właściwego

dla

siedziby

przedsiębiorcy, deklaracji, w której w szczególności określona zostanie:
•

wartość netto,

•

kwota wpłat na fundusze promocji pobrana od dostawców,

•

kwota wpłat na fundusze naliczona do odprowadzenia.

Jeżeli wysokość kwoty naliczonej nie przekracza pięciokrotnie wysokości kosztów
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanie to zalicza
się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał. W powyższej sytuacji podmiot
powinien zastosować się do pkt 5 „Deklaracja wpłaty na fundusze promocji
produktów rolno-spożywczych”.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych
środki funduszy promocji nie są środkami publicznymi w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych. Wpłaty na fundusze promocji mają charakter powszechny
w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność

gospodarczą w

określonych sektorach gospodarki. W celu zapewnienia równych zasad konkurencji
pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w danym obszarze
konieczne było wprowadzenie rozwiązań zapewniających skuteczne wypełnianie
obowiązku wpłat.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–
spożywczych do wpłat i podmiotów określonych w ustawie stosuje się
odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. W przypadku zaległości i
niepełnej wpłaty zastosowanie ma art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej wskazujący
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o zaliczeniu wpłaty na zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności bez
uwzględnienia pierwszeństwa woli zobowiązanych do dokonywania wpłat. W
przypadku naliczania odsetek mają zastosowanie przepisy art. 53 Ordynacji
podatkowej. Dokonane wpłaty zalicza się

proporcjonalnie (na poczet

zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) w trybie art. 55 § 2
Ordynacji podatkowej.

2. Szczegółowy wykaz towarów
Szczegółowy wykaz towarów, od których naliczane są wpłaty na Fundusze Promocji
określony jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane
i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
3.

Naliczenie

wpłat

na

fundusze

od

towarów

nabytych

w

ramach

wewnątrzwspólnotowego nabycia
W art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych
ustawodawca przewidział zwolnienie z wpłat na fundusze promocji od towarów
stanowiących przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu
przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, przez
wewnątrzwspólnotowe

nabycie

towarów

rozumie

się

nabycie

prawa

do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy
są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez
dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Istotą

więc

wewnątrzwspólnotowego

nabycia

towarów

jest

nabycie

prawa

do rozporządzania towarami jak właściciel. Jeżeli nie została dokonana na rzecz
danego przedmiotu czynność, która byłaby uznana za dostawę towarów, to wówczas
u podmiotu tego nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Drugim
niezbędnym elementem dostawy jest aby nabyte towary były przemieszczane na
terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki towaru.
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Spełnienie powyższych dwóch warunków jest warunkiem koniecznym uznania danej
czynności za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Nie są one jednakże
warunkami wyłącznymi. Ustawa, powtarzając w tym zakresie regulacje prawa
wspólnotowego, konstruuje wiele dodatkowych warunków o różnym charakterze,
które wpływają na możliwość uznania czynności, będącej nabyciem prawa
do rozporządzania towarami, które są następnie przemieszczane na terytorium
innego państwa członkowskiego, za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
Z przepisu art. 3 ust. 6 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–
spożywczych, należy wskazać, iż wpłat nie pobiera się od towarów stanowiących
przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z powyżej przedstawioną
definicją, dalsze zbycie towaru przez podmiot krajowy będący właścicielem towarów
na terenie kraju nie jest już wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co oznacza, iż nie
korzysta ze zwolnienia.
4. Składanie deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno –
spożywczych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o funduszach promocji produktów rolno–
spożywczych, przedsiębiorcy zobowiązani do naliczania, pobierania i przekazywania
wpłaty na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych składają
deklarację.
Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora Generalnego KOWR,
za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie
dla

siedziby

przedsiębiorcy

zobowiązanego

do

naliczenia,

pobierania

i przekazania wpłat na fundusze promocji, na odpowiedni adres wskazany
poniżej:
Województwo

adres OT KOWR

woj. podlaskie

OT KOWR Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok

woj. kujawsko - pomorskie

OT KOWR Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
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woj. pomorskie

OT KOWR Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański

woj. lubuskie

OT KOWR Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wlkp.

woj. śląskie

OT KOWR w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

woj. świętokrzyskie

OT KOWR Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce

woj. małopolskie

OT KOWR Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków

woj. lubelskie

OT KOWR Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin

woj. łódzkie

OT KOWR Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź

woj. warmińsko-mazurskie

OT KOWR Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn

woj. opolskie

OT KOWR Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole

woj. wielkopolskie

OT KOWR Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań

woj. podkarpackie

OT KOWR Rzeszów
ul. Asnyka 7
35 - 001 Rzeszów

woj. zachodniopomorskie*

OT KOWR Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin

woj. zachodniopomorskie**

OT KOWR Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin

woj. mazowieckie

OT KOWR Warszawa
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
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OT KOWR Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław

woj. dolnośląskie
*

dla powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego,
polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego, Szczecina - miasta na prawach powiatu, Świnoujścia - miasta na prawach
powiatu.
** dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego,
Koszalina - miasta na prawach powiatu.

5. Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych,
KOWR

udostępnia

deklarację

wpłaty

na

fundusze

promocji

produktów

rolno – spożywczych [Fpz_f1]. Deklaracja powinna zostać złożona do Dyrektora
Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego
terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania
i przekazania wpłat na fundusze promocji , po zakończeniu kwartału którego dotyczy,
lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym
kwartale.
W przypadku, gdy wysokość kwoty naliczonej nie przekracza pięciokrotnie wysokości
kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowiązek
złożenia deklaracji powstaje w kwartale, w którym zostanie osiągnięta kwota
pięciokrotnej wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, z uwzględnieniem zasady, iż należy złożyć deklaracje za
poszczególne kwartały, a nie jedną tzw. zbiorczą deklarację. Wraz ze złożeniem
deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz
promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.
Przedsiębiorcy zobowiązani do dokonywania wpłat na więcej niż 1 fundusz promocji
składają wyłącznie 1 deklarację, wykazując zobowiązania wobec poszczególnych
funduszy promocji. Natomiast zobowiązania wobec poszczególnych funduszy muszą
zostać uregulowane odrębnie na rachunki poszczególnych funduszy promocji.

Strona 16 z 51

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno - Spożywczych
6. Stosowanie zaokrągleń przy naliczaniu, pobieraniu i przekazywaniu wpłat na
fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wskazuje w art. 3 ust.
4 i 5, iż wpłaty na fundusze promocji są:
•

naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz
podmiotów zobowiązanych do naliczenia, pobrania i przekazania wpłat
na poszczególne fundusze promocji lub

•

naliczane i przekazywane bezpośrednio przez przedsiębiorców będących
podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
- wytwarzają owoce i warzywa,
- prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub
morskich,
- prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;

•

naliczane i przekazywane przez przedsiębiorców, którzy dokonują uboju świń,
bydła i cieląt, owiec i jagniąt oraz drobiu niebędących przedmiotem czynności
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu
ustawy o VAT.

Następnie podmioty zobowiązane do naliczania i pobierania wpłat w cyklach
kwartalnych są zobowiązane do:
•

złożenia do Dyrektora Generalnego KOWR deklaracji za pośrednictwem OT
KOWR

właściwego

terytorialnie

dla

siedziby

przedsiębiorcy

zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na
fundusze promocji (właściwość, adresy OT KOWR wskazane zostały w
punkcie 4), gdzie wykazywana jest, m.in. wysokość zobowiązania na rzecz
danego funduszu promocji;
•

dokonania wpłaty na rachunek bankowy danego funduszu promocji w kwocie
wskazanej w deklaracji.

Wykaz rachunków bankowych poszczególnych funduszy:
Nazwa Funduszu Promocji
produktów rolno-spożywczych

Nr rachunku bankowego

Administrator

rachunku

bankowego
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Mięsa

84 1130 1017 0020 1171 0620 0002

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

57 1130 1017 0020 1171 0620 0003

Fundusz Promocji Mięsa Końskiego

30 1130 1017 0020 1171 0620 0004

Fundusz

Promocji

Wieprzowego

Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa
– Fundusze

Fundusz Promocji Mięsa Owczego

03 1130 1017 0020 1171 0620 0005

Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i

73 1130 1017 0020 1171 0620 0006

Przetworów Zbożowych
Fundusz

Promocji

i

46 1130 1017 0020 1171 0620 0007

Mięsa

19 1130 1017 0020 1171 0620 0008

Owoców

Promocji Produktów
Rolno-Spożywczych
ul. Karolkowa 30
01 - 207 Warszawa

Warzyw
Fundusz

Promocji

Drobiowego
Fundusz Promocji Ryb

89 1130 1017 0020 1171 0620 0009

Fundusz Promocji Roślin Oleistych

08 1130 1017 0020 1171 0620 0012

W tytule przelewu należy podać:
•

numer przedsiębiorcy, tj. nr EP,

•

kwartał i rok, za który jest dokonywana wpłata,

•

nazwę danego funduszu, na który wpłacane są środki.

Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych
wskazuje, iż do wpłat i podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów
tej ustawy stosuje się odpowiednio przepisy działu III i VI Ordynacji podatkowej.
Przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, przewidujący zasadę zaokrąglania, mającą
zastosowanie do wszystkich opłat i należności stanowi, że podstawy opodatkowania,
kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne,
oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom,
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej
niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa
się do pełnych złotych. Jednocześnie należy wskazać, iż § 2 tego przepisu wyłącza
zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków tylko w odniesieniu do opłat,
o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.
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Biorąc

pod

uwagę

rolno–spożywczych

przepisy

oraz

ustawy

o

funduszach

Ordynacji podatkowej

należy

promocji

produktów

wskazać,

że wpłaty

na fundusze promocji naliczane i pobierane od dostawców towarów powinny być
zaokrąglane do pełnych złotych, zgodnie z przepisem art. 63 § 1 Ordynacji
podatkowej. Zasadę zaokrąglania należy również stosować przy samodzielnym
naliczaniu wpłat na fundusze promocji przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 6 lit. b) i pkt 8 lit. b) i c) ustawy o funduszach promocji produktów
rolno–spożywczych.
Prawidłowo przeprowadzone zaokrąglenie wpłat na fundusze promocji na etapie
naliczenia wpłaty pozwoli na uzyskanie kwoty zobowiązania wyrażonej w pełnych
złotych, która powinna być zawarta na deklaracji wpłat na fundusze promocji
produktów rolno–spożywczych.
7. Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka
Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach
promocji produktów rolno–spożywczych, zobowiązane są podmioty skupujące
w rozumieniu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.
Dyrektor Generalny KOWR ustala w drodze decyzji wysokość wpłat na Fundusz
Promocji Mleka na podstawie informacji przekazanych przez podmioty skupujące.
Podmioty te dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji
ustalającej wysokość wpłaty za okresy kwartalne w terminie 14 dni od dnia
doręczenia tej decyzji.
Numer rachunku Funduszu Promocji Mleka, to:
14 1130 1017 0020 1171 0620 0001
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Fundusze Promocji Produktów RolnoSpożywczych
ul. Karolkowa 30
01 - 207 Warszawa
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W tytule przelewu należy podać:
•

numer przedsiębiorcy , tj. nr EP,

•

kwartał i rok, za który jest wpłata oraz numer decyzji Dyrektora Generalnego
KOWR ustalającej wysokość zobowiązania.

Za przekroczenie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę liczone jak
od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej
przedsiębiorca obowiązany jest sam naliczyć kwotę odsetek za zwłokę we wpłatach
na fundusz promocji, a następnie, zgodnie z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej,
wpłacić ją na konto Funduszu bez wezwania KOWR.
8. Windykacja wpłat na fundusze promocji
Środki finansowe gromadzone przez fundusze nie są traktowane jako środki
publiczne, jednakże do ich naliczania i odprowadzania, jak i podmiotów wpłacających
ustawa nakłada obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów działu III i VI
Ordynacji podatkowej. W związku z faktem, iż Dyrektorowi Generalnemu KOWR
powierzono dysponowanie środkami finansowymi funduszy promocji na podstawie
uchwał komisji zarządzających, uprawnienia organu podatkowego nadano:
− Dyrektorowi Generalnemu KOWR jako organowi pierwszej instancji;
− ministrowi

właściwemu

do

spraw

rynków

rolnych

jako

organowi

odwoławczemu od decyzji Dyrektora Generalnego KOWR.
Zaległe należności podmiotów zobligowanych do wpłat na rzecz danego funduszu
promocji, będą egzekwowane na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy o funduszach
promocji produktów rolno-spożywczych, w oparciu o przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
W celu sprawdzenia czy podmioty zobligowane wywiązują się z ustawowych
obowiązków wpłat na fundusze, organ podatkowy pierwszej instancji przeprowadzi
kontrolę podatkową, na podstawie uprawnień określonych w dziale VI Ordynacji
podatkowej.
Jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie stwierdzone, że podatnik mimo
ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub części należnego
zobowiązania, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania podatkowego
jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wyda decyzję, w której określi
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wysokość zobowiązania podatkowego uwzględniając kwotę odsetek za zwłokę
należnych od tego zobowiązania. Dokonane na tej podstawie wyliczenia będą
podstawą do podjęcia przez KOWR działań windykacyjnych w celu pozyskania
zaległych wpłat na fundusze. Stosowanie procedur wynikających z Ordynacji
podatkowej wymaga udziału jednostki administracji publicznej i nie mogło zostać
powierzone podmiotom o charakterze niepublicznym.

II. Wypłaty środków funduszy promocji
1. Podmioty mogące ubiegać się o środki funduszy promocji
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji mogą ubiegać się:
1. ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców
produktów rolno-spożywczych mające miejsce zamieszkania albo siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu
towarami, od których naliczane są wpłaty na poszczególne fundusze,
2. ogólnokrajowe
producentów

organizacje
lub

branżowe

przetwórców

i

produktów

międzybranżowe

zrzeszające

rolno-spożywczych

inne

niż

określone w pkt 1, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy
promocji, o których mowa w art. 2 ustawy o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych.
2. Komisje Zarządzające
Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych,
o sposobie wydatkowania środków finansowych funduszy decydują wyłącznie
przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych
oraz przetwórców działających w danym sektorze. Zgromadzonymi funduszami
zarządzają

Komisje

Zarządzające,

odrębne

dla

każdego

z

funduszy.

Do ich kompetencji należy:
o

reprezentowanie interesów branż w zakresie zarządzania funduszem promocji
właściwym dla danej branży;

o

ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu;
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o

ustalanie planu finansowego danego funduszu;

o

sporządzanie sprawozdania rzeczowego danego funduszu;

o

uchwalenie regulaminu danej komisji;

o

opracowanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;

o

przekazywanie regulaminu danej komisji, zasad gospodarowania środkami,
strategii promocji opracowanej dla branży oraz sprawozdania rzeczowego
i sprawozdania z wykonania planu finansowego ministrowi właściwemu
do spraw rynków rolnych.

Każda Komisja składa się z 9 przedstawicieli, tj. 3 przetwórców produktów rolnych
właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb
rolniczych. Członkowie Komisji są powoływani przez ministra właściwego do spraw
rynków rolnych, wyłącznie spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje
branżowe. W ten sposób kontrola w zakresie celowości wydatkowania środków
będzie

należała

bezpośrednio

do

beneficjentów

poszczególnych

funduszy.

Wyłącznie zadania zgodne ze strategią promocji dla branż, których dotyczą fundusze
oraz ujęte w planie finansowym danego Funduszu mogą być dofinansowane ze
środków Funduszy. Tryb i warunki zgłaszania zadań do planu finansowanego
określone są w Zasadach gospodarowania środkami finansowymi Funduszy
Promocji dla poszczególnych funduszy.
3. Realizacja działań
Zadania zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Funduszy
Promocji są wykonywane przez Beneficjenta. Beneficjent obowiązany jest stosować
konkurencyjne procedury wyboru wykonawców realizowanych działań.
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3.1 Wymagania dla konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców – dla
spraw zainicjowanych od dnia 08 lipca 2017 r. – w przypadku zadań
o wartości powyżej 120 000,00 zł netto
3.1.1

Ogólne

zasady

dotyczące

konkurencyjnych

procedur

wyboru

wykonawców zadań
Podmiot,

któremu

konkurencyjnych

udzielono

procedur

wsparcia,

wyboru

zobowiązany

wykonawcy

lub

jest

do

stosowania

wykonawców

zadania

finansowanego ze środków Funduszy Promocji, jeżeli wartość zadania przekracza
kwotę 120 000 zł netto, bez względu na to, czy zadanie realizowane jest w
częściach (nabywanie towarów lub usług od różnych podmiotów), czy też w całości
(nabywanie towarów lub usług od jednego podmiotu). Wyboru wykonawcy
dokonuje się na podstawie najkorzystniejszej oferty, rozumianej jako oferta
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
określonych przez podmiot, któremu udzielono wsparcia. W każdym przypadku
konkurencyjnej procedury wyboru wykonawcy Beneficjent zobowiązany jest do
stosowania, co najmniej dwóch kryteriów oceny ofert, w tym jednym z nich musi być
cena lub koszt.
Wykonawcą zadania nie może być osoba fizyczna, która:
1.

pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2.

pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu,
któremu udzielono wsparcia;

3.

jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu
udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy;

4.

pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

Wybór wykonawcy/ów zadania następuje zgodnie z:
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- ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku Beneficjenta będącego
podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania albo
- konkurencyjnymi procedurami wyboru wykonawców.

3.1.2 Szczegółowe zasady dotyczące konkurencyjnych procedur wyboru
wykonawców zadań
W celu zachowania konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców wskazane jest
stosowanie przez Beneficjentów przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących
zawarcia umowy w trybie przetargu, tj. art. 701 do 705 Kodeksu cywilnego, z
uwzględnieniem zasad określonych poniżej w pkt 1-14. Beneficjent w każdym
przypadku

przygotowując

postępowanie

konkurencyjnej

procedury

wyboru

wykonawców ma obowiązek kierowania się następującymi zasadami:
1. Beneficjent

zobowiązuje

kwalifikowalnych

z

się

zachowaniem

do

ponoszenia

zasad

równego

wszystkich

wydatków

traktowania,

uczciwej

konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Nadto, jest on zobowiązany
dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywności w realizacji zadania.
2. W przypadku realizacji zadania finansowanego ze środków Funduszy Promocji,
którego wartość przekracza kwotę 120.000 zł netto, Beneficjent dokonuje
wyboru wykonawcy/ów, w oparciu o najbardziej korzystną ofertę spośród ofert
otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe upublicznione w sposób
wskazany w punkcie 3, z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 1.
W przypadkach wymienionych w pkt. 14, dla których konkurencyjna procedura
wyboru wykonawcy, z uwagi na ich specyfikę, nie ma zastosowania – należy
zachować zasady, o których mowa w pkt 1.
3. Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego poprzez
łącznie:
a) zamieszczenie go na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę,
b) wysłanie zapytania ofertowego, do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, a gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców,
wysłania zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców. W
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takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia,
o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.
Beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania upublicznienia zapytania
ofertowego poprzez załączenie wydruku zrzutu z ekranu/zdjęcia strony
internetowej potwierdzających datę upublicznienia oraz dowodów wysłania
zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców.
4. Zapytanie ofertowe powinno zawierać, w szczególności:
a) opis przedmiotu zadania, który jest jednoznaczny i wyczerpujący oraz
uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie oferty, w tym zawiera termin realizacji zadania, oraz nie
odnosi się do konkretnego znaku towarowego lub marki;
b) warunki udziału w postępowaniu, które nie utrudniają uczciwej konkurencji
oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków, chyba że Beneficjent nie
przewiduje warunków udziału w postępowaniu;
c) kryteria oceny oferty – co najmniej dwa – które nie utrudniają uczciwej
konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, są związane
z przedmiotem zamówienia, przy czym jednym z nich musi być cena lub koszt;
d) informację na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz informację na temat sposobu
przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
e) wskazanie miejsca i terminu składania ofert, które umożliwiają przygotowanie
i złożenie oferty. Beneficjent, ustalając termin na składanie ofert w trybie
wskazanym w pkt 3, powinien zapewnić odpowiedni okres upublicznienia
zapytania ofertowego, uwzględniający zakres i złożoność przedmiotu zadania
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
Rekomenduje się, aby termin upublicznienia zapytania ofertowego, w tym termin
na złożenie oferty nie był krótszy niż 7 pełnych dni liczonych, zgodnie z art. 111
Kodeksu cywilnego, od następnego dnia po dniu, w którym opublikowano
zapytanie ofertowe, co oznacza, że termin składania ofert może zostać
wyznaczony najwcześniej w dziewiątym dniu po upublicznieniu zapytania.
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Zapytanie ofertowe może zawierać wykaz pozycji kosztów zestawienia
rzeczowo-finansowego zadania oraz budżet zadania w ramach udzielonego
wsparcia.
Uwaga: zgodnie z § 9 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r. ,
dopuszcza się odchylenia o nie więcej niż 10% pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztów kwalifikowanych objętych zmianą, przy założeniu, że
łączna kwota budżetu zadania nie zostanie przekroczona.
W zapytaniu ofertowym Beneficjent może zastrzec możliwość zakończenia
postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
5. Beneficjent ma możliwość zmiany zapytania ofertowego, jednakże zmiana taka
musi

zostać

upubliczniona

przed

upływem

terminu

składania

ofert.

W zmienionym zapytaniu ofertowym należy wskazać nowy termin składania
ofert dłuższy od pierwotnego terminu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną
zmianę zapytania ofertowego. Zmienione zapytanie ofertowe należy upublicznić
w sposób określony w pkt 3.
6. W toku badania i oceny ofert, Beneficjent może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Beneficjent i wykonawca nie mogą
prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek
zmiany w jej treści, które miałyby wpływ na wynik postępowania. Zaleca się, by
Beneficjent

nie

zastrzegał

w

treści

zapytania

ofertowego

możliwości

prowadzenia z wybranymi wykonawcami negocjacji lub zmian ofert.
7. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) została

złożona

przez

podmiot

niespełniających

warunków

udziału

w postępowaniu, chyba że Beneficjent nie przewiduje warunków udziału
w postępowaniu,
c) jej wybór skutkowałby tym, że wykonawcą zadania byłaby osoba fizyczna,
o której mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,
d) została złożona po terminie.
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8. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone
w zapytaniu ofertowym kryteria i jest dokumentowany protokołem. Jeżeli zostały
złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans ceny lub kosztu
i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą
ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem.
9. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Beneficjent upublicznia informację
o wyniku postępowania, tj. o:
a) wyborze wykonawcy oraz ofertach odrzuconych, jeżeli wystąpiły albo
b) niezłożeniu żadnej oferty, albo
c) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.
Informację o wyniku postępowania Beneficjent zobowiązany jest upublicznić
i udokumentować w sposób określony w pkt 3, z zastrzeżeniem, że należy ją
wysłać do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu.
10. Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania/części
zadania, sporządza się w formie pisemnej protokół zawierający, co najmniej:
a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego, w tym do jakich
potencjalnych wykonawców beneficjent wysłał zapytanie ofertowe;
b) wykaz ofert, które wpłynęły wraz ze wskazaniem daty wpływu oferty
oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki
udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty;
c) informację w sprawie spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu, chyba że Beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym
postępowaniu;
d) informację

o

punktach

przyznanych

poszczególnym

ofertom,

z wyszczególnieniem punktów za poszczególne kryteria oceny ofert;
e) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru oraz wskazanie ofert
odrzuconych;
f) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej
przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
g) następujące załączniki:
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- dokumenty potwierdzające publikację: zapytania ofertowego, jego zmiany
i informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej Beneficjenta (np.
druk zrzutu z ekranu/ zdjęcie) oraz dowody wysłania zapytania ofertowego,
- oferty złożone w postępowaniu.
11. W

przypadku

gdy

wykonawca

wybrany

w

wyniku

przeprowadzenia

konkurencyjnej procedury wyboru uchyla się od zawarcia umowy, podmiot
któremu udzielono wsparcia może wybrać wykonawcę, którego oferta była
kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych, niepodlegających odrzuceniu
ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy.
12. W przypadku, gdy pomimo upublicznienia zapytania ofertowego w trybie
określonym w pkt 3, Beneficjent nie otrzyma ani jednej ważnej oferty,
zobowiązany

jest

do

powtórzenia

konkurencyjnej

procedury

wyboru

wykonawców, zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. W ponownie prowadzonym
postępowaniu Beneficjent może rozważyć wysłanie zapytania ofertowego
do większej liczby potencjalnych wykonawców. W przypadku, gdy w wyniku
ponownego przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru wykonawcy
zadania, nadal nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, podmiot,
któremu udzielono wsparcia, zawiera umowę na wykonanie zadania z wybranym
przez siebie wykonawcą. Umowa taka nie może zmieniać w istotny sposób
pierwotnych warunków wykonania zadania, określonych w przeprowadzonych
uprzednio dwóch postępowaniach.
13. W przypadku, gdy pomimo upublicznienia zapytania ofertowego w sposób
określony w pkt 3, Beneficjent otrzyma tylko jedną ważną ofertę, uznaje się że
Beneficjent zastosował konkurencyjną procedurę wyboru wykonawców.
14. Konkurencyjna procedura wyboru wykonawców realizowanych działań nie ma
zastosowania do:
a) opłaty składek członkowskich oraz innych opłat ponoszonych z tytułu
uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, z uwagi na brak elementu
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, jak też brak zawarcia
umowy pomiędzy organizacją międzynarodową, a podmiotem, któremu
udzielono wsparcia;
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b) kosztów podróży samochodem, zakwaterowania i pobytu, w przypadku
realizacji zadania poza siedzibą podmiotu wykorzystującego środki finansowe
funduszy promocji, dla których wysokość została określona normatywnie w pkt
14 załącznika do rozporządzenia i odnosi się do przepisów w sprawie
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej;
c) typowania zwierząt na wystawę z uwagi na występowanie u nich
indywidualnych cech. W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest
przedstawić

dokumenty

takie

jak Regulaminy/Zasady/Protokoły/Rejestry

potwierdzające, na jakiej podstawie nastąpiła selekcja zwierząt;
d) sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Beneficjenta na
rynku istnieje tylko jeden wykonawca zdolny wykonać zadanie. W takim
przypadku Beneficjent składa w szczególności oświadczenie o występowaniu
na rynku, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Beneficjenta, tylko
jednego potencjalnego wykonawcy.
3.1.3 Dokumentowanie konkurencyjnych procedur wyboru wykonawców zadań
Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia do KOWR wraz z wnioskiem
o płatność, odpowiednio:
1) kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę
pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez
zamawiającego;
2) kompletnej

dokumentacji

z

przeprowadzonego

z zasadami wskazanymi w punktach 3.1.1 i
potwierdzonych

za

zgodność

z

oryginałem

postępowania

3.1.2 powyżej,
przez

zgodnie

w formie kopii

Beneficjenta

lub

osobę

upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, zawierającej w szczególności
protokół

wraz

z

załącznikami

oraz

kopię

umowy

zawartej

z wykonawcą wyłonionym w toku postępowania.
KOWR dopuszcza możliwość przedłożenia dokumentacji z przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Pzp
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lub postępowania przeprowadzonego zgodnie z punktach 3.1.1 i 3.1.2 w formie
pliku zapisanego na elektronicznym nośniku pamięci (np. płyta CD, pendrive).
4. Składanie propozycji zadań
Propozycje zadań do Planu Finansowego na dany rok, powinny być złożone
bezpośrednio lub listownie w Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (pod adresem: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Departament
Rozwoju

Rynku;

ul.

Karolkowa

30;

01

–

207

Warszawa)

na formularzu opracowanym przez KOWR [Fpz_f7] (również w wersji elektronicznej
na adres: sekretariat-komisje@kowr.gov.pl).
Propozycje zadań do planu finansowego składane są w terminie do 31 sierpnia roku
poprzedzającego rok, na który uchwalany jest plan finansowy.
Działania promocyjne i informacyjne kwalifikujące się do uzyskania na ich realizację
wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz programy promocyjne i informacyjnie
finansowane lub współfinansowane ze środków finansowych Funduszy Promocji
mogą dotyczyć wyłącznie produktu rolno-spożywczego:
1)

którego produkcja podstawowa, w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002 , odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w
przypadku:
a) mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój
odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ryb – jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub ich połowy odbyły się w wodach
śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej, lub ich połowy odbyły się
na obszarach morskich przy użyciu statków wpisanych do rejestru
statków

rybackich

prowadzonego

przez

ministra

właściwego

do spraw rybołówstwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz.
514, ze zm.),
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c) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby –
jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) będącego produktem przetworzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. o)
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 , jeżeli został wyprodukowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone
w pkt 1 lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt 1, a jeżeli do
jego produkcji użyto innych składników:
a) łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25 % łącznej
masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania
tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz
b) w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników
takimi samymi składnikami, które:
− spełniają warunki określone w pkt 1 lub
− zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wyłącznie ze składników spełniających warunki określone
w pkt 1.
4.1 Wymagania dotyczące dokumentacji
Szczegółowe informacje, które powinny zostać zawarte w propozycjach do planów
finansowych Funduszy Promocji zostały określone w Zasadach gospodarowania
środkami finansowymi Funduszy Promocji dla poszczególnych funduszy.
5. Akceptacja zadania przez właściwą Komisję Zarządzającą
Komisja Zarządzająca analizuje przedłożone propozycje zadań lub ich zmiany
do zamieszczenia w Planie Finansowym danego Funduszu. W przypadku akceptacji
propozycji/zmiany zadania lub odmowy przyjęcia propozycji/zmiany zadania Komisja
podejmuje stosowną uchwałę.
W przypadku, gdy wnioskowana kwota wsparcia, wyszczególniona w przedłożonej
propozycji zadania zostaje przyjęta przez Komisję Zarządzającą w innej wysokości
niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia skorygowanego
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formularza [Fpz_f7], dostosowanego do wysokości kwoty przydzielonej przez
Komisję Zarządzającą.
W przypadku wnioskodawców, którzy pierwszy raz składają propozycję zadania,
zobowiązani są oni do złożenia aktualnego statutu, poświadczonego przez osoby
upoważnione do reprezentacji, wraz z wykazem członków oraz oznaczeniem rodzaju
członkostwa (członek zwyczajny, wspierający, honorowy etc.), adresu zamieszkania
/siedziby, przedmiotu wiodącej działalności, nr KRS/CEIDG,
W przypadku gdy dane podmiotu uległy zmianie od czasu przedłożenia ich
do KOWR wraz pierwszą propozycją zadania, należy przedłożyć aktualny statut,
poświadczony przez osoby upoważnione do reprezentacji, wraz z wykazem członków
oraz oznaczeniem rodzaju członkostwa (członek zwyczajny, wspierający, honorowy
etc.),

adresu

zamieszkania/siedziby,

przedmiotu

wiodącej

działalności,

nr

KRS/CEIDG.
KOWR weryfikuje przedłożone propozycje zadań do Planu Finansowego danego
Funduszu pod kątem formalno-prawnym.
Na tym etapie ocenie podlega też podmiotowość wnioskodawcy pod względem
możliwości ubiegania się o środki funduszy promocji, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, tj. ustalenie czy
wnioskodawca jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą producentów rolnych lub
przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo
siedzibę na terytorium RP albo inną ogólnokrajową organizacją branżową lub
międzybranżową zrzeszającą producentów rolnych lub przetwórców produktów rolnospożywczych jeżeli jej cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji lub
w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do uzyskania
wsparcia ze środków Unii Europejskiej - inną organizacją określoną w art. 7
rozporządzeniu (UE) nr 1144/2014.
6. Wniosek o udzielenie wsparcia – dotyczy spraw zainicjowanych od dnia 08
lipca 2017 r.
Beneficjent po wprowadzeniu propozycji zadania do planu finansowego składa
wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu [Fpz_f2]. Wniosek o udzielenie
wsparcia składa się w Centrali KOWR w terminie:
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-

nie

później

niż

na

dzień

przed

dniem

rozpoczęcia

realizacji

zadania

w przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE,
- nie później niż w dniu zakończenia realizacji działań promocyjnych i informacyjnych
kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii
Europejskiej.
W przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE do wniosku o
udzielenie wsparcia należy dołączyć:
- zestawienie rzeczowo–finansowe zadania na formularzu [Fpz_f3];
-

pełnomocnictwo,

jeżeli

wniosek

w

imieniu

podmiotu

ubiegającego

się

o udzielenie wsparcia składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się
o udzielenie wsparcia w toku postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia będzie
reprezentowany przez pełnomocnika;
- wykaz dostaw lub usług wymagających przeprowadzenia konkurencyjnej procedury
wyboru wykonawców, związanych z realizacją zadania (art. 9 ust. 3 ustawy o
funduszach promocji produktów rolno-spożywczych);
- inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do udzielenia wsparcia oraz
umożliwiające weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia.
Działania informacyjne i promocyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
są realizowane w formie:
1) programów informacyjnych i promocyjnych przedstawionych przez jedną lub kilka
organizacji inicjujących z tego samego państwa, tzw. programy proste,
2) programów, w których uczestniczą co najmniej 2 państwa krajów UE,

tzw.

programy wielonarodowe.
W przypadku realizacji programów prostych, do wniosku o udzielenie wsparcia
[Fpz_f2] należy dołączyć:
-

pełnomocnictwo,

jeżeli

wniosek

w

imieniu

podmiotu

ubiegającego

się

o udzielenie wsparcia składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się
o udzielenie wsparcia w toku postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia będzie
reprezentowany przez pełnomocnika;
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- inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do udzielenia wsparcia oraz
umożliwiające weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia.
W przypadku realizacji programów wielonarodowych, do wniosku o udzielenie
wsparcia [Fpz_f2] należy dołączyć:
- pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu podmiotu ubiegającego się o udzielenie
wsparcia składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia
w toku postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia będzie reprezentowany przez
pełnomocnika;
- inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do udzielenia wsparcia oraz
umożliwiające

weryfikację

wniosku

o

udzielenie

wsparcia;

w szczególności:
• umowę konsorcjum zawartą pomiędzy unijnymi organizacjami branżowymi
realizującymi program wielonarodowy - w formie kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Beneficjenta. Umowa powinna zawierać podział obowiązków
między konsorcjantami (podział działań, harmonogram realizacji, budżety
działań, za które odpowiadają poszczególni konsorcjanci itp.). W przypadku
gdy umowa konsorcjum jest w innym języku niż polski, należy złożyć
tłumaczenie umowy wykonane przez przysięgłego tłumacza;
• Grant Agreement - umowa zawarta pomiędzy Chafea a unijnymi organizacjami
branżowymi

dotycząca

wdrażania

programu

-

dokument

w

wersji

elektronicznej, opatrzony elektroniczną pieczęcią cyfrową (złożony na nośniku
elektronicznym: płyta CD, pamięć USB).
Uwaga: Jeśli strona ustanowiła pełnomocnika do wszystkich spraw, w tym
także spraw, które w przyszłości mogą być przedmiotem postępowań (w
ramach pełnomocnictwa ogólnego), to pełnomocnik jest zobligowany złożyć
uwierzytelniony odpis tego pełnomocnictwa do akt każdej z prowadzonych
spraw.
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Wsparcie jest udzielane do wyczerpania środków finansowych poszczególnych
funduszy promocji przeznaczonych na realizację danego zadania.
Podmiot, któremu udzielono wsparcia jest zobowiązany do informowania Centrali
KOWR o zmianach terminów lub miejsc realizacji zadania. Ponadto na wszystkich
materiałach sporządzonych w związku z realizacją zadania, w tym przekazach
audiowizualnych, w sposób czytelny i wyraźny umieszcza się informację o udzieleniu
wsparcia ze środków finansowych danego funduszu promocji – z wyłączeniem
działań promocyjnych i informacyjnych współfinansowanych ze środków UEzgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r.
Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa
wyżej powinien być złożony w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR.
Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do
Kancelarii Ogólnej Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
KOWR:
1) weryfikuje zgodność propozycji zadań ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz z
planem finansowym zestawienia rzeczowo-finansowego zadania [Fpz_f3];
2) weryfikuje, czy zadanie wskazane we wniosku:
a) realizuje cele strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze
promocji produktów rolno-spożywczych;
b) jest zawarte w Planie Finansowym danego FP;
c) realizowane będzie przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
d) jego koszty stanowią koszty kwalifikowalne, zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia MRiRW z 26 czerwca 2017 r.

Wsparcie udzielane jest w drodze decyzji Dyrektora Generalnego KOWR,
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, w formie
refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku do rozporządzenia
MRiRW z 26 czerwca 2017 r. i bezpośrednio związanych z realizacją zadania,
poniesionych od dnia:
1)

złożenia

wniosku

o

udzielenie

wsparcia,

do

dnia

złożenia

wniosku
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o płatność - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3 ww.
rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r.;
oraz
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia
rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r.– w części stanowiącej wkład
własny podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia przeznaczony na realizację
działania, określonych w:
a) art. 4 rozporządzenia (UE) nr 2015/1829 i poniesionych w okresie określonym w
umowie, o której mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 2015/1831 oraz art.
19 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014;
b) § 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez
grupy producentów na rynku wewnętrznym” PROW 2014–2020.
W przypadku dofinansowania działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych
na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, poziom wsparcia z funduszy promocji nie
może przekroczyć

poziomu

wymaganego wkładu własnego Wnioskodawcy.

Szczegółowe zasady dofinansowania w tym zakresie reguluje Zarządzenie nr
131/2018/W Dyrektora Generalnego KOWR z 13.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia
Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych
na rynkach wybranych produktów rolnych”.
Wsparcie

stanowi

równowartość

kosztów

kwalifikowalnych

brutto

zadania

w przypadku:
-

podmiotów

niebędących

podatnikami

podatku

od

towarów

i

usług

w rozumieniu ustawy o VAT,
-

gdy naliczony podatek od towarów i usług związanych z realizacją zadania nie

podlega odliczeniu od podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT.
W przypadku zadań wspieranych ze środków UE, wsparcie obejmuje koszty
kwalifikowane brutto od wartości całego zadania, realizowanego przez podmiot
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uprawniony do ubiegania się o środki funduszy promocji produktów rolnospożywczych.
7. Rejestracja w EP
Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia Beneficjent zainteresowany
uzyskaniem dofinansowania zobowiązany jest do zarejestrowania się w Ewidencji
Producentów (EP).
Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są
na stronie internetowej KOWR pod adresem: www.kowr.gov.pl.
Rejestracja stanowi warunek rozpatrywania złożonych wniosków.
8. Płatność zaliczkowa
Beneficjent ma prawo do uzyskania zaliczki na realizację zadania finansowanego
ze środków Funduszy Promocji, która nie może przekroczyć 40% kwoty udzielonego
wsparcia. W celu uzyskania zaliczki konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól we
wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji [Fpz_f2], gdzie
wskazana powinna zostać kwota wnioskowanej zaliczki. Zaliczka wypłacana jest
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udzieleniu wsparcia stała się
ostateczna, do wysokości środków finansowych dostępnych na dzień wydania tej
decyzji, przeznaczonych na realizację danego zadania.
Zgodnie § 7 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r. , w przypadku
braku środków finansowych na wypłatę całej zaliczki, niewypłaconą część zaliczki
wypłaca się niezwłocznie po zgromadzeniu środków finansowych pozwalających na
dokonanie wypłaty tej części.
9.

Wypłata

wsparcia

–

dotyczy

spraw

zainicjowanych

od

dnia

08 lipca 2017 r.
Zadanie może być rozliczane jednorazowo lub dzielone na etapy.
W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 rozporządzenia MRiRW z
dnia 26 czerwca 2017 r. zadanie nie może być realizowane przez okres dłuższy niż
3 lata. Jeżeli zadanie realizowane jest przez nie dłużej niż 6 miesięcy, realizuje się je
w jednym etapie. Jeżeli zadanie jest realizowane dłużej niż 6 miesięcy, okres jego
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realizacji musi zostać podzielony na etapy, przy czym każdy etap musi trwać co
najmniej 3 miesiące.
W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia
26 czerwca 2017 r. zdanie będzie realizowane:
– przez okres co najmniej jednego roku jednak nie dłużej niż przez 3 lata, zgodnie
z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014 oraz będzie realizowane w:
o

jednym etapie, jeżeli zadanie jest realizowane przez okres jednego
roku,

o

dwóch etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 2 lata,

o trzech etapach, jeżeli zadanie jest realizowane przez 3 lata
– zgodnie z art. 14 i 15 rozporządzenia (UE) nr 2015/1831, albo:
– przez okres nie dłuższy niż dwa lata, w nie więcej niż 8 etapach,
a w przypadku gdy zadanie będzie realizowane przez okres:
o

nie dłuższy niż 270 dni – zadanie będzie realizowane nie więcej niż w 2
etapach,

o dłuższy niż 270 dni – zadanie będzie realizowane co najmniej w 3
etapach, a każdy etap będzie realizowany przez co najmniej 90 dni;
– zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach

poddziałania

„Wsparcie

działań

informacyjnych

i

promocyjnych

realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” PROW

2014–

2020.
Beneficjent składa wniosek o płatność w następujących terminach:
a)

w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 rozporządzenia

MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r. :
-

w przypadku płatności częściowej

- w terminie przed końcem miesiąca

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończyła się
realizacja danego etapu zadania, jeżeli zadanie realizowane jest w kilku
etapach;
-

w przypadku płatności końcowej

- w terminie 4 miesięcy po upływie

miesiąca, w którym zakończyła się realizacja zadania, jeżeli zadanie jest
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realizowane w jednym etapie albo w którym zakończyła się realizacja
ostatniego etapu zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w kilku etapach.
b)

w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 MRiRW z dnia 26 czerwca
2017 r.:
-

60 dni od dnia, w którym zakończono pierwszy lub drugi etap realizacji
zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2015/1831, lub w
terminie 90 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z art. 15
rozporządzenia (UE) nr 2015/1831, albo

-

po zrealizowaniu każdego z etapów zadania, jeżeli dany etap nie jest
etapem końcowym, lub po zrealizowaniu całego zadania, określonych
w umowie o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z właściwym
rozporządzeniem MRiRW.

Wnioski

o

płatność

wsparcia

składane

są

na

formularzach

[Fpz_f4]

opracowanych przez KOWR, udostępnianych na stronie internetowej KOWR
pod adresem: www.kowr.gov.pl.
W przypadku zadań finansowanych z FP, w przypadku wsparcia o którym
mowa w § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r., do
wniosku o płatność [Fpz_f4] Beneficjent załącza następujące dokumenty:
a) sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu na formularzu [Fpz_f6],
zawierające co najmniej:
–

nazwę podmiotu, któremu udzielono wsparcia,

–

tytuł zadania, na które udzielono wsparcia,

–

okres i miejsce realizacji zadania lub jego etapu,

–

opis zrealizowanych działań w ramach zadania lub jego etapu,

–

ocenę efektywności działania pod kątem osiągnięcia założonych we
wniosku celów,

–

nazwę i siedzibę wykonawcy albo zanonimizowane dane osoby
fizycznej wybranej do realizacji danego zadania, ze wskazaniem
zakresu zrealizowanego zadania lub jego etapu oraz wartości,
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–

zgodę

na

udostępnianie

przez

Dyrektora

Generalnego

KOWR

w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR, informacji zawartych
w sprawozdaniu, o których mowa w tiret 1, 2 i 6,
b) szczegółowe zestawienie dowodów księgowych oraz innych dokumentów
potwierdzających poniesione koszty na realizację zadania lub jego części,
na formularzu [Fpz_f5];
c) kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz
z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację zadania
potwierdzone za zgodność przez notariusza, adwokata/ radcę prawnego lub osobę
uprawnioną

do

reprezentowania

wnioskodawcy

(na

podstawie

udzielonego

pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy): Beneficjent nie musi potwierdzać
poniesienia kosztów ogólnych, tj. do wysokości 5% kosztów poniesionych na
realizację zadania;
d) zdjęcia lub przekazane na nośnikach przekazu materiały informacyjne i promocyjne
lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego części,
posiadające informację o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych funduszu
promocji;
e) dokumentację z przeprowadzonej konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców
dostaw lub usług, o której mowa w pkt 3.1.2;
f) oświadczenie zawarte w formularzu wniosku [Fpz_f4], że:
–

programy oraz działania, o których mowa § 1 pkt 1 rozporządzenia
MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r., dotyczyły produktu rolnospożywczego spełniającego wymagania, o których mowa w art. 9 ust.
1a ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych,

–

wykonawcą zadania nie była osoba określona w § 8 ust. 3
rozporządzenia MRiRW

z dnia 26 czerwca 2017 r. – w przypadku

zadań w kwocie powyżej 120 000,00 PLN netto;
g)

inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu.

W przypadku wsparcia dotyczącego działań promocyjnych i informacyjnych
współfinansowanych ze środków UE (programy proste oraz wielonarodowe),
do wniosku o płatność [Fpz_f4] należy dołączyć:
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a) sprawozdanie okresowe zawierające okresowe sprawozdanie finansowe i
okresowe sprawozdanie techniczne obejmujące koszty poniesione w danym roku
realizacji zadania, zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 2015/1831, lub ostatnie
sprawozdanie okresowe dotyczące realizacji ostatniego etapu wdrażania zadania
oraz badanie oceniające wyniki działań promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z art.
15 rozporządzenia (UE) nr 2015/1831,
b)

kopie

faktur

lub

dokumentów

o

równoważnej

wartości

dowodowej

potwierdzających realizację zadania lub jego etapu wraz z dowodami zapłaty, które
potwierdzają poniesione wydatki na realizację zadania lub jego etapu,
c)

inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego etapu.

Wnioski o płatność wraz z powyższymi dokumentami, powinny być złożone
bezpośrednio lub listownie do Kancelarii Ogólnej KOWR.
Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień wpływu do Kancelarii Ogólnej
Centrali KOWR.
Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu [Fpz_f6] oraz szczegółowe
zestawienie wydatków [Fpz_f5], potwierdzające poniesione wydatki na realizację
zadania/etapu, należy dodatkowo przesłać w wersji elektronicznej na adres:
sekretariat-komisje@kowr.gov.pl.
Wydanie decyzji w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia przez
Dyrektora Generalnego KOWR następuje:
1) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lub 3 rozporządzenia MRiRW
z dnia 26 czerwca 2017 r. :
- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę wsparcia;
2) w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia
26 czerwca 2017 r. w terminie:
a) 60 dni od dnia otrzymania wniosku o płatność, zgodnie z art. 16 rozporządzenia
(UE) nr 2015/1831,
b) 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia
MRiRW z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
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przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na
rynku wewnętrznym” PROW 2014–2020.
Zgodnie z § 9 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r. dla każdej pozycji
kosztów kwalifikowalnych ujętych w wykazie kosztów kwalifikowalnych zestawienia
rzeczowo-finansowego zadania w ramach udzielonego wsparcia, o którym mowa w §
1 pkt 1 lub 3 ww. rozporządzenia, możliwa jest zmiana ich wysokości, jeżeli zmiana
ta wyniesie nie więcej niż 10% poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych
objętych zmianą i łączna kwota wsparcia określona w decyzji o udzieleniu wsparcia
nie zostanie przekroczona.

W ramach kosztów kwalifikowalnych 5% kosztów poniesionych na realizację danego
zadania mogą stanowić tzw. koszty ogólne, które nie wymagają udokumentowania.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty kwalifikowalne zgodne z zestawieniem
rzeczowo-finansowym zadania Fpz_f3.
Kwota wsparcia, w tym zaliczki, wypłacona przed zakończeniem realizacji zadania
nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty wsparcia określonej w decyzji
o udzieleniu wsparcia.
10. Kontrola
W ramach realizacji mechanizmu KOWR będzie przeprowadzał kontrole na miejscu:
księgowe, techniczne i weryfikujące po zakończeniu realizacji programu/ działania.
Beneficjent zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom
sprawdzającym przeprowadzanym przez KOWR, w celu dokonania oceny należytego
przestrzegania zasad realizacji zadania oraz przepisów krajowych. W tym celu
Beneficjent zobowiązany jest udostępnić do kontroli dokumenty oraz pomieszczenia
związane bezpośrednio z realizowaniem działań w okresie od dnia złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia do upływu 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.
W trakcie kontroli księgowej Beneficjent zobowiązany jest posiadać w swojej
siedzibie pełną dokumentację zawierającą m.in. następujące elementy:
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a. oryginały i/lub kopie dokumentów księgowych wystawionych w związku
z realizacją zadania,
b. kopie wniosków o udzielenie wsparcia oraz o płatność,
c. wszystkie dodatkowe dokumenty, załączane do dokumentów księgowych,
potwierdzające koszty poniesione na realizację zadania (dokumenty takie
jak np.: karty pracy, bilety lotnicze itp.),
d. kopie sprawozdań z realizacji zadania oraz zbiorczych zestawień
finansowych,
e. oryginały dokumentów z przeprowadzonych postępowań na wybór
dostawców towarów lub usług przeprowadzonych przez Beneficjenta
na potrzeby realizacji zadania;
f. oryginały/kopie

umów

podpisanych

między

Beneficjentem

a wykonawcami/podwykonawcami.
Kontrole techniczne dokonywane są na miejscu prowadzenia działań.
11. Zasady dotyczące udzielenia i wypłaty wsparcia ze środków Finansowych
Funduszy Promocji dla spraw zainicjowanych przed dniem 08 lipca 2017 r.
Do zadań, które zostały wprowadzone do Planu finansowego FP na podstawie
Propozycji zadań Fpz_f7 złożonych przed dniem 8 lipca 2017 r., w sprawach
związanych z udzielaniem oraz wypłatą wsparcia finansowego z Funduszy Promocji
stosuje się następujące zasady:
11.1 Wymagania dla konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców:
W przypadku Beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych zobowiązani są oni do stosowania tejże ustawy. Natomiast co
do pozostałych Beneficjentów wykorzystujących środki funduszy promocji są oni
obowiązani stosować konkurencyjne procedury wyboru wykonawców realizowanych
działań.
W drugim z ww. przypadków, aby zachować zasadę konkurencji wskazane będzie
zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zawarcia umowy w trybie
przetargu, które regulują tę kwestię w art. 701 do 705 k.c., z uwzględnieniem zasad
określonych poniżej w pkt 1-6.
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Beneficjent w każdym przypadku przygotowując postępowanie konkurencyjnej
procedury wyboru wykonawców ma obowiązek kierowania się następującymi
zasadami:
1. Beneficjent

zobowiązuje

się

do

ponoszenia

wszystkich

wydatków

kwalifikowalnych z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Nadto Beneficjent jest
zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w realizacji zadania.
2. Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych, w przypadku realizacji w ramach operacji zakupu
jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, których wartość
netto

przekracza

wyrażoną

w

złotych

polskich

równowartość

kwoty

30 000 euro, Beneficjent dokonuje zakupu w oparciu o najbardziej korzystną
ofertę, z zachowaniem zasad, o których mowa wyżej. W takim przypadku
Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia KOWR, co najmniej trzech
ofert ważnych na dzień dokonywania zakupu lub złożenia zamówienia,
złożonych przez potencjalnych dostawców towarów lub usług (o ile na rynku
istnieje trzech lub więcej potencjalnych dostawców towarów lub usług)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane do nich przez Beneficjenta.
3. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu, kryteria oceny ofert
oraz termin składania ofert Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczenia
na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę), w swojej siedzibie
w miejscu publicznie dostępnym, oraz do wysłania do, co najmniej
3 potencjalnych dostawców towarów lub usług.
4. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej
trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług Beneficjent otrzyma tylko
jedną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną, pod warunkiem
udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania ofertowego, zgodnie
z zasadami opisanymi powyżej.
5. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców
towarów lub usług, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia,
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o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców
towarów lub usług.
6. Wartość zakupu, o której mowa w ust. 2, określa się na podstawie kursu euro
ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych
obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu.
W przypadku, w którym Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również nie jest zobowiązany do stosowania zasad
określonych w pkt 2-6, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawarcia
umowy w trybie przetargu, które regulują tę kwestę w art. 701 do 705 Kodeksu
cywilnego, z uwzględnieniem zasady określonej w pkt 1.
Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia do KOWR wraz z wnioskiem o płatność,
odpowiednio:
- kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą - Prawo zamówień publicznych,
w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą
funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego;
- kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania zgodnie z pkt 2-6, w
formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę
prawnego/adwokata, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta (na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy), opisującej
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
a) tryb przeprowadzania postępowania przetargowego,
b) przedmiot przeprowadzanego postępowania,
c) sposób wyboru najkorzystniejszej propozycji,
d) termin przeprowadzonego postępowania.
W przypadku Beneficjentów, którzy nie są obowiązani do przeprowadzenia
postępowania, o którym mowa w pkt 2-6, a stosują przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące zawarcia umowy w trybie przetargu, obowiązani są do przedłożenia
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KOWR dokumentacji – w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem
przez

notariusza,

radcy

prawnego/adwokata

lub osobę

upoważnioną do

reprezentowania Beneficjenta (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do
prowadzenia danej sprawy).
11.2 Wniosek o udzielenie wsparcia
Beneficjent po wprowadzeniu propozycji zadania do planu finansowego składa
wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu [Fpz_f2]. Wniosek o udzielenie
wsparcia składa się w Centrali KOWR w terminie:
-

nie

później

niż

na

dzień

przed

dniem

rozpoczęcia

realizacji

zadania

w przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE,
- od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską działań programów informacyjnych
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach
trzecich (Decyzja wykonawcza KE) do dnia zakończenia realizacji zadania w
przypadku zadań wspieranych ze środków UE.
Do wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca powinien dołączyć:
- zestawienie rzeczowo–finansowe zadania na formularzu Fpz_f3 , z zastrzeżeniem,
że w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku
wewnętrznym

i

w

krajach

trzecich,

zgodnie

z

rozporządzeniem

(WE)

nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 - zestawienia nie załącza się;
-

dokument

potwierdzający

udzielone

przez

Wnioskodawcę

upoważnienie

do reprezentacji, wraz z zakresem – jeśli wniosek został podpisany przez osoby
upoważnienie do reprezentacji;
- wykaz dostaw lub usług wymagających przeprowadzenia konkurencyjnej procedury
wyboru wykonawców (art. 9 ust. 3 ustawy o funduszach promocji produktów rolnospożywczych),

z

zastrzeżeniem,

że

w

przypadku

działań

promocyjnych

i informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014zestawienia nie załącza się;
- w przypadku, gdy dane podmiotu uległy zmianie od czasu przedłożenia ich do
KOWR wraz pierwszą propozycją zadania, należy dołączyć: aktualny statut,
poświadczony

przez

osoby

upoważnione

do

reprezentacji,

wraz
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z wykazem członków oraz oznaczeniem rodzaju członkostwa (członek zwyczajny,
wspierający, honorowy etc.), adresami zamieszkania/siedziby, przedmiotem wiodącej
działalności, nr KRS/CEIDG.
Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa
wyżej powinien być złożony w Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR. Dniem złożenia
wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali
KOWR.

KOWR:
- weryfikuje zgodność propozycji zadań ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz z
planem finansowym zestawienia rzeczowo-finansowego zadania Fpz_f3;
- analizuje złożone wnioski w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym, w tym
ustala czy:
1) wniosek jest zgodny z planem finansowym FP;
2) zadanie realizowane będzie przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
3) koszty zadania stanowią koszty kwalifikowalne, zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia MRiRW z dnia 11 marca 2010 r.
Wsparcie udzielane jest w drodze decyzji Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, w formie refundacji kosztów
kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją zadania, poniesionych
od dnia:
- złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do dnia złożenia wniosku o płatność w przypadku wsparcia zadań innych niż wspierane ze środków UE,
- zawarcia umowy, o której mowa w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 501/2008 do
dnia złożenia wniosku o płatność – w przypadku wsparcia zadań wspieranych ze
środków UE.
W przypadku dofinansowania działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych
na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich poziom wsparcia z funduszy promocji nie
może

przekroczyć

poziomu

wymaganego

wkładu

własnego

wnioskodawcy.
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Szczegółowe zasady dofinansowania w tym zakresie reguluje Zarządzenie nr
131/2018/W Dyrektora Generalnego KOWR z 13.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia
Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych
na rynkach wybranych produktów rolnych”. Koszty kwalifikowalne stanowią
równowartość kosztów brutto w przypadku:
-

podmiotów

niebędących

podatnikami

podatku

od

towarów

i

usług

w rozumieniu ustawy o VAT,
- gdy naliczony podatek od towarów i usług związanych z realizacją zadania nie
podlega odliczeniu od podatku należnego w rozumieniu ustawy o VAT.
W przypadku zadań wspieranych ze środków UE, wsparcie może obejmować koszty
kwalifikowane brutto od wartości całego zadania, pod warunkiem, że podatek od
wartości

dodanej

(VAT)

nie

został

rozliczony

ze

środków

UE,

zgodnie

z rozporządzeniem (UE) nr 2015/1829.
11.3 Płatność zaliczkowa
Beneficjent ma prawo do uzyskania zaliczki na realizację zadania finansowanego
ze środków Funduszy Promocji, która nie może przekroczyć 40% kosztów
kwalifikowalnych w danym zadaniu. W celu uzyskania zaliczki konieczne jest
wypełnienie odpowiednich pól we wniosku o udzielenie wsparcie ze środków
Funduszu Promocji [Fpz_f2], gdzie wskazana powinna zostać kwota wnioskowanej
zaliczki. Zaliczka wypłacana jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o
udzieleniu wsparcia stała się ostateczna, do wysokości środków finansowych
dostępnych na dzień wydania tej decyzji, przeznaczonych na realizację danego
zadania. Zgodnie § 7 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia z dnia 11 marca 2010 r. w
przypadku braku środków finansowych na wypłatę całej zaliczki, niewypłaconą część
zaliczki

wypłaca

się

niezwłocznie

po

zgromadzeniu

środków

finansowych

pozwalających na dokonanie wypłaty tej części.
11.4 Wypłata wsparcia
Zadanie może być rozliczane jednorazowo lub dzielone na etapy. Jeżeli zadanie
realizowane jest przez nie więcej niż 6 miesięcy, realizuje się je w jednym etapie.
Jeżeli zadanie jest realizowane przez więcej niż 6 miesięcy okres jego realizacji musi
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zostać podzielony na etapy, przy czym każdy etap musi trwać co najmniej
3 miesiące. Zadanie nie może być realizowane przez okres dłuższy niż 3 lata.
Beneficjent składa wniosek o płatność w następujących terminach:
a) w przypadku płatności częściowej/okresowej - przed końcem miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się dany etap
zadania;
b) w przypadku płatności końcowej (wypłata salda) - 4 miesięcy po upływie miesiąca,
w którym zakończyła się realizacja zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym
etapie albo w którym zakończyła się realizacja ostatniego etapu zadania, jeżeli
zadanie jest realizowane w kilku etapach.
Wnioski o płatność wsparcia składane są na formularzach [Fpz_f4] opracowanych
przez KOWR, udostępnianych na stronie internetowej KOWR pod adresem:
www.kowr.gov.pl.
Do wniosku o płatność Beneficjent załącza następujące dokumenty:
− szczegółowe zestawienie dowodów księgowych oraz innych dokumentów
potwierdzających poniesione koszty na realizację zadania lub jego części,
na formularzu [Fpz_f5] (załącznik nr 5 do niniejszych Zasad (w przypadku działań
promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w krajach
trzecich, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE)
nr 1144/2014 – nie załącza się);
− kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz
z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesione wydatki na realizację zadania
potwierdzone za zgodność przez notariusza, adwokata/ radcę prawnego
lub osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy (na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy);
Beneficjent nie musi potwierdzać poniesienia kosztów ogólnych, tj. do wysokości
5% kosztów poniesionych na realizację zadania (w przypadku działań
promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w krajach
trzecich, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE)
nr 1144/2014 – nie załącza się);
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− zdjęcia lub przekazane na nośnikach przekazu materiały informacyjne i promocyjne
lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadania lub jego części
posiadające informację o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych funduszu
promocji (w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na
rynku wewnętrznym i w krajach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
3/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 – nie załącza się);
− sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu na formularzu [Fpz_f6]
(w przypadku działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych na rynku
wewnętrznym i w krajach trzecich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 - formularza nie załącza się).
− dokumentację z przeprowadzonej konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców
dostaw lub usług, o której mowa w pkt 11.1 (w przypadku działań promocyjnych i
informacyjnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich,
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3/2008 oraz rozporządzeniem (UE) nr
1144/2014 – nie załącza się).
Wnioski o płatność wraz z powyższymi dokumentami, powinny być złożone
bezpośrednio lub listownie do Kancelarii Ogólnej Centrali KOWR (sprawozdanie
z realizacji zadania lub jego etapu [Fpz_f6] oraz Szczegółowe zestawienie wydatków
[Fpz_f5], potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania/etapu należy
dodatkowo

przesłać

w

wersji

elektronicznej

na

adres:

sekretariat-

komisje@kowr.gov.pl).
Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień wpływu do Kancelarii Ogólnej
Centrali KOWR.
Wydanie decyzji w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia przez
Dyrektora Generalnego KOWR następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji.
Zgodnie z art. § 9 rozporządzenia MRiRW z dnia 11 marca 2010 r., jeżeli zmiana
wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym zadania w ramach udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż
10% tych kosztów przy obliczeniu kwoty wsparcia przysługującego do wypłaty koszty
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te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej, jednak nie wyższej niż
wysokość wsparcia określona w decyzji o udzieleniu wsparcia.
Jeżeli zadanie jest podzielone na kilka podzadań i każdemu z tych podzadań została
przypisana pewna wartość odpowiadająca każdemu szacunkowemu kosztowi
takiego podzadania, wówczas na etapie realizacji zadania możliwe są dowolne
przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi podzadaniami pod warunkiem,
że łączna wartość tych przesunięć nie przekroczy 10% poniesionych kosztów.
W ramach kosztów kwalifikowalnych 5% kosztów poniesionych na realizację danego
zadania mogą stanowić tzw. koszty ogólne, które nie wymagają udokumentowania.
Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty kwalifikowalne zgodne z zestawieniem
rzeczowo-finansowym

zadania

Fpz_f3

(z

wyłączeniem

zadań

wspieranych

ze środków UE).
Kwota wsparcia, w tym zaliczki, wypłacona przed zakończeniem realizacji zadania
nie może przekroczyć 80% całkowitej kwoty wsparcia określonej w decyzji
o udzieleniu wsparcia.
Załączniki:
1) Fpz _f1 – Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych
– załącznik nr 1,
2) Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji
– załącznik nr 2,
3) Fpz _f3 – Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania – załącznik nr 3,
4) Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji
– załącznik nr 4,
5) Fpz _f5 – Szczegółowe zestawienie wydatków – załącznik nr 5,
6) Fpz _f6 – Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu – załącznik nr 6,
7) Fpz _f7 – Propozycja zadania do Planu Finansowego – załącznik nr 7,
8) Fpz_z1 – Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów
rolno – spożywczych – załącznik nr 8.
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