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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawian1
Sej 1nowi
projekt ustawy o zn1wme ustawy o wsp1eranm rozwOJU obszarów
wiejskich z udziałen1 środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w rmnach Progrmnu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020.
W

załączeniu

przedstawian1

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawe1n Unii Europejskiej .
Jednocześnie

uprzejn1ie

inforn1uję , że

do prezentowania stanowiska

sprawie w toku prac parlmnentarnych

został upoważniony
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Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:
1)

skreśla się użyte w art. 55 ust. 4, art. 57a, art. 57d ust. 2 i art. 57g ust. 3, w różnym
przypadku, wyrazy „albo fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,”;

2)

w art. 55:
a)

w ust. 5 uchyla się pkt 2,

b)

ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do
pełnienia funkcji jednostki centralnej:
1)

zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji
instytucji zarządzającej, oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje
instytucja zarządzająca;

2)

upoważniona jednostka:
a)

działa w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej,

b)

ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji zgodnie z art. 43a ust. 1;
do ponoszenia tych kosztów stosuje się przepisy art. 43a ust. 2–5 oraz
przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6.”,

c)
3)

uchyla się ust. 5b;

w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do
pełnienia funkcji jednostki centralnej, instytucja zarządzająca sprawuje nadzór, o którym
mowa w ust. 1, również nad tą jednostką, z tym że kontrole, o których mowa w ust. 2
pkt 3, w zakresie realizacji planu działania pod względem jego realizacji zgodnie
z przepisami prawa, programem i tym planem przeprowadza ta jednostka.”;
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4)

w art. 57c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do
pełnienia funkcji jednostki centralnej, wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
dokonuje instytucja zarządzająca po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków
wyboru operacji przez tę jednostkę.”;

5)

w art. 57d w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ust. 2 – do jednostki sektora finansów publicznych upoważnionej do pełnienia
funkcji jednostki centralnej;”;

6)

w art. 57g w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera jednostka sektora
finansów publicznych upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej,
b)

koszty poniesione przez partnera KSOW są refundowane przez urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na wniosek tego partnera po
zweryfikowaniu tego wniosku przez jednostkę sektora finansów publicznych
upoważnioną do pełnienia funkcji jednostki centralnej i zatwierdzeniu przez
instytucję zarządzającą; wniosek o refundację partner KSOW składa do instytucji
zarządzającej za pośrednictwem tej jednostki,”.

Art. 2. Fundacja, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została
upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej, pełni tę funkcję do dnia 31 grudnia
2017 r. zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu,
z tym że realizacja jej zadań w 2016 r. i 2017 r. jest finansowana ze środków pomocy
technicznej, o których przyznanie i wypłatę fundacja ta może ubiegać się jako jednostka
wymieniona w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 562), zwanej dalej „ustawą”, wynika m.in. z konieczności zmiany
sposobu finansowania realizacji zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów
wiejskich, zwanej dalej „KSOW”. Z przepisów ustawy wynika, że funkcjonowanie
KSOW zapewnia m.in. instytucja zarządzająca – jako jednostka centralna.
Jednocześnie, zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy, minister właściwy do spraw rozwoju wsi
może upoważnić, w drodze rozporządzenia, jednostkę sektora finansów publicznych
albo fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji
jednostki

centralnej,

mając

na

względzie

określone

w

programie

zasoby

i doświadczenie, jakie powinien posiadać podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej
oraz konieczność zapewnienia realizacji co najmniej działań wymienionych w art. 54
ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. Stosownie zaś do przepisu art. 55 ust. 5
ustawy, w przypadku upoważnienia:
1) jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej,
realizacja jej zadań jest finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające
finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki
rolnej;
2) fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji
jednostki centralnej, realizacja jej zadań jest finansowana z dotacji celowej
udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie
przepisów o finansach publicznych.
Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał
rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów

Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci
obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 1104). Mając na uwadze ww. przepis art. 55 ust. 5 pkt 2
ustawy, upoważniona fundacja nie finansuje zatem realizacji zadań jednostki centralnej
KSOW z własnych środków, lecz ze środków otrzymanych od ministra właściwego do
spraw rozwoju wsi w formie dotacji celowej na podstawie przepisów o finansach

publicznych. Oznacza to, że beneficjentem tych środków jest minister właściwy do
spraw rozwoju wsi. KSOW jest częścią pomocy technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc techniczna jest przyznawana na
wniosek złożony do agencji płatniczej w formie refundacji poniesionych kosztów.
W przypadku gdy koszty związane z realizacją zadań jednostki centralnej ponosi
fundacja upoważniona do pełnienia funkcji tej jednostki, wydatkując na ten cel nie
swoje środki, fundacja ta nie jest podmiotem uprawnionym do składania wniosków do
agencji płatniczej i otrzymania pomocy technicznej w tym zakresie. Takie wnioski, jako
podmiot uprawniony i dysponent środków budżetowych przekazanych fundacji
w formie dotacji celowej, może składać i pomoc techniczną otrzymać minister
właściwy do spraw rozwoju wsi. Funkcjonujący dotychczas sposób finansowania
realizacji zadań jednostki centralnej jest zbyt skomplikowany i wymaga uproszczenia,
z czym wiąże się konieczność zmiany ustawy. Jest to tym bardziej uzasadnione, że
chodzi w tym przypadku o wydatkowanie środków publicznych, które mogą zostać
zwrócone w postaci pomocy technicznej. Z tego punktu widzenia istotne jest, aby ten
kto ponosi koszty był uprawniony jednocześnie do złożenia wniosku o przyznanie
pomocy technicznej.
Zmiana ustawy wynika również z konieczności konsolidacji zadań ministra właściwego
do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, i rynków rolnych wokół jednostek sektora finansów
publicznych właściwych w tych sprawach, podległych lub nadzorowanych przez tego
ministra. Jako członek Rady Ministrów realizujący zadania rządu w zakresie
dotyczącym rolnictwa, rozwoju wsi, i rynków rolnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi powinien posiadać większy wpływ, w tym środki nadzoru, na kształtowanie
polityki związanej z szeroko rozumianym rolnictwem. Stąd koncepcja powierzania
zadań ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, i rynków rolnych
jednostkom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra i rezygnacja z ich
powierzania podmiotom prowadzącym działalność w takich formach organizacyjno-prawnych, które nie zapewniają ministrowi odpowiedniego wpływu na sposób
realizowania tych zadań. Z tego względu projektowane przepisy umożliwiają
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienie do pełnienia funkcji
jednostki centralnej, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, wyłącznie jednostki
sektora finansów publicznych. W przypadku upoważnienia takiej jednostki, realizacja
zadań jednostki centralnej KSOW będzie finansowana ze środków publicznych na
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wyprzedzające finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej
polityki rolnej. Takie rozwiązanie oznacza, że to upoważniona jednostka sektora
finansów publicznych będzie składać wnioski do agencji płatniczej i otrzymywać
pomoc techniczną z tytułu realizacji zadań jednostki centralnej KSOW, następnie
dokonywać zwrotu środków, które otrzymała z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych zadań, do
wysokości udziału refundowanego ze środków EFRROW, na rachunek dochodów
budżetu państwa, ze środków otrzymanych z agencji płatniczej tytułem refundacji
kosztów kwalifikowalnych ze środków EFRROW.
W wyniku zmiany przepisu upoważniającego zawartego w art. 55 ust. 4 ustawy
rozporządzenie wydane na jego podstawie, tj. wskazane wyżej rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej
krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, utraci moc z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. Tym
samym upoważnienie fundacji obecnie pełniącej funkcję jednostki centralnej przestanie
obowiązywać. W celu zachowania ciągłości wykonywania zadań jednostki centralnej
proponuje się, aby na mocy przepisu przejściowego fundacja ta pełniła funkcję
jednostki centralnej do dnia 31 grudnia 2017 r.
Do tego dnia miałyby dalej zastosowanie dotychczasowe przepisy, gdyż w związku
z upoważnieniem fundacji do pełnienia funkcji jednostki centralnej przewidują one
określone skutki w stosunku do innych podmiotów. W szczególności należy zauważyć,
że w przypadku upoważnienia fundacji do pełnienia funkcji jednostki centralnej,
zadania wymienione w art. 55 ust. 2 pkt 3 i ust. 2c i 2d ustawy wykonuje instytucja
zarządzająca, o czym stanowi art. 55 ust. 5a ustawy. Ponadto zgodnie z art. 56 ust. 3
ustawy instytucja zarządzająca sprawuje nadzór również nad fundacją upoważnioną do
pełnienia funkcji jednostki centralnej. Również zgodnie z art. 57c ust. 2 ustawy w
przypadku upoważnienia fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do
pełnienia funkcji jednostki centralnej, wyboru operacji partnerów KSOW dokonuje
instytucja zarządzająca po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru
operacji przez tę fundację. W takim przypadku również wniosek o wybór operacji
partner KSOW składa do fundacji upoważnionej do pełnienia funkcji jednostki
centralnej, mimo że ona nie jest właściwa do dokonania wyboru tej operacji.
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Wyłomem od powyższej zasady jest jedynie zmiana w zakresie finansowania realizacji
przez fundację upoważnioną do pełnienia funkcji jednostki centralnej zadań tej
jednostki. Mianowicie realizacja tych zadań przez fundację będzie finansowana ze
środków pomocy technicznej. Fundacja ta będzie zaliczana do podmiotów
uprawnionych, które mogą ubiegać się o przyznanie i wypłatę pomocy technicznej,
a więc do organów i jednostek wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy. Takie
rozwiązanie będzie dotyczyć zadań jednostki centralnej, które fundacja zarówno
zrealizowała w 2016 r., jak i tych, które dopiero zrealizuje w 2017 r. Należy podkreślić,
że bezpośrednie finansowanie realizacji zadań jednostki centralnej ze środków pomocy
technicznej jest modelem docelowym proponowanym w projektowanej ustawie.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zadania jednostki centralnej będzie wykonywać
albo instytucja zarządzająca – zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy, albo jednostka
sektora finansów publicznych upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej na
mocy rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydanego na
podstawie art. 55 ust. 4 ustawy. Finansowanie realizacji zadań jednostki centralnej od
2018 r. będzie pochodzić, tak jak dotychczas, ze środków pomocy technicznej PROW
2014–2020, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W
przypadku gdy od 2018 r. funkcję jednostki centralnej będzie pełnić instytucja
zarządzająca – koszty realizacji zadań tej jednostki będzie ponosił minister właściwy do
spraw rozwoju wsi w związku z realizacją zadań tej jednostki przez urząd obsługujący
tego ministra, a gdy tę funkcję będzie pełnić upoważniona jednostka sektora finansów
publicznych – finansowanie realizacji zadań jednostki centralnej będzie odbywać się w
sposób wskazany w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy. W pierwszym przypadku wniosek o
przyznanie pomocy technicznej złoży do agencji płatniczej, jako podmiot uprawniony w
rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy, minister
właściwy do spraw rozwoju wsi. W drugim przypadku podmiotem uprawnionym do
złożenia takiego wniosku i otrzymania takiej pomocy będzie jednostka sektora finansów
publicznych upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej. W obydwu
przypadkach środki otrzymane z agencji płatniczej jako pomoc techniczna tytułem
refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadań jednostki
centralnej zarówno minister, jak i upoważniona jednostka zwrócą na rachunek
dochodów budżetu państwa do wysokości udziału refundowanego ze środków
EFRROW.
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Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania

krajowego

systemu

notyfikacji

norm

i

aktów

prawnych

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów
technicznych.
Projektowana ustawa została zgłoszona do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
15.03.2017 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
Źródło:
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Inicjatywa własna
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Nr w wykazie prac: UD226
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w MRiRW
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Małgorzata Osińska – Zastępca Dyrektora Biura Pomocy Technicznej w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
tel. 22 623-16-37,
e-meil: malgorzata.osinska@minrol.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1. Wykonywanie zadań jednostki centralnej przez podmiot spoza sektora finansów publicznych.
2. Wykonywanie zadań jednostki centralnej przez fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, nienależącą
do katalogu jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
3. Konieczność składania przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zamiast przez fundację pełniącą funkcję
jednostki centralnej, wniosków o przyznanie pomocy technicznej w celu otrzymania refundacji kosztów
poniesionych przez tę fundację na sfinansowanie realizacji zadań tej jednostki, pokrywanych ze środków dotacji
celowej udzielanej przez tego ministra tej fundacji.
4. Brak możliwości otrzymania pomocy technicznej przez fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,
upoważnioną do pełnienia funkcji jednostki centralnej, z tytułu ponoszenia kosztów na sfinansowanie realizacji
zadań tej jednostki pokrywanych ze środków własnych w latach 2016 i 2017.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej
wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych.
2. Umożliwienie fundacji pełniącej funkcję jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubiegania się o przyznanie
pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki.
3. Konsolidacja zadań ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wokół jednostek sektora finansów publicznych
właściwych w sprawach rozwoju wsi, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra.
4. Większy wpływ ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich
realizowanej przy pomocy jednostek sektora finansów publicznych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych.
5. Złożenie przez fundację pełniącą funkcję jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 wniosków o przyznanie pomocy
technicznej i otrzymanie z agencji płatniczej refundacji kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie
realizacji zadań tej jednostki.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Bezpośrednie finansowanie realizacji zadań ze środków pomocy technicznej przez każdą jednostkę wykonującą zadania
z zakresu tej pomocy jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w innych krajach. Jednostki te samodzielnie finansują
ze swoich środków realizację zadań z zakresu pomocy technicznej i bezpośrednio ubiegają się w agencji płatniczej
o refundację poniesionych kosztów z tym związanych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość
1

Źródło danych
Oddziaływanie
Możliwość upoważniania do
PROW 20142020,
rozporządzenie Ministra pełnienia funkcji jednostki centralnej
wyłącznie jednostek sektora
Rolnictwa i Rozwoju
finansów publicznych
Wsi z dnia 20 września
2016 r. w sprawie
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania oraz
wypłaty pomocy
technicznej w ramach
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020,
Fundacja, której jedynym
1
rozporządzenie Ministra Możliwość otrzymania z agencji
fundatorem jest Skarb
płatniczej zwrotu kosztów
Rolnictwa i Rozwoju
Państwa, pełniąca
poniesionych w latach 2016–2017
Wsi z dnia 25 lutego
funkcję jednostki centralnej
na sfinansowanie realizacji zadań
2016 r. w sprawie
jednostki centralnej dzięki
określenia wysokości
możliwości składania wniosków o
limitów środków
przyznanie pomocy technicznej w
dostępnych w ramach
zakresie dotyczącym tych kosztów
schematów pomocy
technicznej Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–
2020
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji.
Grupa
Minister właściwy do spraw
rozwoju wsi

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Budżet państwa
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projekt ustawy nie ma wpływu na sektor finansów publicznych.
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10

Łącznie
(0–10)

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych
pieniężnym
i
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
rolnicy
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE.
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Problem wskazany w pkt 1.1 i 1.2 OSR zostanie rozwiązany nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r.
Problem wskazany w pkt 1.3 OSR zostanie rozwiązany z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.
Problem wskazany w pkt 1.4 OSR zostanie rozwiązany po wejściu w życie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach
schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 335).
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 20142023. Ewaluacja prowadzona jest
zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie
i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana została ocena ex ante oraz będzie wykonana ocena ex post
Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. Zgodnie z art. 72
rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu
poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla
PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki
poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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