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Komisja Petycji

29.11.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1838/2012, którą złożyła Ramona Riscau (Rumunia) w sprawie 
finansowania projektów kwalifikujących się do EFRROW (działanie 141) 
w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że w przypadku 11 430 projektów zgłoszonych w ramach 
działania 141 (wsparcie dla gospodarstw rolnych niskotowarowych) wysłano pisma 
potwierdzające kwalifikowalność projektów, jednak odpowiednie wnioski o finansowanie 
zostały następnie odrzucone. Składająca petycję skarży się także, że władze albo nie 
ujawniają wszystkich istotnych informacji, albo przedstawiają nieprecyzyjne informacje.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

W ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską określa się zakres działań (cele, kryteria kwalifikowalności, warunki, jakie należy 
spełnić, beneficjentów itp.), które będą wspierane z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Od państw członkowskich wymaga się 
również ustanowienia kryteriów wyboru jako podstawy ukierunkowywania wsparcia UE. 
Kryteria wyboru są wykorzystywane do identyfikowania i priorytetowego traktowania tych 
projektów lub beneficjentów, którzy najlepiej odpowiadają celom konkretnego środka 
wsparcia, a zatem mogą najbardziej przyczynić się do realizacji ogólnych celów 
strategicznych określonych przez państwo członkowskie w jego programie. 
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Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego wybór projektów w ramach PROW leży w gestii 
instytucji zarządzającej. Komisja Europejska nie ingeruje w ten proces.

Niemniej jednak kwalifikowalność projektu nie uprawnia do korzystania z finansowania 
z UE. W ramach rumuńskiego PROW w przypadku każdego zaproszenia do składania 
wniosków właściwe władze krajowe w wyprzedzeniem ogłaszają kwotę przydzielonych nań 
środków. Jeżeli z uwagi na liczbę zgłoszonych projektów środki finansowe przeznaczone na 
dane zaproszenie do składania wniosków okażą się niewystarczające – który to przypadek 
został opisany w petycji – wszystkie kwalifikujące się projekty są oceniane pod kątem 
spełniania kryteriów wyboru wymienionych w rumuńskim PROW.

Kryteria wyboru stosowane w odniesieniu do wnioskodawców w ramach działania 
141 „Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych” są następujące:

– wnioskodawca jest członkiem uznawanego przez obowiązujące prawo krajowe 
stowarzyszenia od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem rozpoczęcia sesji, w 
ramach której wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie (np. członkostwo w grupie 
producentów, spółdzielni itp.); 

– wnioskodawca ubiega się również o środek rolnośrodowiskowy;

– gospodarstwo rolne jest umiejscowione na obszarze ONW;

– gospodarstwo rolne jest własnością młodego rolnika;

– projekt zakłada inwestycję, w szczególności inwestycję mającą na celu zapewnienie 
zgodności z normami wspólnotowymi.

O ocenie (liczbie punktów) przyznawanej w odniesieniu do każdego z tych kryteriów 
decyduje instytucja zarządzająca rumuńskiego PROW po konsultacji z Komitetem 
Monitorującym Program. Należy zauważyć, że zasada „kto pierwszy, ten lepszy” nigdy nie 
była stosowana przy wyborze projektów w ramach działania 141 „Wsparcie dla gospodarstw 
niskotowarowych” w rumuńskim PROW, jak zasugerowano w treści petycji.

Komitet Monitorujący określa również maksymalną liczbę zaproszeń do składania wniosków, 
które można ogłosić w odniesieniu do danego działania w danym roku. W tym przypadku 
rumuńska instytucja zarządzająca była uprawniona do ogłoszenia maksymalnie dwóch 
zaproszeń do składania wniosków w ramach działania 141, ale zdecydowała się ogłosić tylko 
jedno.

Wybierając projekty, które otrzymają dofinansowanie, odpowiedzialne organy krajowe muszą 
również nadać priorytet wnioskom, które najlepiej spełniają kryteria wyboru, a nie tylko 
dążyć do udzielenia wsparcia docelowej liczbie gospodarstw, nie dokonując jakiejkolwiek 
jakościowej oceny poszczególnych projektów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przyczyn odrzucenia poszczególnych 
projektów składająca petycję powinna zwrócić się do instytucji zarządzającej odpowiedzialnej 
za wdrażanie PROW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rumunia).

Wniosek
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Wybór projektów leży w gestii instytucji zarządzających w państwach członkowskich. Aby 
uzyskać dalsze informacje, składająca petycję powinna skontaktować się z rumuńskimi 
organami odpowiedzialnymi za wdrażanie PROW, w tym za wybór poszczególnych 
projektów, które otrzymają wsparcie.


