
POROZUMIENIE  

zawarte we Wrocławiu w dniu 9 stycznia 2009 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w 

sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone 

do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013. 

 

§ 1 

Wojewoda Dolnośląski działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uru-

chamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki 

rolnej (Dz. U. z 2008r. Nr 52, poz. 304) zobowiązuje się do przekazywania na rzecz Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji: 

1. Wdrażanie działań delegowanych PROW 2007––2013 na terenie Dolnego Śląska. 

2. Promocja PROW na lata 2007–2013. 

3. Utworzenie i funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2008–2009. 

4. Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 

§ 2 

Opis operacji, o których mowa w § 1, w tym wysokość kosztów kwalifikowalnych, termin ich realizacji i har-

monogram dokonywania wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 

§ 3 

1. Środki, o których mowa w § 1, będą przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego. 

2. Środki przekazywane będą w dwunastu  transzach, na pisemny wniosek Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego, do wysokości określonej w poszczególnych etapach opisanych w załączniku, o którym mowa w § 2. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być sporządzony w oparciu o płatności przew idywane do fi-

nansowania w ramach danej transzy. 

4. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zapewni, aby w przypadku zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych 

operacji przewidzianych do realizacji w ramach danej transzy i niewydatkowania wszystkich środków 

otrzymanych tytułem wyprzedzającego finansowania, kwota wniosku o uruchomienie kolejnej transzy środ-

ków została pomniejszona o niewydatkowane środki z poprzedniej transzy. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.  

§ 4 

1. Marszałek zapewni, aby operacje opłacane ze środków wyprzedzającego finansowania: 

1) były realizowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu roz-

woju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-

szarówWiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 z późn. zmianami), oraz rozporządzeniami wykonaw-

czymi do ustawy, a także innymi przepisami regulującymi zasady realizacji operacji w ramach PROW 

2007-2013.  

2) zostały zgłoszone do finansowania w ramach programu. 

2. W przypadku odmowy finansowania złożonego wniosku o pomoc ze środków EFRROW Marszałek zobowią-

zuje się do:  

1) bezzwłocznego poinformowania Wojewody Dolnośląskiego o odmowie przyznania pomocy; 

2) bezzwłocznego zaprzestania finansowania ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wyprze-

dzającego finansowania operacji, dla której nie została przyznana pomoc ze środków EFRROW;  

3) zwrotu pobranych wcześniej środków, w części dotyczącej operacji, dla której nie została przyznana po-

moc, na rachunek Wojewody  Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o odmowie 

finansowania operacji ze środków EFRROW, wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.  

3. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków EFRROW do rozliczenia pobranych środków stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budże-

tu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 304). 

§ 5 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się do poddania kontroli przez służby kontrolne Wojewody 

Dolnośląskiego w zakresie przeznaczenia otrzymanych środków na opłacenie kosztów realizacji operacji, o któ-

rych mowa w § 1. 

 



§ 6 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

 

§ 7 

Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 8 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 

WICEWOJEWODA 

z up. MARSZAŁKA 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

TADEUSZ DRAB 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 



 

Załącznik nr 1 do porozumienia  

z dnia 9 stycznia 2009 r. 

(poz. 438) 

 



 



Załącznik nr 2 do porozumienia 

z dnia 9 stycznia 2009 r. 

(poz. 438) 

 
 


