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ARiMR poinformowała jakiś czas temu o zawieszeniu kontroli na miejscu
w gospodarstwach beneficjentów. Wydaje się jednak, że inaczej to wygląda
w przypadku poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych. Rolnicy
sygnalizują opóźnienia w wypłatach pieniędzy z Modernizacji, a ARiMR
informuje o konieczności przeprowadzenia kolejnych kontroli w celu
wypłacenia dotacji.

Opóźnienia w wypłatach pieniędzy z Modernizacji mimo poprawnie
złożonych wniosków
Do samorządów rolniczych trafiają sygnały rolników mówiące o opóźnieniach w wypłacie
środków finansowych w ramach Modernizacji. Oddziały Regionalne ARiMR obsługujące wnioski
wydłużają czas wypłaty pieniędzy, pomimo tego, że wnioski rolników pozbawione są błędów
i braków formalnych. Opóźnienia w wypłatach środków z Modernizacji to nie jedyny problem
rolników. Agencja poinformowała na dodatek o konieczności przeprowadzenia kontroli, aby
móc wypłacić beneficjentom przyznaną dotacje. Takie działania niepotrzebnie wydłużają okres
oczekiwania rolników na wypłatę środków finansowych, dlatego zarówno KRIR, jak i LIR postanowiło
zainterweniować w tej sprawie do MRiRW.

MRiRW gwarantuje: kontrole są zawieszone
Resort rolnictwa odpowiadając na pismo samorządu rolniczego informuje, że czynności kontrole
w terenie na czas trwania epidemii zawieszono, bądź w znacznym stopniu ograniczono. Ewentualne
kontrole nastąpią po wypłacie pieniędzy na konta rolników, o ile ARiMR pozytywnie
zweryfikuje wniosek beneficjenta. Opóźnienia w wypłatach pieniędzy z Modernizacji występują,
ale Agencja stara się je przyśpieszyć prowadząc kontrolę na podstawie
dokumentów potwierdzających realizację poddziałania. Ponadto, ARiMR prowadzi elektroniczną
kontrolę z zachowaniem zasady ,,dwóch par oczu”, w celu wykluczenia nadużyć.

Opóźnienia w wypłatach pieniędzy z Modernizacji – ARiMR wymaga
zdjęć i oświadczeń!
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Agencja przeprowadzając weryfikację wniosku w ramach Modernizacji może prosić o złożenie
następujących dokumentów:
zdjęcia maszyn oraz ich tabliczek znamionowych
zdjęcia budynków i obiektów budowlanych
oświadczenia wykonawców o wykonaniu robót
oraz inne dokumenty, które udowodniają realizację operacji

MRiRW zapewnia o przyśpieszeniu wypłat pieniędzy w ramach
Modernizacji
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w liście gwarantuje, że:
„(..) płynne przekazywanie pomocy finansowej beneficjentom za zrealizowane
inwestycje jest niezwykle istotne i powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki.”

Zapewnia na dodatek rolników, że podejmie działania mające na celu zbadanie możliwości
usprawnienia tego procesu w obecnych warunkach.
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