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INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW – obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji 
biznesplanu (IMRB)/ informacji po realizacji operacji (IPRO) 

 

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA (IMRB / IPRO): 

Beneficjent realizujący operację w zakresie:  
A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:  

 podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia1);  

 tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących 
przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, 
przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym 
inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);  

 rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);  

B. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze 
wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług 
turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 
3 rozporządzenia);  

C. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na 
budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);  

D. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);  

E. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);  

F. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich 
realizacji zostały utworzone miejsca pracy.  

 

INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU (IMRB) 

Beneficjenci realizujący operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (zgodnie z par. 6 
ust. 5 umowy o przyznaniu pomocy) oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (zgodnie z par. 
8 ust. 5 umowy o przyznaniu pomocy) zobowiązani są do złożenia w Zarządzie Województwa 
Mazowieckiego informacji monitorującej z realizacji biznesplanu (IMRB) w terminie do końca kwartału 
następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień 
dokonania płatności końcowej/ płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.  

Przykład: 
Płatność końcowa: 04.05.2017 r. 
Rok po płatności końcowej: 04.05.2018  r. 
Termin na złożenie IMRB: do końca września 2018 r. 
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INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI (IPRO) 

I. Umowa o przyznanie pomocy na wersji 6z i wcześniejszych – beneficjenci realizujący operacje 
w zakresie innym niż „podejmowanie działalności gospodarczej”, który podpisali umowę o 
przyznaniu pomocy na wersji 6z oraz wcześniejszych, zobowiązani są, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 
23 umowy, do złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 
stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej / od 
1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku 
obrachunkowym, w którym Beneficjent otrzymał płatność końcową, ponadto przez 5 lat/3 lata 
od dnia wypłaty płatności końcowej na każde wezwanie Zarządu Województwa (nie częściej 
niż raz w roku). 

Przykład (rok kalendarzowy: 01.01. – 31.12.2017) 
Płatność końcowa: 05.2017 r.                                 
Pierwszy rok kalendarzowy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.     
Drugi rok kalendarzowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.     
Termin na złożenie IPRO: od 1 do 31 stycznia 2019 r. 

Przykład (rok obrachunkowy: 01.05.2017 r.- 30.04.2018 r.) 
Płatność końcowa: 05.2017 r.                                 
Pierwszy rok obrachunkowy: 01.05.2017 r. – 30.04.2018 r.              
Drugi rok obrachunkowy: 01.05.2018 r. – 30.04.2019 r.              
Termin na złożenie IPRO: od 1 do 30 maja 2019 r. 

 

II. Umowa o przyznanie pomocy na wersji 7z – beneficjenci realizujący operacje w zakresie innym 
niż „podejmowanie działalności gospodarczej”, który podpisali umowę o przyznaniu pomocy na 
wersji 7z zgodnie ze zmienionymi przepisami w par. 5 ust. 1 pkt 23 umowy, zobowiązani są do 
złożenia Informacji po realizacji operacji (IPRO) w terminie do końca kwartału następującego 
po pierwszym roku, liczonym od dnia płatności końcowej. Za dzień dokonania płatności 
końcowej należy uznać dzień, w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.  

Przykład: 
Płatność końcowa: 04.04.2017 r. 
Rok po płatności końcowej: 04.04.2018  r. 
Termin na złożenie IPRO: do końca września 2018 r. 

 

WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

Beneficjenci realizujący operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia) oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) zobligowani są do wykazania poziomu 
realizacji wskaźnika dotyczącego liczby osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu 
roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych na poziomie co najmniej 75% wartości 
zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pomocy. 

Beneficjenci realizujący operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana 
działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w 
tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia) zobligowani są do 
wykazania poziomu realizacji wskaźnika dotyczącego liczby podmiotów korzystających z infrastruktury 
służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie na poziomie co najmniej 75% wartości 
zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pomocy. 



Beneficjent zobowiązany jest do złożenia IPRO/IMRB za okres pełnego roku liczonego od dnia 
dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy. Oznacza to, że dane przedstawiane w 
IPRO/IMRB dotyczące m.in. poziomu sprzedanych produktów, usług bądź towarów powinny 
odzwierciedlać poziom sprzedaży w pełnym roku następującym od dnia dokonania płatności 
końcowej/płatności drugiej transzy. 

ROZPATRZENIE INFORMACJI, KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA IMRB/IPRO 

W przypadku niezłożenia IMRB/IPRO w terminie określonym w umowie przez Beneficjentów, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia, Urząd Marszałkowski dwukrotnie wzywa do złożenia 
informacji w kolejnych wyznaczonych terminach, o ile nie upłynął termin wskazany w umowie.  

Niezłożenie przez Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia IMRB/IPRO w 
terminie wynikającym z drugiego wezwania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy, a w 
konsekwencji zwrotowi podlegać będzie 100% wypłaconej kwoty pomocy (dotyczy operacji 
realizowanych w następujących zakresach z rozporządzenia: (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c) - rozwój 
przedsiębiorczości; § 2 ust.1 pkt 3 - wspieranie współpracy między pomiotami wykonującymi działalność 
gospodarczą; § 2 ust. 1 pkt 4 -rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych).  

W wyniku niespełnienia przez Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia 
IMRB/IPRO warunku dotyczącego osiągnięcia, co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie 
ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie 
rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy, zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy 
(dotyczy operacji realizowanych w następujących zakresach z rozporządzenia: (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c) 
- rozwój przedsiębiorczości; § 2 ust.1 pkt 3 - wspieranie współpracy między pomiotami wykonującymi 
działalność gospodarczą; § 2 ust. 1 pkt 4 -rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych).  

Niezłożenie IMRB/IPRO przez Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia, 
w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, skutkować będzie zwrotem 0,5% wypłaconej 
kwoty pomocy (dotyczy operacji realizowanych w następujących zakresach z rozporządzenia: § 2 ust. 1 
pkt 5 -zachowanie dziedzictwa lokalnego; § 2 ust. 1 pkt 6 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).  
 

Opr. Agnieszka Żukowska 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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