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Pani 
Barbara Sulma 
Prezes Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD 
 
 
Szanowna Pani Prezes, 
 
odpowiadając na pismo z dnia 21 marca 2022 r. (L.dz. 4/DSPLGD/2022) uprzejmie wyjaśniamy, 
że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 88, 
dalej „Ustawa”), Ustawa w zakresie zmian w art. 13-15 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu 
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) wchodzi w życie po upływie 5 miesięcy od dnia 
ogłoszenia Ustawy.  

Biorąc pod uwagę, że Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw w dniu 14 stycznia 2022 r., 
nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej wejdzie w życie w dniu 15 czerwca 2022 r. 
Od tego terminu Bank Gospodarstwa Krajowego będzie uprawniony do przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków o udzielenie pożyczek na finansowanie wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem poszerzonego katalogu poddziałań 
i podmiotów mogących korzystać ze wsparcia. 

Jednocześnie informujemy, że obecnie toczą się także prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zgodnie z wpisem na stronie internetowej 
Rządowego Centrum Legislacji – zakończono etap konsultacji publicznych), które określi szczegółowe 
warunki, tryb i terminy udzielania pożyczek, co umożliwi BGK wykonywanie swoich ustawowych 
zobowiązań. 

Niezależnie od powyższego proces przyjmowania i obsługi przez BGK w ramach funkcjonującego 
mechanizmu finansowania wyprzedzającego PROW 2014-2020 pozostaje bez zmian – rozpatrywanie 
złożonych przez wnioskodawców dokumentów odbywa się w sposób płynny i na dotychczasowych 
zasadach, w tym również w zakresie podziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność („projekty grantowe”) realizowanego przez lokalne 
grupy działania. 
 
Z poważaniem 
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