
STANOWTSKO OKR4GOWEG O Z,J AZDA DELEGATOW pZD W KRAKOWIE

Polityka regionalna prowadzona przezlJniE Europejsk4 ma zwi4zek z ro2nicarni w poziomie

uzyskiwania dochod6w poszczeg6lnych jej region6w. Polityka ta polega na transferowaniu

funduszy z bogatszych paristw czlonkowskich na rzecz ubo2szych kraj6w i region6w. Unia

Europejska wspiera restruktrxyzacje oraz modernizacjg niekt6rych kraj6w czlonkowskich, w tym

Polski.

w latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyla dla naszego kraju ponad 80 mld euro,

co lokuje Polskg na czele paristw czlonkowskich bgd4cych beneficjentami takiej formy pomocy.

Jednym z najwazniejszych celow puekazywanych funduszy jest poprawa 2ycia mieszkanc6w.

Ponadto fundusze te s4 przeznaczane na zwigkszenie konkurencyjnodci polskiej gospodarki,

poprawg sp6jnosci spolecznej i tery'torialnej kraju, podnoszenie sprawnosci i efektywnosci

administracj i .

Z irodk6w pochodzqcych z funduszy korzysta6 moga prywatne przedsigbiorstwa, czy

instytucje samorz4dowe, a takze organizacje non- profit i stowarzyszenia. polski Zwiazek

Dzialkowc6w, r6wniez mo2e ubiegad sig o Srodki z bud2efi unijnego.

w ostatnim czasie zostala zorganizowana medialna reklama na wielk4 skalg promui4ca

moZliwoii uzyskania dotacji na r62ne cele wlaSnie z funduszy europejskich. Stworzono specjalne

punkty informacyjne, prowadzone przez migdzy innyrni Urzgdy Marszalkowskie, maiqce na celu

przybli2enie tematyki funduszy europej skich.

Doswiadczenie jednak pokazuje, 2e najwigksze szanse na sukces mai4 przedsigwzigcia

wynikai4ce z potrzeb beneficjenta, wpisui4ce sig w jego dzialalnosi, bazui4ce na jego wiedzy
i doswiadczeniu. To sam zwiqzek Dzialkowc6w, a wrgcz sami dzialkowcy s4 najlepiej w stanie

okesli6, czy potrzebna jest budowa kanalizacji, oczyszczalni, sciezki rowerowej, placu zabaw,

melioracja terenu, a moZe specjalistyczne szkolenia z zakrest ogrodnictwa i sadownictwa. potrzeb

i pomysl6w mo'e byi wiele. To de facto od inicjatywy zarzqd6w ogrod6w zare2y, czy srggnq po
pieni4dze, kt6re przy niewielkich nakladach pracy s4 moZliwe do uzyskania.

Podmioty chc4ce uzyskai pomoc z funduszy europejskich musz4 zlo\y(, kompletn4
dokumentacjg (w terminie okreslonym przez harmonogram publikowany z kofrcem kazdego roku)
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zawieraj4c4 migdzy innymi uzasadnienie planowanego projektu oraz wczeSniej sporz4dzone

studium wykonalnoSci okreSlone dla poszczeg6lnych pro$am6w dotacyjnych. Zloiony wniosek

wraz z wszystkimi zal4cznikami podlega opiniowaniu przez instltucje przyznaj4c4 dotacjg.

Je2eli w wyniku oceny wniosek zostanie zakwalifikowany do objgcia wsparciem, zostanie

zawarta umowa o dofinansowanie, kt6ra okreSli zasady, na jakich przyznano Srodki oraz

podstawowe obowiqzki zwiqzane z realizacj4 projektu i jego rozliczeniem.

Kazde dofinansowanie obwarowane jest obostrzeniami i wymaga zachowania specjalnych

zasad okreSlonych w programie dotacyjnym. Przed zlo2enrem wniosku nale|y zatem wnikliwie

zapoznaf sig z wszystkimi wltycznymi i wymogami jakie narzuca dotacja. Przed ostatecznym

rozliczeniem albo zaraz po, dokonywana jest kontrola majqca na celu sprawdzenie przestrzegania

okreSlonych programem zasad.

Je2eli okaze sig 2e projekt realizowany jest niezgodnie z zalo2eniami, o kt6rych napisano we

wniosku lub nie osi4gnigto zamierzonego celu, dotacja moze byi cofnigta. Jezeli nie zostan4

dochowane obowi4zujqce procedury zwi4zane na przyklad z wyborem dostawc6w lub

uslugodawc6w to caloSi lub czgSi dotacji bgdzie podlegai zwrotowi.

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sob4 wiele korzySci. Fundusze Europejskie majq

pozylylvny wply"w na rozwoj oraz poprawg i konkurencyjnosi tych, kt6rzy z nich skorzystali.

Jednak korzystanie z unijnych dotacji wi4ze sig r6wniez z licznymi obowiqzkami. przede

wszystkim trzeba zrealizowad inwestycjg zgodnie z wnioskiem, przes?zega' termin6w

i prawidlowo j4 rozliczyi.

Wiele podmiot6w ju2 skorzystal o z t*iej formy pomocy. Istnieje ogromne zapotrzebowanie

na takie inicjaty"wy, a poprzez to, na zmiang funkcji RoD. Skorzystanie z tych form pomocy

pozwoliloby poprawid kondycjg ekonomiczn4 i przynieSd realne oszczgdnoici dzialkowcom

i rodzinnym ogrodom dzialkowym.
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