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Nowe formy kosztów w finansowaniu rozwoju obszarów 
wiejskich to ulepszone rozwiązanie, które powinno jednak 
być szerzej stosowane przez państwa członkowskie – 
twierdzą kontrolerzy UE 

Jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nowa metoda zwrotu 
kosztów projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich stanowi ułatwienie dla 
beneficjentów i sprawdzających wnioski, lecz powinna być wykorzystywana na większą skalę. 
Uproszczone formy kosztów mają w założeniu stanowić uzupełnienie dawnego systemu 
wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów, który był skomplikowany i podatny na błędy. 
Państwa członkowskie mogą obecnie wybierać spośród trzech dodatkowych metod zwrotu 
kosztów: standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i finansowania w oparciu 
o stawki ryczałtowe. 

Kontrolerzy zbadali, czy nowe formy kosztów przyczyniają się do uproszczenia procedur 
administracyjnych, zapewniają oszczędność, są szeroko stosowane i przyczyniają się do lepszego 
ukierunkowania na cele polityki. 

Stwierdzili, że wprowadzenie tych form uprościło procedury administracyjne, gdyż ułatwiało 
beneficjentom składanie wniosków i zapewniło oszczędność czasu podczas kontroli 
administracyjnych. Dzięki stosowaniu uproszczonych form kosztów można utrzymać pod kontrolą 
koszty projektów, lecz tylko wtedy, gdy ich wysokość jest ustalana na odpowiednim poziomie i za 
pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metodyki obliczeń. Nie przyczyniają się one 
jednak do zwiększenia nacisku na rezultaty. Ponadto nie jest określona rola jednostek 
certyfikujących w kontrolowaniu uproszczonych form kosztów, co jest źródłem ryzyka.  

Zdaniem kontrolerów obciążenie administracyjne może się zmniejszyć dzięki uproszczonym 
formom kosztów, ponieważ nie wymagają one śledzenia historii dokumentacji każdego euro 
osobno. Beneficjenci przedstawiają mniej dokumentów, a co za tym idzie zmniejsza się ilość 
dokumentacji badanej przez organy państw członkowskich. Wykorzystanie uproszczonych form 
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kosztów napotyka jednak ograniczenia, głównie związane z różnorodnością projektów w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich i niezbędnych inwestycji.  

– Nowe uproszczone formy kosztów obejmą tylko niewielką część łącznych wydatków na rozwój 
obszarów wiejskich – powiedział João Figueiredo, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Powodzenie w ich stosowaniu będzie 
zależało od wytycznych Komisji oraz od chęci państw członkowskich do przyjęcia tej nowej formy 
finansowania. 

Kontrolerzy UE zalecają zatem, aby Komisja Europejska: 

• zaktualizowała wytyczne dotyczące uproszczonych form kosztów, tak aby objęły one 
także podstawowe zasady opracowywania metodyk obliczeniowych; 

• rozstrzygnęła, jaki podmiot jest odpowiedzialny za weryfikację metodyk obliczeniowych 
i dokonywanie obliczeń w ramach nowych form kosztów; 

• zbadała możliwości wprowadzenia kolejnych „gotowych” uproszczonych form kosztów 
i zaktualizowała definicje mechanizmów kontroli; 

• rozważyła możliwości odejścia od dokonywania zwrotu poniesionych kosztów na rzecz 
zwrotu opartego na rezultatach. 

Informacje dla redaktorów 

Celem unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie obszarów wiejskich, tak aby 
mogły sprostać wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Unia Europejska 
corocznie wydaje na tę politykę około 14 mld euro. Wydatki na rozwój obszarów wiejskich 
stanowią około 25% wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej. Ponadto współfinansowanie ze 
strony państw członkowskich rocznie sięga kwoty 7 mld euro.  

Około połowy wydatków na rozwój obszarów wiejskich jest obliczane w oparciu o powierzchnię 
użytków rolnych lub liczby zwierząt. Jeżeli chodzi o pozostałą część wydatków, wypłacane 
wsparcie może mieć postać ustalonych kwot lub wartości procentowych związanych z podjętymi 
działaniami bądź z kosztami poniesionymi przez beneficjenta. 

Sprawozdanie specjalne nr 11/2018 pt. „Nowe formy finansowania projektów w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich – rozwiązania prostsze, lecz nieukierunkowane na rezultaty” jest dostępne na 
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 
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