Warszawa, dnia 03 grudnia 2018

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:GZ.sp.058.44.2018

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z interpelacją poselską nr 26967 Posłów z Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie utworzenia Funduszu
Innowacji i Rozwoju Rolnictwa uprzejmie informuję:
Celem powstania Funduszu Innowacji i Rozwoju Rolnictwa jest wsparcie sektora rolnospożywczego przez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych w rolnictwie.
Powstanie Funduszu jest planowane na dzień 1 stycznia 2019 r., a podstawą jego powołania
będą przepisy w randze ustawy, której projekt przygotowuje grupa posłów. Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, z którym projekt był konsultowany, nie korzystał z usług specjalistów
zewnętrznych ani kancelarii prawnych, a tym samym nie ponosił kosztów w tym zakresie.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami przychodami Funduszu mają być:
1)

dotacje z budżetu państwa;

2)

wpłaty środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w wysokości
15% przychodów tego Zasobu za ostatni rok budżetowy;

3)

pożyczki z budżetu państwa;

4)

odsetki od wolnych środków pozostających na rachunku Funduszu oraz odsetki
uzyskane z lokowania wolnych środków Funduszu;

5)

inne przychody.
Przyjęte założenia wskazują, że przychodami Funduszu w 2019 r. mają być dotacje

oraz pożyczki z budżetu państwa. Na podstawie projektowanych rozwiązań plan finansowy
Funduszu na 2019 r. zostanie sporządzony i przekazany do zatwierdzenia ministrowi

właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych do dnia 31 marca 2019 r.
Środki finansowe pochodzące z Funduszu będą mogły być przeznaczone na realizację
zadań, dla których zostanie on powołany, jak również na pokrycie kosztów związanych
z obsługą Funduszu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Planuje się, że wysokość
tych kosztów nie może przekroczyć 2% rocznych przychodów Funduszu. Pula refundacji
kosztów kwalifikowanych będzie określona na późniejszym etapie, w ramach dokumentacji
wdrożeniowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako jednostka,
która będzie opracowywała programy wsparcia i przekazywała je do zatwierdzenia
przez Komitet Monitorujący Fundusz. Programy te mają określać m.in. wysokość środków
przeznaczonych na ich realizację (w tym maksymalną wysokość wsparcia na realizację
projektu w ramach programu), jak również terminy i warunki realizacji projektów w ramach
programów (w tym rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia).
Informacje te mają być również zawarte w ogłoszeniach konkursowych, sporządzanych
przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach
zatwierdzonych programów.
Opracowane rozwiązania zakładają, że wybór projektów w ramach danego programu
odbywać się będzie w drodze konkursu, ogłaszanego przez Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ogłoszenie o konkursie publikowane będzie
na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek oraz w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu
składania wniosków o przyznanie wsparcia. W ogłoszeniu o konkursie Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka zobowiązany będzie do zawarcia m.in. informacji dotyczących
wysokości środków przeznaczonych na realizację programu (w tym maksymalnej wysokości
wsparcia na realizację projektu w jego ramach), jak również terminów i warunków realizacji
danych projektów (w tym kosztów kwalifikowanych oraz intensywności wsparcia).
Dofinasowanie projektów będzie uzależnione od daty wejścia w życie ustawy, na podstawie
której zostanie utworzony Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa. Ponadto na liczbę
wspieranych projektów będzie miała wpływ wysokość środków finansowych, jakimi zostanie
zasilone konto Funduszu, jak również zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami w skład Komitetu Monitorującego Fundusz
wchodzić ma nie więcej niż siedemnastu członków, w tym przedstawiciele ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra

właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw gospodarki. W skład Komitetu
będą mogły wchodzić również inne osoby, których udział w pracach Komitetu
będzie uzasadniony ze względu na zakres zadań Komitetu. Ze względu na obecny brak
podstawy prawnej Komitet Monitorujący nie został jeszcze powołany, a co za tym idzie
nie został ustalony jego skład osobowy. Na podstawie opracowanych rozwiązań członkom
tego Komitetu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, z wyjątkiem zwrotu kosztów
podróży na zasadach i do wysokości określonej w przepisach dotyczących należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Jednocześnie informuję, że aktualnie w Pionie Innowacji i Rozwoju Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zatrudnionych jest 62 pracowników. Pion ten nadzorowany
jest przez Zastępcę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka. W jego skład wchodzą
następujące komórki organizacyjne:
1)

Biuro Analiz i Strategii.
Zatrudnionych jest w nim 10 osób. Realizuje ono w szczególności zadania związane
z gromadzeniem i analizą oraz udostępnianiem informacji dotyczących rynków
produktów rolno-spożywczych.

2)

Biuro Teleinformatyki.
Zatrudnionych w nim jest 28 osób. Zajmuje się ono administrowaniem lokalną siecią
komputerową, serwerami i ich systemami operacyjnymi oraz tworzeniem i wdrażaniem
oprogramowania aplikacyjnego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3)

Departament Innowacji.
Zatrudnione są w nim 24 osoby. Departament ten realizuje m.in. zadania związane z:

a)

realizacją projektów innowacyjno-rozwojowych,

b)

prowadzeniem analizy procesów innowacyjno-rozwojowych sektora gospodarki
żywnościowej i obszarów wiejskich,

c)

monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,

d)

monitorowaniem rynku biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej z biogazu
rolniczego,

e)

monitorowaniem rynku biopłynów oraz energii elektrycznej z biopłynów,

f)

gromadzeniem

informacji

na

temat

infrastruktury

służącej

do

wytwarzania

biokomponentów i biogazu rolniczego,
g)

wspieraniem działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności
na obszarach wiejskich,

h)

monitorowaniem rynku cukru,

i)

przetwarzaniem cukru przemysłowego,

j)

udzielaniem pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem
wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Przedstawione działania realizowane są w następujących Wydziałach Departamentu

Innowacji:
1)

Wydział Projektów,

2)

Wydział Odnawialnych Źródeł Energii,

3)

Wydział Monitorowania Cukru.
Proponowane w projekcie rozwiązania dotyczące Funduszu Innowacji i Rozwoju

Rolnictwa konsultowane były w Wydziale Projektów przy wsparciu innych pracowników
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Należy zaznaczyć, że Wydział ten posiada
doświadczenie w realizacji Projektów pn.: „Platforma Żywnościowa’’, „Opracowanie
systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat
i ograniczania marnotrawstwa żywności” oraz innych zadań związanych z wdrażaniem
rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie. W Wydziale Projektów zatrudnionych jest 8 osób.
Ze względu na charakter, specyfikę i unikatowość prac prowadzonych w Wydziale Projektów,
nie współpracuje on merytorycznie z Oddziałami Terenowymi Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, tj. nie nadzoruje ich pracy, jak również nie zleca kontroli na rzecz realizowanych
projektów czy innych działań innowacyjnych. Podane wartości liczbowe dotyczące
zatrudnienia odnoszą się zatem jedynie do Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Średnie miesięczne wynagrodzenie (wraz z nagrodami i dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) w Pionie Innowacji i Rozwoju Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
wraz z wynagrodzeniem Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka nadzorującego
ten Pion, wynosi ok. 7807 zł brutto.
Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, tworząc Pion Innowacji i Rozwoju,
w tym Departament Innowacji nie poniósł wydatków na sprzęt i oprogramowanie. Majątek
ten pochodzi ze zniesionych Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pion Innowacji i Rozwoju, w tym Departament Innowacji, nie dysponuje samochodami
służbowymi. Jeśli zachodzi potrzeba użycia samochodu do realizacji zadań służbowych
przez pracowników tego Pionu, mają oni możliwość skorzystania z aut służbowych Centrali
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w konkretnym celu i na podstawie delegacji
służbowej

zatwierdzonej

zgodnie

z

wewnętrznymi

procedurami

obowiązującymi

w Krajowym Ośrodku. Samochód służbowy przysługuje Zastępcy Dyrektora Generalnego

Krajowego Ośrodka nadzorującego Pion Innowacji i Rozwoju. Średni miesięczny koszt
utrzymania

samochodu

(uwzględniający

zużycie

paliwa

oraz

koszty

dodatkowe

tj. ubezpieczenie, przeglądy i naprawy) wynosi ok. 2500 zł. Pracownicy Pionu Innowacji
i Rozwoju, w tym Departamentu Innowacji, przysługują standardowe pomieszczenia biurowe,
tak jak pozostałym pracownikom Krajowego Ośrodka. Średnia powierzchnia biurowa
zajmowana przez pracownika wynosi około 10,7 m2. Średni miesięczny koszt wynajmu 1 m2
powierzchni biurowej w lokalizacji zajmowanej przez Pion Innowacji i Rozwoju wynosi
89,92 zł brutto.

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu

