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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następu-
je:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1442 oraz z 2008 r. Nr 85, poz. 519) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 
o przyznanie pomocy na podstawie przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 
z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepi-
sów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 
rozporządzenia lub przepisów odrębnych,”;

2) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

3) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja ze-
stawienia rzeczowo-finansowego operacji 
w zakresie danego kosztu została rozpoczęta 
nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku 
kosztów stanowiących koszty ogólne — po-
niesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycz-
nia 2007 r.,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W przypadku przyznania pomocy do kosz-
tów kwalifikowalnych zalicza się również 
koszty poniesione przez wnioskodawcę 
przed dniem zawarcia umowy, lecz nie 

wcześniej niż od dnia, w którym został złożo-
ny wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli rea-
lizacja zestawienia rzeczowo-finansowego 
operacji w zakresie danego kosztu została 
rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w któ-
rym został złożony wniosek o przyznanie po-
mocy.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące 
poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1)  nie zostało uwzględnione w oddzielnym 
systemie rachunkowości albo

2)  do jego identyfikacji nie wykorzystano 
odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c 
pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te 
podlegają refundacji w wysokości określo-
nej w ust. 4 pomniejszonej o 10 %.

 4b.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachun-
kowości albo korzystanie z odpowiedniego 
kodu rachunkowego, o których mowa 
w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia 
nr 1698/2005, odbywa się w ramach pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych albo przez 
prowadzenie zestawienia faktur lub równo-
ważnych dokumentów księgowych na for-
mularzu opracowanym i udostępnionym 
przez Agencję, gdy na podstawie odręb-
nych przepisów beneficjent nie jest obo-
wiązany do prowadzenia ksiąg rachunko-
wych.”;

4) w § 10:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane, 
które należy podać w wymaganych pozy-
cjach wniosku o przyznanie pomocy, wyni-
kają z innych pozycji wniosku, z dokumen-
tów dołączonych do wniosku lub są zawar-
te w ewidencji producentów w rozumieniu 
przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie 
może być zmieniany przez wnioskodawcę 
w zakresie planu finansowego operacji lub 
zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, 
z wyłączeniem:

1)  zmian wynikających z wezwań Agencji;

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490.
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2)  jednej zmiany w zakresie planu finanso-
wego operacji lub zestawienia rzeczowo-
-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta 
nie spowoduje zmiany celów operacji 
wskazanych we wniosku o przyznanie po-
mocy.”;

5) w § 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia usta-
nia przyczyny uchybienia;”;

6) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, 
o której mowa w § 10 ust. 6 pkt 2, wydłuża 
o miesiąc termin rozpatrywania wniosku 
o przyznanie pomocy.”;

7) w § 17:

a) w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  rodzaju wykonywania działalności związanej 
z przyznaną pomocą oraz okresu lub miej-
sca jej wykonywania”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowią-
zania, o których mowa w ust. 2:

1)  pkt 1, 3, 4 i 6, liczy się od dnia przyznania 
pomocy;

2)  pkt 5 liczy się od dnia dokonania przez 
Agencję płatności:

a)  ostatecznej — w przypadku operacji 
obejmujących wyłącznie inwestycje 
niepolegające na nabyciu rzeczy będą-
cych przedmiotem leasingu,

b)  w wyniku której po raz pierwszy w ra-
mach operacji zostały zrefundowane 
koszty kwalifikowalne, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 7 — w przypadku ope-
racji obejmujących wyłącznie inwesty-
cje polegające na nabyciu rzeczy będą-
cych przedmiotem leasingu,

c)  w wyniku której w ramach operacji zo-
stały zrefundowane wszystkie koszty 
kwalifikowalne, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 1—6 i ust. 2 — w przypadku 
operacji obejmujących inwestycje za-
równo polegające, jak i niepolegające 
na nabyciu rzeczy będących przedmio-
tem leasingu.”;

8) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność 
stosuje się przepisy § 13—15.”;

9) w § 31 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5)  przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą 
Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania po-
mocy, własności lub posiadania przedsiębior-
stwa lub jego części albo gospodarstwa rolne-
go lub jego części objętych realizacją inwesty-
cji w ramach operacji lub przeniesienie włas-
ności lub posiadania nabytych dóbr objętych 
operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na 

rzecz podmiotu, który spełnia warunki przy-
znania i wypłaty pomocy i przejmie zobowią-
zania dotychczasowego beneficjenta;

 6)  zmiana, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od 
dnia przyznania pomocy, przeznaczenia naby-
tych przez beneficjenta dóbr, wyremontowa-
nych lub wybudowanych budynków lub bu-
dowli w całości lub w części, jeżeli nowy spo-
sób ich wykorzystania nie naruszy celów i za-
kresu działania, o którym mowa w § 1.”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po poz. 01.70.Z dodaje się poz. 02.20.Z w brzmie-
niu:

02.20.Z Pozyskiwanie drewna

b)  po poz. 33.20.Z dodaje się poz. 35.11.Z w brzmie-
niu:

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

c)  po poz. 41.20.Z dodaje się poz. 42.11.Z w brzmie-
niu:

42.11.Z Roboty związane z budową dróg 
i autostrad

§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy 
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepi-
sy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem 
§ 17 ust. 3, § 31 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz załącznika nr 1 do 
tego rozporządzenia, które stosuje się w dotychczaso-
wym brzmieniu.

§ 3. Przepisy § 4 ust. 4a i 4b rozporządzenia wy-
mienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 
rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie do refundacji 
kosztów poniesionych na realizację operacji objętej 
wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013 złożonym nie 
wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesio-
nych przez:

1)  podmioty, które są obowiązane do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od no-
wego roku obrotowego w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości;

2)  pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od 
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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