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Projekt
ROZPORZ DZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia …………………. 2009 r. 

zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków i trybu 
przyznawania oraz wyp aty pomocy finansowej w ramach dzia ania

„Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania” obj tego 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 wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z pó n. zm.2))

zarz dza si , co nast puje:

§ 1. W rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 

2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp aty 

pomocy finansowej w ramach dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania” 

obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 

103, poz. 660) wprowadza si  nast puj ce zmiany: 

1) tytu  rozporz dzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp aty

pomocy finansowej w ramach dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

dzia ania, nabywanie umiej tno ci i aktywizacja” obj tego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

2) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Rozporz dzenie okre la szczegó owe warunki i tryb przyznawania oraz 

wyp aty pomocy finansowej w ramach dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej 

grupy dzia ania, nabywanie umiej tno ci i aktywizacja” obj tego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanej dalej „pomoc ”, w 

tym:”;

1) Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi kieruje dzia em administracji rz dowej - rozwój wsi, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 
1599). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 
1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105. 
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3) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nie b dzie finansowana z udzia em innych rodków publicznych;”; 

4) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc przyznaje si  w formie refundacji kosztów: 

1) zwi zanych z: 

a) funkcjonowaniem lokalnej grupy dzia ania, o którym mowa w art. 

63 lit. c rozporz dzenia nr 1698/2006, zwanych dalej „kosztami 

bie cymi”, lub 

b) nabywaniem umiej tno ci i aktywizacj , o których mowa w art. 

63 lit. c rozporz dzenia nr 1698/2006, 

2) poniesionych: 

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

b) z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w 

spó dzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej,

wykorzystywanych wy cznie do rozlicze  bezgotówkowych 

zwi zanych z realizacj  operacji, 

c) od dnia, w którym zosta a zawarta umowa, do dnia 30 listopada 

roku, na który pomoc jest przyznana, lecz nie pó niej ni  do dnia 

30 czerwca 2015 r. 

- zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi".”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych 

zalicza si  równie  koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 

poniesione przez wnioskodawc  przed dniem zawarcia umowy, lecz nie 

wcze niej ni  w dniu 1 grudnia roku poprzedzaj cego rok, na który pomoc 

jest przyznawana.”; 

5) po § 3 dodaje si  § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 1. Do kosztów bie cych zalicza si  niezb dne do realizacji 

operacji koszty: 

1) wynagrodzenia cz onków rady albo innego organu LGD, do którego 

wy cznej w a ciwo ci nale y wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 

rozporz dzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem decyzyjnym", za 
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udzia  w posiedzeniach organu decyzyjnego dotycz cych wyboru 

operacji;

2) podró y i pobytu cz onków organów LGD w zwi zku z wykonywanymi 

obowi zkami s u bowymi;

3) wynagrodzenia i innych wiadcze  zwi zanych z prac  pracowników 

LGD oraz nie wi cej ni  3 cz onków zarz du LGD; 

4) podró y s u bowych pracowników LGD; 

5) wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania LGD oraz inne koszty ponoszone przez LGD na 

podstawie odr bnych przepisów w zwi zku z zawarciem umowy 

zlecenia;

6) wynagrodzenia osób posiadaj cych kwalifikacje lub do wiadczenie w 

zakresie zarz dzania projektami wspó finansowanymi ze rodków

pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej za wykonanie prac 

zwi zanych z aktualizacj  LSR; 

7) najmu i utrzymania pomieszcze  biurowych LGD, w szczególno ci 

koszty op at za gaz, energi  elektryczn  i wod ;

8) us ug telekomunikacyjnych, pod czenia Internetu, hostingu, wykupienia 

i utrzymania domeny oraz op at pocztowych; 

9) zakupu lub najmu wyposa enia, urz dze  i sprz tu biurowego, w tym 

sprz tu komputerowego, a tak e utrzymania, konserwacji i naprawy 

tego wyposa enia, urz dze  i sprz tu;

10) zakupu materia ów biurowych; 

11) obs ugi finansowo-ksi gowej;

12) doradztwa prawnego; 

13) op at notarialnych, skarbowych i s dowych;

14) prowadzenia rachunku bankowego. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

zalicza si  niezb dne do realizacji LSR koszty: 

1) wykonania opracowa  dotycz cych obszaru LSR, w tym koszty 

przeprowadzenia niezb dnych konsultacji; 

2) opracowania, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji 

materia ów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

3) prowadzenia i aktualizacji stron internetowych; 
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4) tworzenia i obs ugi baz danych, w szczególno ci baz danych informacji 

turystycznej, zwi zanych z obszarem realizacji LSR; 

5) t umaczenia, je eli osoba prowadz ca szkolenie, wydarzenie 

promocyjne, kulturalne lub aktywizuj ce spo eczno  lokaln , nie 

pos uguje si  j zykiem polskim, w tym t umaczenia materia ów

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

6) zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu; 

7) zamieszczenia materia ów prasowych w prasie, zw aszcza lokalnej lub 

regionalnej;

8) wynagrodzenia, podró y i pobytu osób zajmuj cych si  informowaniem, 

prowadz cych szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub 

spotkanie aktywizuj ce spo eczno  wiejsk ;

9) podró y lub wy ywienia uczestników szkolenia; 

10) udzia u w szkoleniu – w przypadku szkolenia realizowanego przez 

podmiot inny ni  LGD; 

11) noclegu uczestników szkolenia – w przypadku szkolenia trwaj cego co 

najmniej dwa dni; 

12) najmu nieruchomo ci, pomieszcze  lub sprz tu;

13) doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na 

realizacj  operacji w ramach dzia ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 21 ustawy, w tym wynagrodzenia osób posiadaj cych kwalifikacje 

lub do wiadczenie w zakresie obj tym tym wnioskiem; 

14) udost pniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

dzia ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, oraz innych 

dokumentów niezb dnych do ubiegania si  o jej przyznanie; 

15) zakupu upominków i nagród o cznej warto ci nieprzekraczaj cej 5% 

pozosta ych kosztów realizacji wydarzenia promocyjnego lub 

kulturalnego.”;

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy sk ada si  raz w roku, w terminie od 

dnia 1 wrze nia do dnia 30 wrze nia roku poprzedzaj cego rok, na który ma 

by  przyznana pomoc, przy czym wniosek o przyznanie pomocy na pierwszy 

rok realizacji LSR sk ada si  wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji 
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opracowanej przez ni  LSR, z o onym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.”; 

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje si  w terminie 2 miesi cy

od dnia jego z o enia, a w przypadku wniosku o przyznanie pomocy na 

pierwszy rok realizacji LSR – od dnia, w którym zosta  dokonany wybór LGD 

do realizacji opracowanej przez ni  LSR zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.”; 

8) w § 12 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj  brzmienie: 

„1) osi gni cia celu operacji; 

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia em innych rodków

publicznych;”; 

9) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania, nabywanie 

umiej tno ci i aktywizacja” obj tego Programem, ze wzgl du na istot  tego 

dzia ania:”;

10) uchyla si  za cznik do rozporz dzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2009 r. koszty poniesione na realizacj  operacji 

podlegaj  refundacji zgodnie z przepisami dotychczasowymi. 

§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 1, 2 i 9 projektowanego rozporz dzenia 

maj  na celu dostosowanie nazwy dzia ania, którego dotyczy zmieniane 

rozporz dzenie, do nazwy tego dzia ania zmienionej przepisami ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1655),. 

Zmiana zaproponowana w pkt 3 projektowanego rozporz dzenia oraz nowe 

brzmienie § 12 ust. 2 pkt 2 zmienianego rozporz dzenia stanowi uchylenie przepisu 

dopuszczaj cego mo liwo  zaanga owania w realizacj  operacji, w ramach 

dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania, nabywanie umiej tno ci i 

aktywizacja”, rodków w asnych jednostek samorz du terytorialnego. Argumentem 

przemawiaj cym za proponowan  zmian  jest fakt, e LGD realizuj ce operacj  w 

ramach tego dzia ania nie jest zobligowane do wniesienia wk adu w asnego, bowiem 

refundacji podlega ca o  kosztów kwalifikowalnych, do wysoko ci limitu 

wskazanego w § 3 ust. 4 zmienianego rozporz dzenia. Ponadto na podstawie 

ustawy z dnia 22 wrze nia 2006 r. o uruchamianiu rodków pochodz cych z bud etu

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 

187, poz. 1381, z pó n. zm.) LGD realizuj ce operacje w ramach ww. dzia ania mog

korzysta  ze rodków w ramach wyprzedzaj cego finansowania poprzez dwa 

instrumenty finansowe, które cznie mog  dotyczy  100% kwoty pomocy.

Projektowane nowe brzmienie § 3 ust. 1 pkt 1 zmienianego rozporz dzenia

oraz dodawany § 3a w po czeniu z uchyleniem za cznika do zmienianego 

rozporz dzenia maj  na celu uporz dkowanie katalogu kosztów kwalifikowalnych. 

Podzia  kosztów kwalifikowalnych na poszczególne pozycje w obowi zuj cym § 3 

ust. 1 pkt 1 nosi znamiona podzia u sztucznego, gdy  zakwalifikowanie 

poszczególnych kosztów do poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych nie 

wywo uje skutków prawnych. Jedynym wyj tkiem w tym zakresie jest kategoria 

kosztów bie cych, gdy  LGD z tytu u poniesienia tych kosztów mo e uzyska

pomoc w wysoko ci nie przekraczaj cej 15% sumy pozosta ych zrefundowanych 

kosztów kwalifikowalnych. Podstawowa zatem linia podzia u kosztów 

kwalifikowalnych powinna biec mi dzy kosztami bie cymi i pozosta ymi kosztami. 

Tymi pozosta ymi kosztami s , zgodnie z art. 63 lit. c rozporz dzenia nr 1698/2006 
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koszty zwi zane z nabywaniem umiej tno ci i aktywizacj . Wobec tego oraz maj c

na uwadze, e obowi zuj cy podzia  kosztów kwalifikowalnych na poszczególne 

zakresy pomocy powodowa  mo e trudno ci w rozliczeniu operacji przez 

beneficjenta, proponuje si , aby w zmienianym przepisie dokona  podzia u kosztów 

kwalifikowalnych na koszty bie ce i koszty zwi zane z nabywaniem umiej tno ci i 

aktywizacj .

Rozwi zanie zaproponowane w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a i b zmienianego 

rozporz dzenia wprowadza obowi zek ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w 

formie bezgotówkowego rozliczenia, oraz prowadzenia wyodr bnionego rachunku 

bankowego lub wyodr bnionego rachunku prowadzonego w spó dzielczej kasie 

oszcz dno ciowo-kredytowej, wykorzystywanego tylko do wp at i wyp at zwi zanych

z realizacj  operacji, co podyktowane jest konieczno ci  kontrolowania sposobu 

wykorzystania rodków o których mowa w art. 10c i 10d ustawy o uruchamianiu 

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie 

wspólnej polityki rolnej. 

Rozwi zanie zaproponowane w § 3 ust. 1 pkt 2 w lit. c oraz ust. 3 

zmienianego rozporz dzenia zapewnia sztywne ramy czasowe kwalifikowalno ci

kosztów, z racji corocznego sk adania wniosków o przyznanie pomocy, corocznego 

podpisywania odr bnych umów przyznania pomocy i corocznego rozliczania 

operacji. Proponuje si , aby w ramach pomocy przyznanej na dany rok kosztami 

kwalifikowalnymi by y koszty poniesione nie wcze niej ni  1 grudnia roku 

poprzedzaj cego rok, na który zosta a przyznana pomoc i nie pó niej ni  30 

listopada roku, na który zosta a przyznana pomoc. Przesuni cie okresu 

kwalifikowalno ci o miesi c wzgl dem roku kalendarzowego pozwoli LGD na 

prawid owe zako czenie operacji, w tym z o enie wniosku o p atno  ostateczn  do 

dnia 31 grudnia roku na który zosta a przyznana pomoc, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 

zmienianego rozporz dzenia.

Rozwi zanie zaproponowane w § 5 ust. 1 zmienianego rozporz dzenia

okre la dzie  1 wrze nia, jako pierwszy dzie  terminu sk adania wniosków o 

przyznanie pomocy na rok nast pny. Zmieniane rozporz dzenie reguluje jedynie 

ostatni dzie  tego terminu. Tym samym zgodnie z obowi zuj cymi przepisami LGD 

mog oby z o y  wniosek o przyznanie pomocy du o wcze niej ni  jest to wymagane i 

mo liwa jest sytuacja, gdy w maju LGD sk ada wniosek o przyznanie pomocy na 

nast pny rok. Brak uregulowania pocz tku terminu przeznaczonego na sk adanie



8

wniosków o przyznanie pomocy uniemo liwi ewentualne zmiany formularza wniosku 

o przyznanie pomocy i mo e by  przyczyn  dezorganizacji pracy w instytucjach 

wdra aj cych. Jednocze nie, projektowany przepis oraz nowe brzmienie ust. 1 w § 8 

doprecyzowuj , e wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji opracowanej przez 

ni  LSR, sk ada si  wniosek o przyznanie pomocy na pierwszy rok, a nie pierwszy 

wniosek o przyznanie pomocy. 

Nowe brzmienie § 12 ust. 2 pkt 1 zmienianego rozporz dzenia wynika z faktu, 

e operacje realizowane w ramach dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

dzia ania, nabywanie umiej tno ci i aktywizacja” nie maj  charakteru inwestycyjnego. 

Proponuje si  ponadto, aby koszty poniesione na realizacj  operacji do ko ca

2009 r. podlega y refundacji zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Lokalne grupy 

dzia ania, sk adaj c wniosek o wybór, wnioskowa y jednocze nie o przyznanie 

pomocy na realizacj  operacji w ramach dzia ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

dzia ania, nabywanie umiej tno ci i aktywizacja”. Koszty zwi zane z 

funkcjonowaniem mog y by  ponoszone ju  od dnia z o enia wniosku o przyznanie 

pomocy, z tym e koszty poniesione przed dniem przyznania pomocy s

kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy lokalnej grupie dzia ania zosta a przyznana 

taka pomoc. Aby zatem zachowa  jednolite regu y w zakresie kosztów, jakie 

podlegaj  refundacji w ramach tego dzia ania konieczne jest wprowadzenie 

projektowanej regulacji przej ciowej.

Projektowane rozporz dzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporz dzenia 

zosta  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporz dzenia nie znajduje si  w Programie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddzia uje projektowane rozporz dzenie.
Projektowane rozporz dzenie b dzie mia o wp yw na podmioty, którym mo e

by  przyznana pomoc w ramach dzia ania “Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania, 

nabywanie umiej tno ci i aktywizacja” obj tego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, 

2. Wp yw projektowanego rozporz dzenia na sektor finansów publicznych. 
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na sektor finansów publicznych. 

3. Wp yw projektowanego rozporz dzenia na rynek pracy.
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy. 

4. Wp yw projektowanego rozporz dzenia na konkurencyjno  gospodarki i 
przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw.

Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na konkurencyjno  gospodarki i 

przedsi biorczo  w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw.

5. Wp yw projektowanego rozporz dzenia na sytuacj  i rozwój regionalny.
Projektowane rozporz dzenie nie wp ynie na sytuacj  i rozwój regionalny. 

6. Konsultacje spo eczne.
Projekt rozporz dzenia zosta  przes any do zaopiniowania do: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych; 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ”;

3) Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego Rolników 

Indywidualnych „Solidarno ”;

4) Zwi zku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”; 

5) Krajowego Zwi zku Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych; 

6) Federacji Zwi zków Pracodawców – Dzier awców i W a cicieli Rolnych; 

7) Zwi zku Zawodowego Centrum Narodowe M odych Rolników; 

8) Federacji Bran owych Zwi zków Producentów Rolnych; 

9) Krajowej Rady Izb Rolniczych; 

10)  Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego; 

11)  Zwi zku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”; 

12)  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich; 

13)  Krajowej Rady Spó dzielczej;
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14)  Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych Rolników 

i Organizacji Rolniczych; 

15)  Zwi zku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”; 

16)  Zwi zku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP; 

17)  Forum Zwi zków Zawodowych; 

18)  Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych; 

19)  Konfederacji Pracodawców Polskich; 

20)  Zwi zku Rzemios a Polskiego; 

21) Business Centre Club. 

aden z wy ej wymienionych podmiotów nie zg osi  uwag do projektu 

rozporz dzenia.

Opracowano w Departamencie: 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Akceptowa :

Za zgodno  pod wzgl dem

prawnym i redakcyjnym 


