
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 lipca 2014 r.

Poz. 884

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

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 wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1163) wprowadza się następujące 
zmiany:

1)  w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną 
będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi 
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz 
nie później niż do dnia 31 marca 2015 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% 
łącznej planowanej kwoty pomocy.”;

2)  w § 6 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tej infor-
macji oraz kończącego bieg nie później niż w dniu 30 września 2014 r.;”;

3)  w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, według 
harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości takich informacji stanowiącego 
załącznik do umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, 
LGD wybiera małe projekty do wysokości 150% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.”;

4)  w § 12a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli do dnia 31 marca 2015 r. okaże się, że nie jest możliwe przyznanie pomocy na mały projekt w ramach 
limitu dostępnych środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, właściwy organ samorządu woje-
wództwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej 
przyczyn.”;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
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5)  § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. 1. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę 
na przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie 
przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

2. Zgoda na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może być wyrażona więcej niż raz, jeżeli łączny okres 
tego przedłużenia nie przekracza 30 dni.”;

6)  w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  zrealizował mały projekt lub jego etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą ma-
łego projektu;”;

7)  w § 22:

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 14 i § 15, z wyłączeniem 
§ 15 ust. 1a i 1b.” ,

b)  dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na 
przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie wy-
płaty pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga 
udokumentowania przez beneficjenta przyczyny uzasadniającej jego prośbę.

4. Zgoda na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3, może być wyrażona więcej niż raz, jeżeli łączny 
okres tego przedłużenia nie przekracza 6 miesięcy.”;

8)  w § 23 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego wraz z potwierdzeniem nadania tego 
wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego.”;

9)  w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upły-
wem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego albo złożono w polskim urzędzie konsu-
larnym.”;

10) w § 34 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a)  jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwa-
lifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.,”.

§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wszczętych w terminach składa-
nia wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się 
przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke
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