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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw” obj´tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 139,
poz. 883) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 10 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4;

2) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje si´ za
koszty kwalifikowalne, je˝eli zosta∏y poniesione:
1) od dnia zawarcia umowy, je˝eli realizacja

zestawienia rzeczowo-finansowego operacji
w zakresie danego kosztu zosta∏a rozpocz´-
ta nie wczeÊniej ni˝ w tym dniu, a w przy-
padku kosztów stanowiàcych koszty ogólne
— poniesionych nie wczeÊniej ni˝ dnia
1 stycznia 2007 r.;

2) w formie rozliczenia pieni´˝nego, a w przy-
padku transakcji, której wartoÊç bez wzgl´-
du na liczb´ wynikajàcych z niej p∏atnoÊci
przekracza 10 tys. z∏ — w formie rozliczenia
bezgotówkowego przeprowadzonego pole-
ceniem przelewu.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty
poniesione przez wnioskodawc´ przed dniem
zawarcia umowy, lecz nie wczeÊniej ni˝ od
dnia, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przy-
znanie pomocy, je˝eli realizacja zestawienia
rzeczowo-finansowego operacji w zakresie da-
nego kosztu zosta∏a rozpocz´ta nie wczeÊniej
ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przyznanie pomocy.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agen-
cjà”, podaje do publicznej wiadomoÊci,

na stronie internetowej administrowanej
przez Agencj´ oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym,
najpóêniej 14 dni przed rozpocz´ciem ter-
minu sk∏adania wniosków o przyznanie
pomocy, informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏ada-
nia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji okreÊla w informacji,
o której mowa w ust. 1, dzieƒ rozpocz´cia
oraz dzieƒ zakoƒczenia terminu sk∏ada-
nia wniosków o przyznanie pomocy, przy
czym termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
10 dni roboczych. Dzieƒ zakoƒczenia ter-
minu sk∏adania wniosków o przyznanie
pomocy nie mo˝e byç wyznaczony póêniej
ni˝ na dzieƒ 31 grudnia danego roku.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´
w oddziale regionalnym Agencji w∏aÊci-
wym ze wzgl´du na miejsce realizacji
operacji. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie
albo przez upowa˝nionà osob´, albo
przesy∏kà rejestrowanà, nadanà w pla-
cówce pocztowej operatora publicznego.

2. W przypadku z∏o˝enia wniosku o przy-
znanie pomocy osobiÊcie albo przez upo-
wa˝nionà osob´ bezpoÊrednio w oddzia-
le regionalnym Agencji, z chwilà z∏o˝enia
wniosku Agencja wydaje potwierdzenie
jego z∏o˝enia, zawierajàce dat´ wp∏ywu,
opatrzone piecz´cià Agencji oraz podpi-
sane przez osob´ przyjmujàcà wniosek.

3. W przypadku z∏o˝enia wniosku o przy-
znanie pomocy przez nadanie przesy∏kà
rejestrowanà, za dzieƒ z∏o˝enia wniosku
uznaje si´ dzieƒ, w którym nadano t´
przesy∏k´.”;

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy nie zosta∏
wype∏niony we wszystkich wymaganych pozy-
cjach lub nie do∏àczono do niego co najmniej
jednego z dokumentów, których niedo∏àczenie
skutkuje nieprzyznaniem pomocy, lub wniosek
nie zosta∏ z∏o˝ony w terminie, o którym mowa
w § 14 ust. 2, lub w danym okresie sk∏adania
wniosków jeden wnioskodawca z∏o˝y∏ wi´cej
ni˝ jeden wniosek, Agencja nie przyznaje po-
mocy.”;

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Pomoc przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci
ustalonej w drodze losowania przepro-
wadzonego przy u˝yciu systemu tele-
informatycznego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania 
oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” 

obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia 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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2. W losowaniu biorà udzia∏ wszystkie
wnioski o przyznanie pomocy z∏o˝one
osobiÊcie albo przez upowa˝nionà osob´
bezpoÊrednio w oddziale regionalnym
Agencji w terminie, o którym mowa
w § 14 ust. 2, oraz wszystkie wnioski
o przyznanie pomocy z∏o˝one przesy∏kà
rejestrowanà, nadanà w placówce pocz-
towej operatora publicznego w terminie,
o którym mowa w § 14 ust. 2, które wp∏y-
n´∏y do oddzia∏u regionalnego Agencji
do dnia poprzedzajàcego dzieƒ, w którym
zostanie przeprowadzone losowanie.

3. Losowanie przeprowadza si´ w Centrali
Agencji, odr´bnie dla ka˝dego z 16 od-
dzia∏ów regionalnych, w obecnoÊci ko-
misji, w sk∏ad której wchodzi:

1) 3 pracowników Agencji wskazanych
przez Prezesa Agencji;

2) 2 pracowników Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi wskazanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwo-
ju wsi;

3) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rol-
niczych.

4. Losowanie odbywa si´ w obecnoÊci co
najmniej 4 cz∏onków komisji. W przypad-
ku nieobecnoÊci wi´cej ni˝ 2 cz∏onków ko-
misji, Prezes Agencji, w celu umo˝liwienia
niezw∏ocznego przeprowadzenia losowa-
nia, wskazuje pozosta∏ych cz∏onków komi-
sji spoÊród pracowników Agencji.

5. Komisja dzia∏a zgodnie z regulaminem
zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

6. Z przeprowadzonego losowania sporzà-
dza si´ protokó∏.

7. Losowanie przeprowadza si´ nie wczeÊ-
niej ni˝ w terminie 21 dni od dnia up∏ywu
terminu sk∏adania wniosków o przyznanie
pomocy i nie póêniej ni˝ w terminie 30 dni
od dnia up∏ywu tego terminu. Prezes
Agencji podaje do publicznej wiadomo-
Êci, na stronie internetowej administro-
wanej przez Agencj´, informacj´ o termi-
nie przeprowadzenia losowania nie póê-
niej ni˝ 3 dni przed planowanym termi-
nem przeprowadzenia tego losowania.

8. Prezes Agencji, nie póêniej ni˝ w dniu na-
st´pujàcym po dniu, w którym przepro-
wadzono losowanie, podaje do publicz-
nej wiadomoÊci, na stronie internetowej
administrowanej przez Agencj´, informa-
cj´ o kolejnoÊci przyznawania pomocy
w danym oddziale regionalnym Agencji,
ustalonej w wyniku losowania. Informa-
cja ta jest uzupe∏niana w przypadkach,
o których mowa w ust. 9 i 10.

9. W przypadku wniosków o przyznanie po-
mocy, które zosta∏y z∏o˝one w terminie,
o którym mowa w § 14 ust. 2, ale wp∏y-
n´∏y do w∏aÊciwego oddzia∏u regionalne-
go Agencji po przeprowadzeniu losowa-

nia, pomoc przys∏uguje w kolejnoÊci
wp∏ywu wniosków do tego oddzia∏u, po
wnioskach o przyznanie pomocy obj´-
tych losowaniem.

10. W przypadku wniosków o przyznanie po-
mocy, które zosta∏y z∏o˝one w terminie,
o którym mowa w § 14 ust. 2, do oddzia-
∏u regionalnego Agencji, który nie jest
w∏aÊciwy, a nast´pnie wzi´∏y udzia∏ w lo-
sowaniu, pomoc przys∏uguje w kolejno-
Êci wp∏ywu wniosków o przyznanie po-
mocy do w∏aÊciwego oddzia∏u regional-
nego Agencji, po wnioskach o przyzna-
nie pomocy obj´tych losowaniem. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9
i 10, je˝eli w jednym dniu do oddzia∏u re-
gionalnego Agencji wp∏ynie wi´cej ni˝
jeden wniosek o przyznanie pomocy, dy-
rektor oddzia∏u regionalnego Agencji
przeprowadza losowanie w celu ustale-
nia kolejnoÊci przyznawania pomocy.

12. O terminie i miejscu przeprowadzenia lo-
sowania, o którym mowa w ust. 11, od-
dzia∏ regionalny Agencji informuje wnios-
kodawców, których wnioski o przyznanie
pomocy b´dà losowane, oraz zapewnia
tym wnioskodawcom mo˝liwoÊç uczest-
nictwa w losowaniu. 

13. Losowanie, o którym mowa w ust. 11,
przeprowadza komisja, w sk∏ad której
wchodzi 3 pracowników Agencji wskaza-
nych przez dyrektora oddzia∏u regional-
nego Agencji. Komisja dzia∏a zgodnie
z regulaminem zatwierdzonym przez Pre-
zesa Agencji. Z przeprowadzonego loso-
wania sporzàdza si´ protokó∏.

14. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatru-
je si´ w terminie 5 miesi´cy od dnia po-
dania do publicznej wiadomoÊci infor-
macji, o której mowa w ust. 8.

15. W przypadku nierozpatrzenia wniosku
o przyznanie pomocy w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 14, Agencja zawiada-
mia wnioskodawc´ o przyczynach zw∏o-
ki, podajàc nowy termin rozpatrzenia
wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.”;

7) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umow´ zawiera si´ na formularzu opraco-
wanym przez Agencj´ i udost´pnionym na
stronie internetowej administrowanej przez
Agencj´.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Zobowiàzania, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 3—6, dotyczà okresu pi´cioletniego, z wy∏àcze-
niem zobowiàzania w zakresie zatrudnienia,
które dotyczy okresu dwuletniego, liczonego od
dnia dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci:”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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