
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r.

Poz. 661

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 8 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach programu Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 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 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1237) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy technicznej do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ponie-
sione przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia określonego w ust. 1 pkt 3.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 
Agencję bezpośrednio w Centrali Agencji albo przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego, za potwierdzeniem odbioru.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej upływa z dniem 15 sierpnia 2014 r.”;

4) w § 6:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa 
ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 16 dni od dnia doręczenia ponow-
nego wezwania.”,

b) uchyla się ust. 5;

5) w § 7 uchyla się ust. 3;

6) w § 8:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Agencja, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przesyła 
wnioskodawcy projekt umowy i wzywa go, w formie pisemnej, do zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie 
termin zawarcia tej umowy, który nie może być dłuższy niż 16 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

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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b)  w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony termin.”;

7)  uchyla się § 8a;

8)  po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Termin składania wniosków o płatność upływa z dniem 15 sierpnia 2015 r.”;

9)  w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie 
beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 16 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania.”;

10) w § 16:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność w ter-
minie 3 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.”,

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku wniosków złożonych po dniu 31 maja 2015 r. Agencja dokonuje wypłaty pomocy tech-
nicznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.”,

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 11.”;

11) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego.”.

§ 2. Do postępowań w sprawach przyznawania i wypłaty pomocy technicznej wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 10 lit. a, który wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke




