
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 lipca 2017 r. 

Poz. 1391 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 25 i 669) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) której koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych;”, 

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

„1a. W przypadku operacji realizowanej przez jednostkę sektora finansów publicznych warunek określony 

w ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie, jeżeli koszty kwalifikowalne operacji poniesione przez tę jednostkę są współ- 

finansowane ze środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu-

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodle-

gające zwrotowi.”; 

2) w § 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji współfinansowanych z innych środków publicznych zgod-

nie z warunkami przyznania pomocy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 1a;”. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejś- 

cia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym ni-

niejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1906). 




