
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r.
Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz
z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produk-

tów i grup produktów, dla których mogà byç tworzone
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wiel-
koÊci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby
cz∏onków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 138,
poz. 1319, z 2004 r. Nr 43, poz. 401 oraz z 2005 r. Nr 30,
poz. 258 i Nr 206, poz. 1722) w za∏àczniku wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
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1548
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, 
dla których mogà byç tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkoÊci 

produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz∏onków grupy producentów rolnych

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

3 Âwinie ˝ywe, prosi´ta, warchlaki, mi´so wie-
przowe: Êwie˝e, ch∏odzone, mro˝one 2 000 sztuk 4 000 sztuk 4 000 sztuk 5

3) dodaje si´ lp. 34 i 35 w brzmieniu:

12 Miód naturalny i inne produkty pszczelarskie 50 000 z∏ 5

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

34 Âlimaki ˝ywe, Êwie˝e, sch∏odzone, zamro˝one,
z wy∏àczeniem Êlimaków morskich 500 000 sztuk 5

35 Daniele, jelenie, ich mi´so: Êwie˝e, ch∏odzone,
mro˝one, skóry surowe (suszone) 40 000 z∏ 5

1549
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 9 listopada 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzu-
pe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200,
poz. 2051, z póên. zm.1)) w za∏àczniku „Uzupe∏nienie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
2004—2006” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

———————
1) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87,
poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644 oraz z 2006 r.
Nr 58, poz. 404 i Nr 165, poz. 1176.



1) w ROZDZIALE IV „OPIS PRIORYTETÓW I DZIA¸A¡”:

a) w DZIA¸ANIU 2.1 „Rozwój umiej´tnoÊci powiàza-
ny z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo˝-
liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego w regionie”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-
FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 2.1”:

— — cz´Êç „Beneficjenci Ostateczni” otrzy-
muje brzmienie:
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— — w cz´Êci „Rodzaje kwalifikujàcych si´
projektów” w pkt I. „Wspieranie roz-
woju kwalifikacji zawodowych” dodaje
si´ ppkt 9 w brzmieniu:
„9. Szkolenia dla lekarzy i lekarzy den-

tystów.”,
— w cz´Êci „RODZAJE KWALIFIKUJÑCYCH SI¢

PROJEKTÓW” w pkt I. „wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych” dodaje si´ ppkt 9
w brzmieniu:
„9. Szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów.”,

— cz´Êç „BENEFICJENT OSTATECZNY” otrzy-
muje brzmienie:
„Osoby posiadajàce wykszta∏cenie co naj-
mniej gimnazjalne lub odpowiednie pozio-
mem do starego systemu kszta∏cenia (pod-
stawowe), w szczególnoÊci osoby zamiesz-
ka∏e na obszarach zmarginalizowanych2),
w tym w szczególnoÊci obszarach wiejskich
i obszarach restrukturyzacji przemys∏ów:
— pracujàce osoby doros∏e zg∏aszajàce

z w∏asnej inicjatywy ch´ç podwy˝szania

lub dostosowywania kwalifikacji zawodo-
wych do potrzeb rynku pracy (poza godzi-
nami pracy),

— uczniowie szkó∏ ponadgimnazjalnych 
publicznych i niepublicznych majàcych
uprawnienia szko∏y publicznej,

———————
2) Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny

po∏o˝one poza granicami administracyjnymi miast), mia-
sta do 20 tys. mieszkaƒców, obszary kwalifikujàce si´ do
wsparcia w ramach Dzia∏ania 3.2 ZPORR, zdegradowane
dzielnice miast i obszary poprzemys∏owe i powojskowe
wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

———————
3) Za rolnika w Dzia∏aniu 2.1 ZPORR uwa˝a si´ pe∏noletnià

osob´ fizycznà, zamieszkujàcà i prowadzàcà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiÊcie i na w∏asny rachunek,
dzia∏alnoÊç rolniczà w pozostajàcym w jej posiadaniu go-
spodarstwie rolnym (co najmniej 1 ha u˝ytków rolnych).
Za domownika uznaje si´ pe∏noletnià osob´ fizycznà bli-
skà rolnikowi, która:
1) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie do-

mowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa
rolnego albo w bliskim sàsiedztwie, tzn. w gminie, na
której obszarze po∏o˝ona jest jedna z nieruchomoÊci
rolnych wchodzàcych w sk∏ad tego gospodarstwa;

2) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym.
4) W rozumieniu rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej sto-
sowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644).

5) Zgodnie z ustawà z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943,
z póên. zm.).

6) W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z póên. zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885).



— studenci szkó∏ wy˝szych,

— rolnicy i domownicy3), z wy∏àczeniem eme-
rytów i osób zarejestrowanych jako bezro-
botne, zainteresowani podj´ciem dodatko-
wej dzia∏alnoÊç zbli˝onej do rolnictwa, 

— doradcy rolniczy4),

— instytucje zajmujàce si´ monitorowaniem
regionalnego rynku pracy, w tym ofert
edukacyjnych i szkoleniowych,

— lekarze i lekarze dentyÊci5),

— piel´gniarki i po∏o˝ne6), posiadajàce Êwia-
dectwo dojrza∏oÊci i b´dàce absolwenta-
mi liceów medycznych oraz medycznych
szkó∏ zawodowych kszta∏càcych w zawo-
dzie piel´gniarki i po∏o˝nej zg∏aszajàce
ch´ç podwy˝szania lub dostosowywania
kwalifikacji zawodowych do wymogów
rynku pracy.”,

b) w DZIA¸ANIU 4.1. „Wsparcie procesu wdra˝a-
nia ZPORR oraz programowania RPO na lata
2007—2013 — wydatki limitowane”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-
FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 4.1”
w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi” pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013 oraz
inne instytucje uczestniczàce w progra-
mowaniu RPO na lata 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „RODZAJE BENEFICJENTÓW KO¡-
COWYCH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013 oraz
inne instytucje uczestniczàce w progra-
mowaniu RPO na lata 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „POZIOM DOFINANSOWANIA PRO-
JEKTÓW” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku projektów realizowanych
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà ZPORR,
Urz´dy Wojewódzkie oraz Beneficjentów
koƒcowych (Instytucje Wdra˝ajàce) dla
dzia∏aƒ 2.5 i 3.4

— 25,01 % wydatków kwalifikowalnych
z bud˝etu paƒstwa (Minister Rozwoju
Regionalnego).”,

c) w DZIA¸ANIU 4.2. „Wsparcie procesu wdra˝a-
nia ZPORR oraz programowania RPO na lata
2007—2013 — wydatki nielimitowane”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-
FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 4.2”
w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi” pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013 oraz
inne instytucje uczestniczàce w progra-
mowaniu RPO na lata 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „RODZAJE BENEFICJENTÓW KO¡-
COWYCH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013 oraz
inne instytucje uczestniczàce w progra-
mowaniu RPO na lata 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „POZIOM DOFINANSOWANIA PRO-
JEKTÓW” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku projektów realizowanych
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà ZPORR,
Urz´dy Wojewódzkie oraz Beneficjentów
koƒcowych (Instytucje Wdra˝ajàce) dla
dzia∏aƒ 2.5 i 3.4

— 25 % wydatków kwalifikowalnych
z bud˝etu paƒstwa (Minister Rozwoju
Regionalnego).”,

d) w DZIA¸ANIU 4.3. „Dzia∏ania informacyjne
i promocyjne”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-
FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 4.3”
w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi” pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013
oraz inne instytucje uczestniczàce w pro-
gramowaniu RPO na 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „RODZAJE BENEFICJENTÓW KO¡-
COWYCH” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucje uczestniczàce w procesie pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013:
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Urz´dy Marsza∏kowskie i ich jednostki or-
ganizacyjne zaanga˝owane w proces pro-
gramowania RPO na lata 2007—2013 oraz
inne instytucje uczestniczàce w progra-
mowaniu RPO na lata 2007—2013, a tak˝e
instytucje uczestniczàce w programowa-
niu Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej na lata 2007—2013.”,

— w cz´Êci „POZIOM DOFINANSOWANIA PRO-
JEKTÓW” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku projektów realizowanych
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà ZPORR,
Urz´dy Wojewódzkie oraz Beneficjentów
koƒcowych (Instytucje Wdra˝ajàce) dla
dzia∏aƒ 2.5 i 3.4

— 25,02 % wydatków kwalifikowalnych
z bud˝etu paƒstwa (Minister Rozwoju
Regionalnego).”;

2) w ROZDZIALE VII. „AUDYT I KONTROLA” w cz´Êci
„Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR” tiret trzecie otrzy-
muje brzmienie:

„— przygotowanie, na podstawie raportów o nie-
prawid∏owoÊciach przekazywanych przez In-
stytucje PoÊredniczàce, raportów o nieprawi-
d∏owoÊciach w realizacji Programu, które prze-
kazywane sà do Departamentu Kontroli Skar-
bowej I w MF,”;

3) w ANEKSIE III „ZASADY KWALIFIKACJI WYDAT-
KÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIA¸A¡
ZPORR”:

a) w cz´Êci „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIA-
¸ANIA 2.1” w pkt 2 „Koszty beneficjentów
ostatecznych” cz´Êç „Koszty zwiàzane ze stu-
diami zawodowymi dla piel´gniarek i po∏o˝-
nych (w tym m.in. op∏aty za odbywanie stu-
diów, wynagrodzenie wyk∏adowców)” otrzy-
muje brzmienie:

„Koszty zwiàzane ze studiami zawodowymi dla
piel´gniarek i po∏o˝nych.”,

b) w cz´Êci „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIA-
¸ANIA 2.4” w pkt 2 „Koszty beneficjentów
ostatecznych” na koƒcu dodaje si´ cz´Êç
w brzmieniu:

„Koszty dodatków szkoleniowych.

Osobom uczestniczàcym w szkoleniach i kur-
sach przys∏ugujà dodatki szkoleniowe okreÊlone
w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.”,

c) w cz´Êci „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIA-
¸ANIA 2.5” w pkt 2 „Koszty Beneficjentów
Ostatecznych” cz´Êç „Koszty wsparcia pomo-
stowego” otrzymuje brzmienie:

„Wsparcie pomostowe jest bezpoÊrednià, bez-
zwrotnà pomocà kapita∏owà wspomagajàcà
„przetrwanie” przedsi´biorcy do uzyskania
przez niego p∏ynnoÊci finansowej.

Wsparcie pomostowe wyst´puje w dwóch for-
mach:

1. podstawowe wsparcie pomostowe, przez
okres pierwszych 6 miesi´cy prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej (liczonych od dnia
zarejestrowania dzia∏alnoÊci zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami lub od dnia rozpo-
cz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej7)),

2. przed∏u˝one wsparcie pomostowe, przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, po zakoƒcze-
niu korzystania z podstawowego wsparcia
pomostowego, nie d∏u˝ej ni˝ do 12. miesiàca
od dnia zarejestrowania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej lub od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej8). 

Beneficjent Ostateczny otrzymuje, przez okres
pierwszych 6 miesi´cy dzia∏alnoÊci (liczonych od
zarejestrowania firmy zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami), pomoc kapita∏owà w formie comie-
si´cznych dotacji w wysokoÊci 700 z∏ (kwota zbli-
˝ona do wysokoÊci obligatoryjnych op∏at dla
przedsi´biorcy niezatrudniajàcego pracowników,
ponoszonych niezale˝nie od poziomu przycho-
dów w postaci sk∏adki na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza-
ubezpieczeniowe). W przypadku utrzymujàcej si´
i udokumentowanej s∏abej kondycji finansowej
Beneficjenta Ostatecznego korzystajàcego z pod-
stawowego wsparcia pomostowego istnieje mo˝-
liwoÊç przed∏u˝enia jego udzielania o okres nie
d∏u˝szy ni˝ kolejne 6 miesi´cy (jednak˝e nie d∏u˝ej
ni˝ do 12. miesiàca prowadzenia dzia∏alnoÊci 
gospodarczej), o ile istnieje celowoÊç kontynuacji
udzielania mu pomocy. Wsparcie pomostowe wy-
p∏acane jest Beneficjentowi Ostatecznemu, ze
Êrodków zarezerwowanych na ten cel w projekcie
obejmujàcym us∏ugi doradczo-szkoleniowe w ra-
mach dzia∏ania 2.5, na podstawie decyzji: 

— ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) —
w przypadku podstawowego wsparcia po-
mostowego,

— upowa˝nionego przedstawiciela Beneficjen-
ta koƒcowego (Instytucji Wdra˝ajàcej), wyda-
nej po uprzedniej ocenie dokonanej przez
KOP — w przypadku przed∏u˝onego wspar-
cia pomostowego.”.

§ 2. Do czynnoÊci zwiàzanych z naborem i ocenà
wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, wybo-
rem projektów do dofinansowania, w odniesieniu do
których termin sk∏adania wniosków up∏ynà∏ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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———————
7) Decyzj´ podejmuje Beneficjent Koƒcowy (Instytucja

Wdra˝ajàca).
8) Stosuje si´ odpowiednio termin rozpocz´cia udzielania

podstawowego wsparcia pomostowego.
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