Dziennik Ustaw Nr 160

— 11707 —

Poz. 1131

1131
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

ryzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U.
Nr 207, poz. 2117, z póên. zm.2)) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktu-

1) w ust. 3.1.1 w dzia∏aniu 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”:

Nazwa Programu Operacyjnego

a) tabela otrzymuje brzmienie:
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Wspieranie zmian i dostosowaƒ w sektorze rolno-˝ywnoÊciowym

Nazwa dzia∏ania

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

111

Numer dzia∏ania

1.1

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca/Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy)

Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà — osoby
fizyczne lub prawne

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy
Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà — osoby
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pofizyczne lub prawne
mocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Granty inwestycyjne

Poziom podstawowy 50 % kwalifikujàcych si´ kosztów; w przypadku gospodarstw rolnych po∏o˝onych
Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwalina obszarach o niekorzystnych warunkach gospodafikujàcych si´ kosztów
rowania 60 %; je˝eli beneficjentem jest m∏ody rolnik
odpowiednio 55 % lub 65 %

———————
1)
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149,
poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 199, poz. 1645, z 2006 r. Nr 69, poz. 488,
Nr 136, poz. 968 i Nr 229, poz. 1673 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 520.
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Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

586 591 204 euro

Wsparcie finansowe UE

315 856 801 euro

Wsparcie finansowe krajowe

270 734 403 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

co najmniej 35 %

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

do 65 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

53,84 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

do 35 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

46,16 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

do 30 %

System wyboru projektów

Wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ; kwalifikacja projektów
dokonywana jest przez OR ARiMR w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce realizacji projektu

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komiNie biorà udzia∏u w wyborze projektów
tetów sterujàcych

b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja
Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Inwestycje
w gospodarstwach
rolnych
(ogó∏em)

315 856 801

270 734 403

—

—

315 856 801

2) w ust. 3.1.5 w dzia∏aniu 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Wspieranie zmian i dostosowaƒ w sektorze rolno-˝ywnoÊciowym

Nazwa dzia∏ania

Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych

Nazwa poddzia∏ania

—
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Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

114

Numer dzia∏ania

1.5

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca/Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy)

Przedsi´biorcy wpisani do rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, us∏ugowe zamra˝anie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artyku∏ami rolnymi

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Przedsi´biorcy wpisani do rejestru przedsi´biorców
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej po- w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dziamocy)
∏alnoÊci gospodarczej, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest: przetwórstwo wybranych produktów rolnych, pakowanie jaj, us∏ugowe zamra˝anie i przechowywanie produktów rolnych lub handel hurtowy artyku∏ami rolnymi
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Granty inwestycyjne

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwaliDo 50 % wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

502 730 860 euro

Wsparcie finansowe UE

347 427 767 euro

Wsparcie finansowe krajowe

155 303 093 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

69 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

34,55 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

31 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

15,45 %

System wyboru projektów

Wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Ocena pod wzgl´dem
formalnym b´dzie dokonywana w OR ARiMR, natomiast ocena ekonomiczna w Centrali ARiMR. Listy
projektów z pozytywnà ocenà b´dà przekazywane do
rekomendacji KS

Dziennik Ustaw Nr 160

— 11710 —

Poz. 1131

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi- KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, minitetów sterujàcych
strów w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu,
jednostki monitorujàco-kontrolnej Sekcji Orientacji
EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu terytorialnego oraz partnerów spo∏ecznych
i gospodarczych

b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Poprawa
przetwórstwa
i marketingu
artyku∏ów rolnych
(ogó∏em)

347 427 767

155 303 093

—

—

502 730 860

3) w ust. 3.2.1 w dzia∏aniu 2.1. „Przywracanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego naturalnà katastrofà
lub po˝arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich

Nazwa dzia∏ania

Przywracanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego naturalnà katastrofà lub po˝arem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

125

Numer dzia∏ania

2.1

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy)

Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe
(PGL) — nadleÊnictwa
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Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy PGL — nadleÊnictwa i w∏aÊciciele lasów prywatnych
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Granty inwestycyjne

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 100 %
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

13 913 555 euro

Wsparcie finansowe UE

10 719 702 euro

Wsparcie finansowe krajowe

3 193 853 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

0 %

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

77,04 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

77,04 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

22,96 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

22,96 %

System wyboru projektów

Wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Kwalifikacja projektów
dokonywana jest przez OR ARiMR

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi- Nie biorà udzia∏u w wyborze projektów
tetów sterujàcych

b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Przywracanie
potencja∏u produkcji
leÊnej zniszczonego
naturalnà katastrofà
lub po˝arem oraz
wprowadzenie
odpowiednich
instrumentów
zapobiegawczych
(ogó∏em)

10 719 702

3 193 853

—

—

—
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4) w ust. 3.2.4 w dzia∏aniu 2.4. „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich

Nazwa dzia∏ania

Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub
alternatywnych êróde∏ dochodów

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

1307

Numer dzia∏ania

2.4

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca/Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy)

Osoby fizyczne — rolnicy, domownicy oraz osoby
prawne, które prowadzà dzia∏alnoÊç rolniczà

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Osoby fizyczne — rolnicy, domownicy oraz osoby
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej po- prawne, które prowadzà dzia∏alnoÊç rolniczà
mocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Granty inwestycyjne

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 50 %
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

81 119 063 euro

Wsparcie finansowe UE

56 783 344 euro

Wsparcie finansowe krajowe

24 335 719 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

70 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

35 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

30 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

15 %

System wyboru projektów

Wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Kwalifikacja projektów
dokonywana jest przez OR ARiMR w∏aÊciwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi- Nie biorà udzia∏u w wyborze projektów
tetów sterujàcych
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b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Ró˝nicowanie
dzia∏alnoÊci rolniczej
i zbli˝onej
do rolnictwa w celu
zapewnienia
ró˝norodnoÊci
dzia∏aƒ lub
alternatywnych
êróde∏ dochodów
(ogó∏em)

56 783 344

24 335 719

—

—

81 119 063

5) w ust. 3.2.6 w dzia∏aniu 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwiàzanej z rolnictwem”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich

Nazwa dzia∏ania

Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwiàzanej z rolnictwem

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

1309

Numer dzia∏ania

2.6

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca/Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy)

Osoby fizyczne lub prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç
rolniczà

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Osoby fizyczne lub prawne prowadzàce dzia∏alnoÊç
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej po- rolniczà
mocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Granty inwestycyjne

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 50 %
fikujàcych si´ kosztów
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Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

42 188 052 euro

Wsparcie finansowe UE

29 531 636 euro

Wsparcie finansowe krajowe

12 656 416 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

50 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

70 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

35 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

30 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

15 %

System wyboru projektów

Wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ. Kwalifikacja projektów
dokonywana jest przez OR ARiMR w∏aÊciwe terytorialnie dla miejsca realizacji projektu

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi- Nie biorà udzia∏u w wyborze projektów
tetów sterujàcych

b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Rozwój i ulepszanie
infrastruktury
technicznej
zwiàzanej
z rolnictwem
(ogó∏em)

29 531 636

12 656 416

—

—

42 188 052

6) w ust. 3.2.7 w dzia∏aniu 2.7. „Pilota˝owy Program Leader +”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Zrównowa˝ony rozwój obszarów wiejskich

Nazwa dzia∏ania

Pilota˝owy Program Leader+
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Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

1305

Numer dzia∏ania

2.7

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca

FAPA

Beneficjent koƒcowy

ARiMR

Beneficjenci (projektodawcy) — Schemat I:

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, zwiàzki mi´dzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia,
zwiàzki stowarzyszeƒ lub inne organizacje pozarzàdowe posiadajàce osobowoÊç prawnà
Lokalne Grupy Dzia∏ania (LGD)

Beneficjenci (projektodawcy) — Schemat II:

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Mieszkaƒcy obszarów wiejskich
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy) — Schemat I:
Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Mieszkaƒcy obszarów wiejskich
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy) — Schemat II:
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Grant

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 100 %
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

30 443 952 euro

Wsparcie finansowe UE

23 455 552 euro

Wsparcie finansowe krajowe

6 988 400 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

—

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

77,04 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

77,04 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

22,96 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

22,96 %

System wyboru projektów

Wybór projektów dokonywany na podstawie kryteriów punktowych. W ocen´ projektów w∏àczona GR
KS; listy rankingowe projektów sà rekomendowane
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez KS do akceptacji
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Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i Komi- KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, minitetów Sterujàcych
strów w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu,
jednostki monitorujàco-kontrolnej EFOiGR — Sekcja
Orientacji, ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu terytorialnego oraz partnerów spo∏ecznych
i gospodarczych;
grupa robocza: cz∏onkowie KS lub eksperci

b) tabela „Bud˝et dla Schematu I i II w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Pilota˝owy Program
Leader +

23 455 552

6 988 400

—

—

—

7) w ust. 3.3.1 w dzia∏aniu 3.1. „Wsparcie systemu zarzàdzania i wdra˝ania Programu”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa dzia∏ania

Wsparcie systemu zarzàdzania i wdra˝ania Programu

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

411, 413

Numer dzia∏ania

3.1

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Beneficjenci koƒcowi/Instytucja wdra˝ajàca

ARiMR

Beneficjenci

MRiRW, ARiMR, FAPA, samorzàdy województw
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Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy MRiRW, ARiMR, FAPA, samorzàdy województw
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

pomoc techniczna

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 100 % kosztów kwalifikowalnych
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

12 367 620 euro

Wsparcie finansowe UE

9 275 715 euro

Wsparcie finansowe krajowe

3 091 905 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

—

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

75 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

75 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

25 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

25 %

System wyboru projektów

Projekty do realizacji rekomendowane sà przez KS

Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i Komi- KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, minitetów Sterujàcych
strów w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu,
jednostki monitorujàco-kontrolnej Sekcji Orientacji
EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu terytorialnego oraz partnerów spo∏ecznych
i gospodarczych;
grupa robocza: cz∏onkowie KS lub eksperci

b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Wsparcie systemu
zarzàdzania
i wdra˝ania
Programu

9 275 715

3 091 905

—

—

—
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8) w ust. 3.3.3 w dzia∏aniu 3.3. „Informowanie i promocja Programu”:
a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004—2006”

Nazwa priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa dzia∏ania

Informowanie i promocja Programu

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

411, 415

Numer dzia∏ania

3.3

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Beneficjenci koƒcowi/Instytucja wdra˝ajàca

ARiMR

Beneficjenci

MRiRW, ARiMR; FAPA, samorzàdy województw

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy Potencjalni beneficjenci Programu, spo∏eczeƒstwo
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

pomoc techniczna

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwali- 100 % kosztów kwalifikowalnych
fikujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

3 002 180 euro

Wsparcie finansowe UE

2 251 635 euro

Wsparcie finansowe krajowe

750 545 euro

Udzia∏ Êrodków prywatnych w ca∏oÊci Êrodków (%)

—

Udzia∏ Êrodków publicznych w ca∏oÊci Êrodków (%)

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

75 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

75 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

25 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

25 %

System wyboru projektów

Projekty do realizacji rekomendowane sà przez KS

KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, miniSk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i Komistrów w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu,
tetów Sterujàcych
jednostki monitorujàco-kontrolnej Sekcji Orientacji
EFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samorzàdu terytorialnego oraz partnerów spo∏ecznych
i gospodarczych;
grupa robocza: cz∏onkowie KS lub eksperci
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b) tabela „Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w mln euro)” otrzymuje brzmienie:
Bud˝et dzia∏ania w latach 2004—2006 (w euro)

Dzia∏anie

Unia
Europejska
EFOiGR —
Sekcja Orientacji

Bud˝et
paƒstwa

Jednostki
samorzàdu
terytorialnego

Inne Êrodki
publiczne

Ârodki
prywatne

Informowanie
i promocja
Programu

2 251 635

750 545

—

—

—

9) w ust. 4 Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” otrzymuje brzmienie:
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10) w ust. 5.7. „Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania p∏atnoÊci na rzecz beneficjenta” akapit
czwarty otrzymuje brzmienie:

okres zatrudnienia lub oddelegowania nie mo˝e
przekraczaç koƒcowej daty kwalifikowania wydatków w przyj´tym okresie programowania;

„Je˝eli beneficjent dzia∏aƒ: 2.2. „Scalanie gruntów”, 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi” lub dzia∏aƒ w ramach priorytetu 3. „Pomoc techniczna” otrzyma∏ Êrodki z bud˝etu paƒstwa na ich realizacj´:

wynagrodzenie osób, wspó∏finansowane ze
Êrodków priorytetu 3. „Pomoc techniczna”, powinno odpowiadaç wysokoÊci wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w danej instytucji
na porównywalnych stanowiskach; wy˝sze wynagrodzenie wymaga uzasadnienia;

1) w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci wspó∏finansowania krajowego — to ARiMR nie dokonuje wyp∏aty Êrodków wspó∏finansowania krajowego;
2) w kwocie odpowiadajàcej wysokoÊci finansowania projektu z Sekcji Orientacji EFOiGR (wyprzedzajàce finansowanie) — to równowartoÊç
Êrodków wyp∏acanych przez ARiMR z Sekcji
Orientacji EFOiGR, stanowiàcych refundacj´
kosztów kwalifikowalnych, beneficjent zwraca
na rachunek w∏aÊciwego wojewody, który przekazuje je na rachunek dochodów bud˝etu paƒstwa prowadzony przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych.”;
11) w za∏àczniku nr 1 do Uzupe∏nienia Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” w cz´Êci „Zakres
kosztów kwalifikowalnych w ramach poszczególnych dzia∏aƒ Programu” dzia∏ania 3.1. „Wsparcie
systemu zarzàdzania i wdra˝ania Programu”, 3.2.
„Rozwój instytucjonalny” oraz 3.3. „Informowanie
i promocja Programu” otrzymujà brzmienie:
„Dzia∏anie 3.1. „Wsparcie systemu zarzàdzania
i wdra˝ania Programu”
W zakres kosztów kwalifikowalnych mogà wchodziç koszty:
1) organizacji, obs∏ugi i uczestnictwa w pracach
Komitetu Monitorujàcego oraz jego grup roboczych;
2) organizacji, obs∏ugi i uczestnictwa w pracach:
KS, GR KS oraz RKS, w zakresie ich zadaƒ zwiàzanych z wdra˝aniem Programu;
3) wynagrodzenia brutto wraz ze sk∏adkami na
ubezpieczenie spo∏eczne, p∏aconymi przez pracodawc´, oraz sk∏adkami na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, a tak˝e odpisami na Zak∏adowy
Fundusz Âwiadczeƒ Socjalnych osób:
a) oddelegowanych lub zatrudnionych na czas
realizacji Programu do zadaƒ zwiàzanych
z przygotowaniem, ocenà, wyborem lub
monitorowaniem projektów lub Programu,
audytem i kontrolà oraz
b) zatrudnionych do obs∏ugi prac Komitetu
Monitorujàcego, KS oraz RKS, w zakresie
wdra˝ania Programu;
osoba, której wynagrodzenie wspó∏finansowane jest ze Êrodków priorytetu 3 „Pomoc techniczna”, mo˝e wykonywaç wy∏àcznie obowiàzki
zwiàzane z realizacjà wymienionych zadaƒ;

4) zwiàzane z prowadzeniem audytów;
5) zwiàzane z prowadzeniem kontroli;
6) wsparcia eksperckiego w zakresie oceny, wyboru i monitorowania pomocy lub projektów;
7) inne ponoszone przez instytucje w zwiàzku
z wdra˝aniem Programu;
8) zwiàzane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty przygotowania specyfikacji przetargowej
oraz przeprowadzenia procedury przetargowej.
Pomoc nie b´dzie przyznawana na pokrycie kosztów zadaƒ realizowanych z udzia∏em Êrodków
Phare lub Transition Facility.
Dzia∏anie 3.2. „Rozwój instytucjonalny”
W zakres kosztów kwalifikowalnych mogà wchodziç koszty:
1) zakupu i instalacji sprz´tu komputerowego,
oprogramowania, wyposa˝enia oraz zakupu
materia∏ów na potrzeby wdro˝enia Programu;
2) zakupu i instalacji komputerowych systemów
zarzàdzania, monitorowania i ewaluacji;
3) organizacji i realizacji szkoleƒ s∏u˝àcych podnoszeniu kwalifikacji osób bioràcych udzia∏ w procesie zarzàdzania, wdra˝ania, monitorowania
lub kontroli pomocy, w tym cz∏onków komitetów monitorujàcego i sterujàcych;
4) udzia∏u w innych formach szkolenia osób odpowiedzialnych za zarzàdzanie, wdra˝anie, monitorowanie lub kontrol´ pomocy;
5) oceny realizacji Programu;
6) zwiàzane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty przygotowania specyfikacji przetargowej
oraz przeprowadzenia przetargu.
Pomoc nie b´dzie przyznawana na pokrycie kosztów zadaƒ realizowanych z udzia∏em Êrodków
Phare lub Transition Facility.
Dzia∏anie 3.3. „Informowanie i promocja Programu”
W zakres kosztów kwalifikowalnych mogà wchodziç koszty:
1) organizacji i obs∏ugi konferencji, spotkaƒ informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów;
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2) organizacji i obs∏ugi spotkaƒ promujàcych najlepsze stosowane praktyki;
3) opracowania, wydania oraz dystrybucji materia∏ów informacyjnych lub promocyjnych na temat Programu, a tak˝e publikacji dokumentów
zwiàzanych z jego wdra˝aniem;
4) projektowania, aktualizacji lub utrzymania
stron oraz domen internetowych;
5) zakupu sprz´tu i materia∏ów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych lub
informacyjnych;
6) dzia∏aƒ promocyjnych w mediach, w tym opracowanie materia∏ów oraz ich rozpowszechnianie;

Poz. 1131, 1132 i 1133

7) przygotowania i wykonania tablic lub znaków
informacyjnych;
8) zwiàzane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty przygotowania specyfikacji przetargowej
oraz przeprowadzenia przetargu.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

1132
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie wspó∏czynnika zabezpieczajàcego przed wyp∏atà p∏atnoÊci w nadmiernej wysokoÊci
Na podstawie art. 33f ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Wspó∏czynnik zabezpieczajàcy przed wyp∏atà
producentom surowca tytoniowego p∏atnoÊci uzupe∏———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131,
poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10,
poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 66, poz. 473, Nr 92, poz. 638
i Nr 245, poz. 1774 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 366.

niajàcej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, w nadmiernej wysokoÊci, za surowiec tytoniowy pochodzàcy ze zbiorów w 2007 r.,
wynosi:
1) 0,468695591986268 — w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Virginia;
2) 0,459785342146882 — w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z mo˝liwoÊcià dosuszenia
i w´dzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

1133
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie standardów post´powania oraz procedur medycznych
przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
w zak∏adach opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U.

z 2007 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 123, poz. 849) zarzàdza si´,
co nast´puje:

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

