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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 paêdziernika 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏al-
noÊci nierolniczej”, obj´tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej
„pomocà”, w tym:

1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
oraz wniosków o p∏atnoÊç;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski
o p∏atnoÊç;

3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç umowa, na podstawie której jest przyzna-
wana pomoc, zwana dalej „umowà”;

4) przypadki, w których nast´pcy prawnemu benefi-
cjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa lub jego
cz´Êci albo gospodarstwa rolnego lub jego cz´Êci
mo˝e byç przyznana pomoc, oraz warunki i tryb
przyznania pomocy;

5) kategorie si∏y wy˝szej i wyjàtkowe okolicznoÊci, in-
ne ni˝ wymienione w przepisach rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia

———————
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
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131,
poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).



2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady sto-
sowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368
z 23.12.2006, str. 15, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1974/2006”, w przypadku
wystàpienia których nie jest wymagany zwrot po-
mocy.

§ 2. O pomoc mo˝e ubiegaç si´ rolnik lub jego do-
mownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników, lub ma∏˝onek tego rolnika:

1) który:

a) jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej,

b) jest pe∏noletni i nie ukoƒczy∏ 60 roku ˝ycia,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowoÊci nale-
˝àcej do:

— gminy wiejskiej lub

— gminy miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast
liczàcych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców, lub

— gminy miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowo-
Êci liczàcych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania si´ o przy-
znanie pomocy na podstawie przepisów rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,
z póên. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej
wydanych w trybie tego rozporzàdzenia lub
przepisów odr´bnych,

e) nie wystàpi∏ o przyznanie lub nie przyznano mu
renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006 lub
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013, zwanego dalej „Programem”,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pe∏nym za-
kresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników, przez okres co najmniej
ostatnich 12 miesi´cy poprzedzajàcych miesiàc
z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie b´dzie realizowa∏ operacji jako wspólnik
spó∏ki cywilnej;

2) je˝eli za rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wcho-
dzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego posiada-
nego przez tego rolnika, przyznano p∏atnoÊç do
gruntów rolnych.

§ 3. 1. Pomoc przyznaje si´ na operacj´ spe∏niajà-
cà wymagania okreÊlone w Programie, w szczególno-
Êci uzasadnionà ekonomicznie, w tym pod wzgl´dem
jej kosztów, oraz zapewniajàcà osiàgni´cie i zachowa-
nie celów dzia∏ania, o którym mowa w § 1: 

1) która nie jest finansowana z udzia∏em innych Êrod-
ków publicznych;

2) obejmujàcà wy∏àcznie inwestycje zwiàzane z pod-
j´ciem lub prowadzeniem dzia∏alnoÊci nierolniczej
w zakresie:

a) okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia,

b) wynajmowania pokoi oraz sprzeda˝y posi∏ków
domowych lub Êwiadczenia innych us∏ug zwià-
zanych z pobytem turystów w gospodarstwie
rolnym, 

c) wytwarzania produktów energetycznych z bio-
masy;

3) której realizacja nie zosta∏a rozpocz´ta przed dniem
zawarcia umowy.

2. Pomoc przyznaje si´:

1) wnioskodawcy, który spe∏nia warunki okreÊlone
w § 2 pkt 1 lit. a, c—e i g; 

2) je˝eli zosta∏y spe∏nione inne warunki okreÊlone
w rozporzàdzeniu oraz innych przepisach prawa
zwiàzanych z realizacjà operacji. 

3. Pomoc przyznaje si´, je˝eli:

1) operacja b´dzie realizowana w jednym albo dwóch
etapach;

2) z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià nastàpi
w terminie 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy;

3) zakoƒczenie realizacji operacji i z∏o˝enie wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà nastàpi w terminie:

a) 36 miesi´cy od dnia zawarcia umowy — w przy-
padku operacji realizowanych w dwóch eta-
pach,

b) 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy — w przy-
padku operacji realizowanych w jednym etapie

— lecz nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) p∏atnoÊç ostateczna b´dzie obejmowaç nie mniej
ni˝ 25 % ∏àcznej planowanej wysokoÊci pomocy.

4. W przypadku operacji obejmujàcych inwestycje
polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem
leasingu:

1) pomoc przyznaje si´, je˝eli:

a) operacja b´dzie realizowana w nie wi´cej ni˝
dziesi´ciu etapach, przy czym w odniesieniu do
cz´Êci operacji obejmujàcej wy∏àcznie inwesty-
cje niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych
przedmiotem leasingu b´dzie realizowana
zgodnie z ust. 3 pkt 1,

b) z∏o˝enie pierwszego wniosku o p∏atnoÊç po-
Êrednià nastàpi w terminie 12 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy, przy czym z∏o˝enie pierwsze-
go wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià w odniesieniu
do cz´Êci operacji obejmujàcej wy∏àcznie inwe-
stycje niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´dà-
cych przedmiotem leasingu nastàpi w terminie
okreÊlonym w ust. 3 pkt 2,

c) wniosek o p∏atnoÊç b´dzie sk∏adany nie cz´Êciej
ni˝ dwa razy w roku,
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d) zakoƒczenie realizacji operacji i z∏o˝enie wnio-
sku o p∏atnoÊç ostatecznà nastàpi w terminie
60 miesi´cy od dnia zawarcia umowy, lecz nie
póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r., przy
czym z∏o˝enie ostatniego wniosku o p∏atnoÊç
w odniesieniu do cz´Êci operacji obejmujàcej
wy∏àcznie inwestycje niepolegajàce na nabyciu
rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu nastàpi
w terminach okreÊlonych w ust. 3 pkt 3;

2) nie stosuje si´ przepisu ust. 3 pkt 4.

5. Przez wniosek o p∏atnoÊç:

1) poÊrednià — rozumie si´ wniosek o p∏atnoÊç sk∏a-
dany po zrealizowaniu ka˝dego z etapów operacji,
je˝eli dany etap nie jest etapem koƒcowym;

2) ostatecznà — rozumie si´ wniosek o p∏atnoÊç sk∏a-
dany po zrealizowaniu ca∏ej operacji.

§ 4. 1. Pomoc przyznaje si´ w formie refundacji
cz´Êci kosztów:

1) budowy lub modernizacji obiektów budowlanych,
jak równie˝ kosztów zakupu niezb´dnego sprz´tu
i wyposa˝enia,

2) ogólnych, które sà bezpoÊrednio zwiàzane z przy-
gotowaniem i realizacjà operacji,

3) poniesionych:

a) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosz-
tów stanowiàcych koszty ogólne — poniesio-
nych nie wczeÊniej ni˝ 1 stycznia 2007 r.,

b) w formie rozliczenia pieni´˝nego, a w przypad-
ku transakcji, której wartoÊç, bez wzgl´du na
liczb´ wynikajàcych z niej p∏atnoÊci, przekracza
10 tys. z∏otych — w formie rozliczenia bez-
gotówkowego przeprowadzonego poleceniem
przelewu

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. Koszty ogólne poniesione przed dniem zawarcia
umowy sà ponoszone na wy∏àczne ryzyko wniosko-
dawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy wniosko-
dawcy nie przys∏uguje roszczenie o zwrot tych kosz-
tów.

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych ni˝ okreÊ-
lone w § 5, w szczególnoÊci:

1) podatku od towarów i us∏ug (VAT);

2) zakupu rzeczy u˝ywanych.

4. Refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne
w wysokoÊci poniesionej przez beneficjenta, nie wi´-
cej jednak ni˝ 50 % kosztów kwalifikowalnych.

5. Pomoc przyznaje si´ i wyp∏aca do wysokoÊci li-
mitu, który w okresie realizacji Programu wynosi mak-
symalnie 100 tys. z∏otych na jednego beneficjenta. 

6. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 5,
uwzgl´dnia si´ sum´ kwot pomocy wyp∏aconej w ra-
mach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyzna-
nej w ramach operacji niezakoƒczonych.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 1, zalicza si´ koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego
z modernizacjà niemieszkalnych obiektów budow-
lanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materia∏ów szkodliwych
pochodzàcych z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu po∏àczone-
go z modernizacjà istniejàcych budynków miesz-
kalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materia∏ów szkodliwych
pochodzàcych z rozbiórki;

3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝enia
i sprz´tu;

5) zakupu sprz´tu komputerowego i oprogramowa-
nia s∏u˝àcego wsparciu podejmowanej lub roz-
wijanej dzia∏alnoÊci nierolniczej;

6) zakupu Êrodków transportu, z wy∏àczeniem zakupu
samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej ni˝ 8 osób wraz z kierowcà:

a) w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 75 % inwesty-
cyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji —
w przypadku dzia∏alnoÊci nierolniczej w zakresie
Êwiadczenia wy∏àcznie us∏ug transportowych,

b) w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % inwesty-
cyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji —
w przypadku dzia∏alnoÊci nierolniczej w zakre-
sie Êwiadczenia innych us∏ug ni˝ us∏ugi trans-
portowe;

7) rat zap∏aconych tytu∏em wykonania umowy leasin-
gu, nieprzekraczajàce ceny netto nabycia rzeczy,
o których mowa w pkt 4—6, je˝eli przeniesienie
w∏asnoÊci tych rzeczy na beneficjenta nastàpi
w okresie realizacji operacji, lecz nie póêniej ni˝ do
dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, zalicza si´ koszty w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej 10 % pozosta∏ych kosztów kwalifiko-
walnych, obejmujàce koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji,
w szczególnoÊci:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddzia∏ywania na Êrodowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomoÊci,

f) projektów technologicznych;
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2) op∏at za patenty lub licencje;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autor-
skiego oraz koszty zwiàzane z kierowaniem robo-
tami budowlanymi.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5,
zalicza si´:

1) koszty transportu do miejsca realizacji operacji: 

a) materia∏ów s∏u˝àcych realizacji operacji, 

b) maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝enia i sprz´-
tu obj´tych operacjà;

2) koszty monta˝u maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wy-
posa˝enia i sprz´tu obj´tych operacjà.

§ 6. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”, podaje do
publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej Agen-
cji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym, informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania
w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy mo˝na sk∏adaç
po up∏ywie 14 dni od dnia podania do publicznej wia-
domoÊci informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomo-
Êci, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej ni˝ co
14 dni, informacje o liczbie wniosków o przyznanie
pomocy z∏o˝onych w danym roku realizacji Programu
i zapotrzebowaniu na Êrodki wynikajàcym z tych
wniosków, z podzia∏em na województwa.

4. Termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomo-
cy w danym roku realizacji Programu up∏ywa z koƒcem
dnia roboczego nast´pujàcego po dniu podania do
publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Agencji
informacji okreÊlajàcej, ˝e zapotrzebowanie, o którym
mowa w ust. 3, osiàgn´∏o co najmniej 120 % dost´p-
nych Êrodków w danym roku w danym województwie,
lecz nie póêniej ni˝ w dniu 31 grudnia danego roku.

§ 7. 1. W jednym roku mo˝na z∏o˝yç jeden wniosek
o przyznanie pomocy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na podsta-
wie uprzednio z∏o˝onego wniosku o przyznanie pomo-
cy nie przyznano pomocy.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´
osobiÊcie albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊred-
nio w oddziale regionalnym Agencji, w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce realizacji operacji.

2. Z chwilà z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy
Agencja wydaje potwierdzenie jego z∏o˝enia, zawiera-
jàce dat´ i godzin´ wp∏ywu wniosku, opatrzone pie-
cz´cià Agencji oraz podpisane przez osob´ przyjmujà-
cà wniosek.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera
w szczególnoÊci:

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepi-
sach o krajowym systemie ewidencji producen-

tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci:

a) wnioskodawcy, o ile zosta∏ nadany,

b) osoby, której przyznano p∏atnoÊç, o której mo-
wa w § 2 pkt 2;

2) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy; 

3) charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci, w tym
okreÊlenie przedmiotu prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia-
∏alnoÊci (PKD);

4) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie miej-
sca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

5) plan finansowy operacji;

6) informacje o za∏àcznikach;

7) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà;

8) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´
dokumenty, o których mowa w ust. 4.

3. Agencja udost´pnia formularz wniosku o przy-
znanie pomocy nie póêniej ni˝ w dniu podania do
publicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa w § 6
ust. 1.

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy zawie-
ra wykaz dokumentów, które powinny byç do∏àczone
do wniosku, z wyraênym zaznaczeniem tych doku-
mentów, których niedo∏àczenie skutkuje nieprzyzna-
niem pomocy, oraz wzory oÊwiadczeƒ.

5. Wnioskodawca informuje Agencj´ o wszelkich
zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem, nie-
zw∏ocznie po ich zaistnieniu.

§ 10. 1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy zosta∏
z∏o˝ony po terminie lub nie zosta∏ wype∏niony we
wszystkich wymaganych pozycjach, lub nie do∏àczono
do niego co najmniej jednego z dokumentów, których
niedo∏àczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy,
Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zwanej dalej „ustawà”, dotyczàcy odmowy
przyznania pomocy, stosuje si´ odpowiednio. 

2. Je˝eli we wniosku o przyznanie pomocy nie
wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma mo˝noÊci
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych da-
nych, wniosek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

3. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy nie spe∏nia
innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2 wymagaƒ, Agencja
wzywa wnioskodawc´, w formie pisemnej, do usuni´-
cia braków w terminie 21 dni od dnia dor´czenia we-
zwania, chyba ˝e zachodzà niebudzàce wàtpliwoÊci
przes∏anki nieprzyznania pomocy.
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4. Je˝eli wnioskodawca, pomimo wezwania do
usuni´cia braków, nie usunà∏ w terminie:

1) ˝adnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy;
przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczàcy odmowy
przyznania pomocy, stosuje si´ odpowiednio;

2) wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie
wnioskodawc´, w formie pisemnej, do usuni´cia
braków w terminie 21 dni od dnia dor´czenia we-
zwania, chyba ˝e zachodzà niebudzàce wàtpliwo-
Êci przes∏anki nieprzyznania pomocy.

5. Je˝eli wnioskodawca, pomimo ponownego we-
zwania do usuni´cia braków, nie usunà∏ w terminie
wszystkich braków, Agencja nie przyznaje pomocy.
Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczàcy odmowy przy-
znania pomocy, stosuje si´ odpowiednio.

6. Z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy nie mo-
˝e byç zmieniany przez wnioskodawc´ w zakresie pla-
nu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-
-finansowego operacji, z wy∏àczeniem zmian wynika-
jàcych z wezwaƒ Agencji.

§ 11. 1. Pomoc przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci z∏o-
˝enia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje si´
w terminie 4 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia wniosko-
dawc´ o przyczynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin
rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

§ 12. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy, Agencja wyznacza nie-
zw∏ocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin
zawarcia umowy, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni od dnia otrzy-
mania wezwania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu zawarcia
umowy albo odmówi∏ jej podpisania, Agencja nie przy-
znaje pomocy, chyba ˝e wnioskodawca stawi∏ si´ w celu
podpisania umowy i jà podpisa∏ w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencjà przed up∏ywem wyzna-
czonego w wezwaniu terminu, nie d∏u˝szym ni˝
miesiàc, albo 

2) wyznaczonym przez Agencj´, nie d∏u˝szym ni˝
21 dni od dnia, na który zosta∏ wyznaczony po-
przedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta-
wie ust. 2, przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczàcy od-
mowy przyznania pomocy, stosuje si´ odpowiednio.

§ 13. Agencja, na uzasadnionà proÊb´ wnioskodaw-
cy, mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie terminu wyko-
nania przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w to-
ku post´powania w sprawie przyznania pomocy, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ o 6 miesi´cy, przy czym przed∏u˝enie
terminu o wi´cej ni˝ miesiàc wymaga udokumentowa-
nia przez wnioskodawc´ przyczyny przed∏u˝enia.

§ 14. 1. W razie uchybienia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w toku
post´powania w sprawie przyznania pomocy Agencja,
na proÊb´ wnioskodawcy, przywraca termin wykona-
nia tych czynnoÊci, je˝eli wnioskodawca:

1) wniós∏ proÊb´ w terminie 14 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;

2) jednoczeÊnie z wniesieniem proÊby dope∏ni∏ czyn-
noÊci, dla której okreÊlony by∏ termin;

3) uprawdopodobni∏, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez je-
go winy.

2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia proÊby, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

3. W przypadku przywrócenia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w ramach
post´powania w sprawie przyznania pomocy, po za-
koƒczeniu tego post´powania, do ustalenia kolejno-
Êci, w jakiej przys∏uguje pomoc, przyjmuje si´, ˝e
wniosek zosta∏ z∏o˝ony w dniu przywrócenia terminu.

§ 15. 1. Wezwanie przez Agencj´ wnioskodawcy do
wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powa-
nia w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg ter-
minu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do
czasu wykonania przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.

2. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przy-
znanie pomocy niezb´dne jest uzyskanie dodatko-
wych wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà
nowe okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝li-
woÊci przyznania pomocy, termin rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy wyd∏u˝a si´ o czas nie-
zb´dny do uzyskania wyjaÊnieƒ lub opinii, o czym
Agencja informuje na piÊmie wnioskodawc´.

§ 16. 1. W razie Êmierci wnioskodawcy albo w razie
zbycia ca∏oÊci lub cz´Êci gospodarstwa rolnego w toku
post´powania w sprawie przyznania pomocy, nast´pca
prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa
rolnego lub jego cz´Êci nie mo˝e wstàpiç do toczàcego
si´ post´powania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym
mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia
z chwilà uprawdopodobnienia zdarzenia okreÊlonego
w ust. 1.

§ 17. 1. Umow´ zawiera si´ na formularzu, opraco-
wanym przez Agencj´ i udost´pnionym na stronie in-
ternetowej Agencji.

2. Poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23
ustawy, umowa mo˝e zawieraç inne postanowienia
dotyczàce realizacji operacji, w szczególnoÊci zobo-
wiàzania beneficjenta dotyczàce:

1) osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu
przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
nych Êrodków publicznych;

Dziennik Ustaw Nr 200 — 14401 — Poz. 1442



3) ograniczeƒ lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà

— przez 5 lat;

4) umo˝liwienia przeprowadzania kontroli zwiàza-
nych z przyznanà pomocà przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà przez 5 lat;

6) informowania Agencji o okolicznoÊciach mogàcych
mieç wp∏yw na wykonanie umowy przez 5 lat.

3. Pi´cioletni okres, którego dotyczà zobowiàzania,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3—6, liczy si´ od dnia
dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci:

1) ostatecznej — w przypadku operacji obejmujàcych
wy∏àcznie inwestycje niepolegajàce na nabyciu
rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu;

2) w wyniku której po raz pierwszy w ramach opera-
cji zosta∏y zrefundowane koszty kwalifikowalne,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 — w przypadku
operacji obejmujàcych wy∏àcznie inwestycje pole-
gajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem
leasingu;

3) w wyniku której w ramach operacji zosta∏y zrefun-
dowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1—6 i ust. 2 — w przy-
padku operacji obejmujàcych inwestycje zarówno
polegajàce, jak i niepolegajàce na nabyciu rzeczy
b´dàcych przedmiotem leasingu.

4. Umowa zawiera równie˝ postanowienia doty-
czàce warunków i sposobu pozyskiwania przez Agen-
cj´ od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7
ust. 4 pkt 1 ustawy.

5. Zmiana umowy w zakresie zobowiàzaƒ benefi-
cjenta okreÊlonych w ust. 2:

1) pkt 1 i 2 jest niewa˝na;

2) pkt 3 mo˝e byç dokonana w wyjàtkowych okolicz-
noÊciach.

§ 18. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie
jest weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´.

2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których
mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecnoÊci
upowa˝nionego pracownika Agencji. Weksel wraz
z deklaracjà wekslowà sk∏ada si´ w oddziale regional-
nym Agencji w dniu zawarcia umowy.

3. Beneficjent do∏àcza do umowy oÊwiadczenie
ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy albo
o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim, albo
o ustanowionej ma∏˝eƒskiej rozdzielnoÊci majàtkowej.

§ 19. 1. Warunki wyp∏aty Êrodków finansowych
z tytu∏u pomocy okreÊla umowa, z tym ˝e Êrodki te
mogà byç wyp∏acone, je˝eli beneficjent:

1) zrealizowa∏ operacj´ lub jej etap, w tym poniós∏
zwiàzane z tym koszty, zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w rozporzàdzeniu i w umowie oraz okreÊlo-
nymi w innych przepisach dotyczàcych inwestycji
obj´tych operacjà;

2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie;

3) udokumentowa∏ zrealizowanie operacji lub jej eta-
pu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych
z tym zwiàzanych.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spe∏ni∏ którego-
kolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, Êrodki
finansowe z tytu∏u pomocy mogà byç wyp∏acone
w cz´Êci dotyczàcej operacji lub jej etapu, które zosta-
∏y zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz je˝eli
cel operacji zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàg-
ni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.

§ 20. W przypadku operacji obejmujàcych inwesty-
cje polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmio-
tem leasingu beneficjent sk∏ada w oddziale regional-
nym Agencji, przed planowanym dniem z∏o˝enia
wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià, w ramach którego po
raz pierwszy zostanà uj´te raty zap∏acone tytu∏em wy-
konania umowy leasingu:

1) umow´ leasingu wraz z harmonogramem sp∏at,

2) orygina∏ albo kopi´ potwierdzonà za zgodnoÊç
z orygina∏em przez finansujàcego faktury sprzeda-
˝y rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu, wysta-
wionej przez zbywc´ na rzecz finansujàcego

— w terminie okreÊlonym w umowie.

§ 21. 1. Tryb wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu-
∏u pomocy okreÊla umowa, z tym ˝e sà one wyp∏aca-
ne na wniosek o p∏atnoÊç. 

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ osobiÊcie albo
przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio w oddziale
regionalnym Agencji, w∏aÊciwym ze wzgl´du na miej-
sce realizacji operacji.

3. Formularz wniosku o p∏atnoÊç zawiera wykaz do-
kumentów, które powinny byç do∏àczone do wniosku.

4. Do wniosku o p∏atnoÊç stosuje si´ przepis § 8
ust. 2.

§ 22. 1. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ wype∏-
niony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie
do∏àczono do niego wymaganych dokumentów, lub
wniosek lub dokumenty nie spe∏niajà innych wyma-
gaƒ, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej,
do usuni´cia braków w terminie 21 dni od dnia dor´-
czenia wezwania.

2. Je˝eli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunà∏
braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa po-
nownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usuni´cia
braków w terminie 21 dni od dnia dor´czenia wezwania.
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3. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwa-
nia, nie usunà∏ braków, Agencja rozpatruje wniosek
o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim zosta∏ wype∏niony, oraz
na podstawie do∏àczonych i poprawnie sporzàdzo-
nych dokumentów.

4. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku
o p∏atnoÊç, mo˝e wzywaç beneficjenta, w formie pi-
semnej, do wyjaÊnienia faktów istotnych dla rozstrzy-
gni´cia sprawy lub przedstawienia dowodów na po-
twierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia do-
r´czenia wezwania.

§ 23. 1. Agencja rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç
w terminie 3 miesi´cy i dokonuje wyp∏aty Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy niezw∏ocznie po pozy-
tywnym rozpatrzeniu wniosku o p∏atnoÊç.

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç sto-
suje si´ przepisy § 13 i 15.

§ 24. 1. W razie Êmierci beneficjenta nast´pcy
prawnemu beneficjenta mo˝e byç przyznana pomoc
na operacj´, którà realizowa∏ beneficjent, je˝eli:

1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2
ustawy;

2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y pra-
wa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej
operacji oraz inne jego prawa niezb´dne do jej zre-
alizowania.

2. Wniosek nast´pcy prawnego beneficjenta
o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem na-
st´pcy”, sk∏ada si´ w oddziale regionalnym Agencji
w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce realizacji operacji,
w terminie 2 miesi´cy od dnia zaistnienia zdarzenia
okreÊlonego w ust. 1.

3. Do wniosku nast´pcy do∏àcza si´ dokument po-
twierdzajàcy fakt zaistnienia nast´pstwa prawnego.

4. Je˝eli nie zosta∏o zakoƒczone post´powanie sà-
dowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca
do∏àcza do wniosku nast´pcy zaÊwiadczenie sàdu o za-
rejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
albo kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez sàd
albo

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez no-
tariusza albo upowa˝nionego pracownika Agencji,
wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku
w polskiej placówce pocztowej operatora publicz-
nego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczonà
za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza albo
upowa˝nionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadko-
bierca przekazuje Agencji prawomocne postanowie-
nie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia si´ tego postano-
wienia.

6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu naby-
cia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia spad-
ku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadkobierca,
który z∏o˝y∏ wniosek nast´pcy, do∏àcza do tego wniosku
oÊwiadczenia pozosta∏ych spadkobierców, ˝e wyra˝ajà
zgod´ na przyznanie pomocy temu spadkobiercy. 

7. W przypadku z∏o˝enia wniosku nast´pcy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja
nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy,
dotyczàcy odmowy przyznania pomocy, stosuje si´
odpowiednio.

8. Wniosek nast´pcy rozpatruje si´ w terminie
3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nast´pcy
w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawia-
damia wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, wskazu-
jàc nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy ni˝
2 miesiàce.

10. Do wniosku nast´pcy i trybu jego rozpatrywa-
nia stosuje si´ przepisy § 9 ust. 1 pkt 1—3, 6 i 7, ust. 2
i 4, § 10 ust. 2—6 oraz § 12—15.

§ 25. 1. W razie nabycia przedsi´biorstwa lub jego
cz´Êci, obj´tych realizacjà inwestycji w ramach opera-
cji, pomoc mo˝e byç przyznana nabywcy, po uprzed-
nim zg∏oszeniu Agencji przez beneficjenta zamiaru
zbycia przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci, je˝eli sà spe∏-
nione warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2 ustawy.

2. Agencja, w zwiàzku ze zg∏oszeniem, o którym
mowa w ust. 1, ustala, czy wzgl´dy ekonomiczne oraz
osiàgni´cie i zachowanie celów dzia∏ania, o którym
mowa w § 1, uzasadniajà zbycie przedsi´biorstwa lub
jego cz´Êci w celu kontynuacji operacji, oraz informu-
je beneficjenta o warunkach ubiegania si´ o przyzna-
nie pomocy przez nabywc´, w tym o okolicznoÊciach
faktycznych lub prawnych, wykluczajàcych przyznanie
pomocy.

3. Dokonujàc ustaleƒ, o których mowa w ust. 2,
Agencja mo˝e ˝àdaç od beneficjenta przed∏o˝enia sto-
sownych dokumentów lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.

§ 26. 1. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy,
zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, sk∏ada si´ w od-
dziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesi´cy od
dnia nabycia przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci, o któ-
rych mowa w § 25 ust. 1.

2. Do wniosku nabywcy do∏àcza si´ dokument po-
twierdzajàcy nabycie przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci,
o których mowa w § 25 ust. 1.

3. W przypadku z∏o˝enia wniosku nabywcy, po up∏y-
wie terminu, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie przy-
znaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczàcy
odmowy przyznania pomocy, stosuje si´ odpowiednio.

4. Wniosek nabywcy rozpatruje si´ w terminie
3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
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5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawia-
damia wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, wskazu-
jàc nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy ni˝
2 miesiàce.

6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania
stosuje si´ przepisy § 9 ust. 1 pkt 1—3, 6 i 7, ust. 2 i 4,
§ 10 ust. 2—6 oraz § 12—15.

§ 27. 1. WysokoÊç pomocy przyznanej nast´pcy
prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´bior-
stwa beneficjenta lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa nie
mo˝e przekraczaç kwoty niewyp∏aconej cz´Êci pomo-
cy temu beneficjentowi.

2. Umowa zawarta z nast´pcà prawnym benefi-
cjenta albo nabywcà przedsi´biorstwa beneficjenta
lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa okreÊla warunki kon-
tynuacji realizowanej operacji.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, w tym do
warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje
si´ przepisy § 2 i 3 oraz § 17—19.

§ 28. 1. W przypadkach okreÊlonych w § 24 i 25 po-
moc przyznaje si´ nast´pcy prawnemu beneficjenta
albo nabywcy przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci do wy-
sokoÊci limitu, o którym mowa w § 4 ust. 5.

2. Je˝eli suma kwot pomocy wyp∏aconej w ramach
operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego na-
st´pc´ prawnego albo nabywc´ przedsi´biorstwa
beneficjenta lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa i kwot
pomocy przyznanej w ramach operacji niezakoƒczo-
nych przez beneficjenta i jego nast´pc´ prawnego
albo nabywc´ przedsi´biorstwa beneficjenta lub cz´-
Êci tego przedsi´biorstwa przekracza limit, o którym
mowa w § 4 ust. 5, nast´pca prawny beneficjenta i na-
bywca przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci nie zwraca po-
mocy wyp∏aconej przed zaistnieniem nast´pstwa
prawnego albo nabycia przedsi´biorstwa beneficjenta
lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa, je˝eli ten nast´pca
albo nabywca realizuje zobowiàzania beneficjenta.

§ 29. W przypadku gdy realizowana operacja jest
zwiàzana z gospodarstwem rolnym beneficjenta, prze-
pisy § 25—28 stosuje si´ odpowiednio do nabywcy te-
go gospodarstwa lub jego cz´Êci, obj´tych realizacjà
inwestycji w ramach operacji.

§ 30. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàza-
nych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie przyznania pomocy i wyp∏aty Êrodków finan-
sowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi terminów.

2. Termin wykonania okreÊlonych czynnoÊci w to-
ku post´powania w sprawie przyznania pomocy i wy-
p∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy uwa˝a
si´ za zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem nadano
pismo w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego albo z∏o˝ono w polskim urz´dzie konsu-
larnym.

§ 31. 1. Innymi, ni˝ wymienione w przepisach roz-
porzàdzenia nr 1974/2006, kategoriami si∏y wy˝szej
lub wyjàtkowymi okolicznoÊciami, w przypadku wy-
stàpienia których nie jest wymagany zwrot ca∏oÊci lub
cz´Êci pomocy, sà:

1) wyw∏aszczenie cz´Êci nieruchomoÊci zwiàzanej
z operacjà, je˝eli takiego wyw∏aszczenia nie mo˝na
by∏o przewidzieç w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodujàca trwa∏e uszkodze-
nie nieruchomoÊci lub obiektów b´dàcych przed-
miotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujàce zniszczeniem bu-
dynku, budowli lub innego mienia w stopniu unie-
mo˝liwiajàcym ich dalsze u˝ywanie zgodnie z za-
∏o˝onym celem operacji;

4) kradzie˝ mienia b´dàcego przedmiotem operacji,
z wy∏àczeniem kradzie˝y, która nastàpi∏a na skutek
niezachowania nale˝ytej starannoÊci przez benefi-
cjenta;

5) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodà Agen-
cji, w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agen-
cj´ p∏atnoÊci ostatecznej, w∏asnoÊci lub posiada-
nia przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci albo gospo-
darstwa rolnego lub jego cz´Êci obj´tych realiza-
cjà inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie
w∏asnoÊci lub posiadania nabytych dóbr obj´tych
operacjà, je˝eli przeniesienie to nastàpi na rzecz
podmiotu, który spe∏nia warunki przyznania i wy-
p∏aty pomocy i przejmie zobowiàzania dotychcza-
sowego beneficjenta;

6) zmiana, za zgodà Agencji, w okresie 5 lat od dnia
dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci ostatecznej,
przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr,
wyremontowanych lub wybudowanych budyn-
ków lub budowli w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli no-
wy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów
i zakresu dzia∏ania, o którym mowa w § 1.

2. Sposób post´powania beneficjenta i Agencji
w razie wystàpienia okolicznoÊci si∏y wy˝szej lub
wyjàtkowych okolicznoÊci, w przypadku wystàpienia
których nie jest wymagany zwrot pomocy, okreÊla
umowa.

3. Wyra˝ajàc zgod´, o której mowa w ust. 1 pkt 5
i 6, Agencja uwzgl´dnia przepis art. 72 rozporzàdzenia
nr 1698/2005.

§ 32. Poza okolicznoÊciami si∏y wy˝szej i wyjàtko-
wymi okolicznoÊciami, o których mowa w przepisach
rozporzàdzenia nr 1974/2006 oraz w § 31 ust. 1, benefi-
cjent nie jest zobowiàzany do zwrotu pomocy w cz´Êci
dotyczàcej operacji, która zosta∏a zrealizowana zgod-
nie z warunkami, o których mowa w § 19 ust. 1, je˝eli
cel operacji zosta∏ osiàgni´ty i zachowany.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz
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