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7) wspólnym prowadzeniu, w uzasadnionych przypadkach, kontroli podmiotów prowadzàcych sk∏ad
celny, sk∏ad wolnoc∏owy lub magazyn znajdujàcy
si´ w wolnym obszarze celnym oraz wzajemnym
informowaniu o zaleceniach podj´tych wobec
tych podmiotów;
8) powiadamianiu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej organów celnych o ograniczeniach wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przesy∏ek pochodzàcych z paƒstw trzecich oraz
produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do indywidualnego spo˝ycia przywo˝onych
z paƒstw trzecich w baga˝u podró˝nych.

Poz. 519 i 520

1) udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu
czynnoÊci kontrolnych;
2) wymianie informacji dotyczàcych przeprowadzanej kontroli;
3) wzajemnym udost´pnianiu przez organy celne
i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji
dotyczàcej przeprowadzonej kontroli.
§ 6. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne:
1) wyznaczajà osoby odpowiedzialne za koordynacj´
wspó∏pracy;

§ 3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne wymieniajà niezw∏ocznie informacje o nieprawid∏owoÊciach wyst´pujàcych przy:

2) dokonujà analizy i oceny realizacji wspó∏pracy
oraz ustalajà, jakie dzia∏ania w ramach tej wspó∏pracy nale˝y podjàç;

1) wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) organizujà i przeprowadzajà wspólne szkolenia
w zakresie wspó∏pracy pomi´dzy tymi organami;

2) wyprowadzaniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przygotowujà i wdra˝ajà sposób post´powania
z przesy∏kami, które nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w przepisach o weterynaryjnej kontroli
granicznej, niedopuszczonymi do przywozu na terytorium paƒstwa trzeciego, bezpoÊrednio na granicy, przez w∏adze tego paƒstwa, w tym:

3) przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— przesy∏ek oraz produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do indywidualnego spo˝ycia
przywo˝onych z paƒstw trzecich w baga˝u podró˝nych, podlegajàcych weterynaryjnej kontroli granicznej.
§ 4. 1. Organy celne informujà organy Inspekcji
Weterynaryjnej o zdj´ciu plomb weterynaryjnych.
2. Je˝eli organy celne stwierdzà usuni´cie plomb
weterynaryjnych, powiadamiajà o tym granicznego lekarza weterynarii albo powiatowego lekarza weterynarii.

a) sposób ewidencjonowania odes∏anych przesy∏ek,
b) sposób informowania o obowiàzujàcych przepisach w zakresie sposobu post´powania z tymi
przesy∏kami.
§ 7. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne mogà zawieraç w ramach wspó∏pracy, o której mowa w § 1, porozumienia okreÊlajàce jej zakres i tryb
udzielania pomocy technicznej przy jej realizacji.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 5. Wspó∏praca organów, w zakresie, o którym
mowa w § 1 pkt 1 lit. c, w szczególnoÊci polega na:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

520
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 kwietnia 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:
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§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” (Dz. U.

Poz. 520

Nr 207, poz. 2117, z póên. zm.2)) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 3.1.1 w dzia∏aniu 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach 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

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 po- fizyczne 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 kwalifina obszarach o niekorzystnych warunkach gospodakujàcych si´ kosztów
rowania 60 %; je˝eli beneficjentem jest m∏ody rolnik
odpowiednio 55 % lub 65 %

———————
1)

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.
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 199, poz. 1645 oraz z 2006 r. Nr 69, poz. 488,
Nr 136, poz. 968 i Nr 229, poz. 1673.
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Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

614 348 278 euro

Wsparcie finansowe UE

330 802 918 euro

Wsparcie finansowe krajowe

283 545 360 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
jest dokonywana 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)

330 802 918

283 545 360

—

—

330 802 918

2) w ust. 3.1.3 w dzia∏aniu 1.3. „Szkolenia”:
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

Szkolenia

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

113

Numer dzia∏ania

1.3

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—
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Instytucja wdra˝ajàca

ARiMR

Beneficjent koƒcowy

FAPA

Beneficjenci (projektodawcy)

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzàce dzia∏alnoÊç szkoleniowà

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Rolnicy i inne osoby pracujàce w rolnictwie
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Szkolenia

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwalifi100 %
kujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

19 364 305 euro

Wsparcie finansowe UE

15 491 444 euro

Wsparcie finansowe krajowe

3 872 861 euro

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

0 %

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

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

80 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

80 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

20 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

20 %

System wyboru projektów

Projekty zgodne z celami i zasadami dzia∏ania, zakresem pomocy oraz spe∏niajàce kryteria dost´pu (w tym
warunki og∏oszenia o konkursie) sà oceniane przez
Grup´ Roboczà Komitetu Sterujàcego (GR KS) wed∏ug
punktowych kryteriów wyboru. KS rekomenduje
MRiRW projekty do realizacji. MRiRW akceptuje projekty do realizacji

Komitet Sterujàcy Programu (KS): przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, ministrów w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu, jednostki monitorujàcoSk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi-kontrolnej Sekcji Orientacji EFOiGR, ogólnopolskich
tetów sterujàcych
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

Szkolenia (ogó∏em)

15 491 444

3 872 861

—

—

—
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3) w ust. 3.1.4 w dzia∏aniu 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”:
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

Wsparcie doradztwa rolniczego

Nazwa poddzia∏ania

—

Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych

—

Numer dzia∏ania

1.4

Czas trwania dzia∏ania

2004—2006

Instytucja zarzàdzajàca Programem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja poÊredniczàca

—

Instytucja wdra˝ajàca

ARiMR

Beneficjent koƒcowy

FAPA

Beneficjenci (projektodawcy)

Instytucje lub podmioty (publiczne lub prywatne) prowadzàce dzia∏alnoÊç z zakresu doradztwa rolniczego
lub leÊnego

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Rolnicy i inne osoby pracujàce w rolnictwie
spo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej pomocy)
Instytucja p∏atnicza

Departament Instytucji P∏atniczej w Ministerstwie
Finansów

Rodzaj pomocy

Doradztwo

Maksymalna wysokoÊç pomocy w procentach kwalifi100 %
kujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

42 781 699 euro

Wsparcie finansowe UE

34 225 359 euro

Wsparcie finansowe krajowe

8 556 340 euro

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

0 %

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

100 %

Udzia∏ UE w Êrodkach publicznych (%)

80 %

Udzia∏ UE w ca∏oÊci Êrodków (%)

80 %

Udzia∏ krajowy w Êrodkach publicznych (%)

20 %

Udzia∏ krajowy w ca∏oÊci Êrodków (%)

20 %
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Projekty zgodne z celami i zasadami dzia∏ania, zakresem pomocy oraz spe∏niajàce kryteria dost´pu (w tym
warunki og∏oszenia o konkursie) sà oceniane przez
GR KS wed∏ug punktowych kryteriów wyboru. KS rekomenduje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty do realizacji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
akceptuje projekty do realizacji

System wyboru projektów

KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, ministrów
w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu, jednostki monitorujàco-kontrolnej Sekcji Orientacji
Sk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komiEFOiGR, ogólnopolskich organizacji jednostek samotetów sterujàcych
rzàdu 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 doradztwa
rolniczego (ogó∏em)

34 225 359

8 556 340

—

—

—

4) 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

—

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
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Przedsi´biorcy wpisani do rejestru przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym lub ewidencji dziaBeneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy ∏alnoÊci gospodarczej, których przedmiotem dzia∏alspo∏eczne bezpoÊrednio korzystajàce z wdra˝anej po- noÊci jest: przetwórstwo wybranych produktów rolmocy)
nych, 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 kwalifiDo 50 % wysokoÊci kosztów kwalifikowalnych
kujàcych si´ kosztów
Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

474 973 786 euro

Wsparcie finansowe UE

332 481 650 euro

Wsparcie finansowe krajowe

142 492 136 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. 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

KS: przedstawiciele instytucji zarzàdzajàcej, ministrów
w∏aÊciwych ze wzgl´du na specyfik´ Programu, jedSk∏ad grup roboczych wybierajàcych projekty i komi- nostki monitorujàco-kontrolnej Sekcji Orientacji
tetów sterujàcych
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)

332 481 650

142 492 136

—

—

474 973 786

Dziennik Ustaw Nr 77

— 4684 —

Poz. 520

5) 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 i domownicy oraz osoby
prawne, które prowadzà dzia∏alnoÊç rolniczà

Beneficjenci ostateczni (osoby, instytucje lub grupy Osoby fizyczne — rolnicy i 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 kwalifikujàcych si´ kosztów

50 %

Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

89 343 381 euro

Wsparcie finansowe UE

62 540 366 euro

Wsparcie finansowe krajowe

26 803 015 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
jest dokonywana 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 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

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

62 540 366

26 803 015

—

—

89 343 381

6) 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 kwalifikujàcych si´ kosztów

50 %

Wsparcie finansowe ogó∏em dla dzia∏ania

47 071 241 euro

Wsparcie finansowe UE

32 949 868 euro

Wsparcie finansowe krajowe

14 121 373 euro

Dziennik Ustaw Nr 77

— 4686 —

Poz. 520

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 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

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

32 949 868

14 121 373

—

—

47 071 241

7) w ust. 4 Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006” otrzymuje brzmienie:

Przeliczenie wed∏ug cen z 2004 r. w euro wed∏ug deflatora KE (deflator = 1,130288298). Tabela dotyczy zobowiàzaƒ finansowych na lata 2004—2006.
W planach finansowych uj´te sà tylko koszty kwalifikowalne, zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1685/2000
ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszà spe∏niaç wydatki na dzia∏anie wspó∏finansowane z funduszy strukturalnych i uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004).
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*

Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004—2006”*
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§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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