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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 lipca 2019 r.
Poz. 1235

RO ZP O RZĄDZENIE
M INISTRA RO LNICTWA I RO ZWO J U WSI 1)
z dnia 19 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. poz. 1581, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 11 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2)

w § 14:
a)

w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9)

jeżeli operacja dotyczy działalności gospodarczej sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) pod numerem 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich – w przypadku podmiotów wykorzystujących do tej produkcji surowce niebędące genetycznie zmodyfikowanymi organizmami do
użytku paszowego w rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz.
UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,
str. 432), przyznaje się 20 punktów.”,

b) uchyla się ust. 5;
3)

w § 15:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentach, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i 19–22, złożonych w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy.”,

1)

2)

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (Dz. U. poz. 1250).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1191 i 1750, z 2017 r. poz. 475 i 1245 oraz
z 2018 r. poz. 1107 i 2409.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 99, Dz. Urz. UE L 211 z 11.08.2007,
str. 40 i Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 64.
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b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „6,5 punktu” zastępuje się wyrazami „20 punktów”,
c)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów oraz:
1)

takiej samej wnioskowanej kwocie pomocy – w przypadku operacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. a,

2)

realizowanej przez osoby w tym samym wieku – w przypadku operacji, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. b i c

– pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana w gminie należącej do powiatu, w którym bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, było wyższe.”;
4)

w § 16 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „6,5 punktu” zastępuje się wyrazami „20 punktów”;

5)

w § 21:
a)

w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)

nabywania, wykorzystywania do zamrażania i przechowywania lub przetwarzania produktów rolnych, po
złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku po złożeniu tego wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, liczy się od dnia:

c)

1)

przyznania pomocy, w odniesieniu do operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu
rzeczy będącej przedmiotem umowy leasingu;

2)

wypłaty płatności końcowej, w odniesieniu do operacji innej niż wymieniona w pkt 1.”,

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Pięcioletni okres, którego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, liczy się od dnia wypłaty płatności końcowej.
4. W przypadku gdy pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5,
w odniesieniu do operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem
umowy leasingu, upływa po dniu wypłaty płatności końcowej, zobowiązania te wykonuje się do dnia wypłaty
płatności końcowej.”;

6)

w § 23 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W przypadku przyznania pomocy refundacji podlegają również koszty kwalifikowalne poniesione przed
dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli
realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż
w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia
1 stycznia 2014 r.”;

7)

w § 27 ust. 4–6 otrzymują brzmienie:
„4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadczenie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i sygnatury akt sprawy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis tego postanowienia.
6. Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, albo europejskiego poświadczenia spadkowego wynika, że uprawnionych do nabycia
spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku
oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.”;

8)

po § 32a dodaje się § 32b w brzmieniu:
„§ 32b. W odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2018 r. termin, o którym mowa w § 17
ust. 1, wynosi 13 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 16 ust. 1.”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach
objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do
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pomocy finansowej przyznanej w ramach tego poddziałania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem:
1)

§ 14 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1;

2)

§ 21 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2–4 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem.

§ 3. Umowy o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zawarte
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być zmieniane w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

