
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2019 r. 

Poz. 1494 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych 

realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 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 udzia-

łem 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 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promo-

cyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1080, z 2017 r. poz. 1472 oraz z 2018 r. poz. 884 i 2074) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pomoc jest przyznawana na operację, która będzie realizowana w nie więcej niż 8 etapach, z tym że każdy 

etap będzie realizowany przez co najmniej 90 dni, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złoże-

nie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc jest przyznawana w formie 

refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym 

został złożony wniosek o przyznanie pomocy.”; 

3) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany;”; 

4) w § 15 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, i nie później niż do dnia złożenia wniosku 

o płatność, a w przypadku gdy beneficjent został wezwany do usunięcia braków we wniosku o płatność zgodnie 

z § 16 ust. 2 lub 3, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania,”. 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1250). 
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§ 2. Do wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych reali-

zowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014–2020 na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski 
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