
             

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 lutego 2020 r. 

Poz. 165 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,  

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”  

w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

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 Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospo-

darstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1813, z późn. zm.
2)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 8: 

a) w ust. 1 liczbę „30” zastępuje się liczbą „14”, 

b) w ust. 3 liczbę „30” zastępuje się liczbą „60”; 

2) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w przepisach o krajo-

wym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, o ile został mu nadany;”; 

3) w § 11 w ust. 1: 

a) w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej – w przypadku gdy podmiot ubiega-

jący się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,”, 

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli pod-

miotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku 

składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – ory-

ginał wniosku.”; 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 2258). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1009, z 2017 r. poz. 109, 1016 i 1981, z 2018 r. 

poz. 868 oraz z 2019 r. poz. 747.  
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4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji dla województwa 

mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.”; 

5) w § 13 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i § 14 ust. 4”; 

6) w § 13a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 12 

ust. 2 lub 2a, oraz w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania 

pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska podmiotów ubiegających się 

o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny, liczbę przyznanych punktów, wielkość ekonomiczną gospodarstwa, 

o której mowa w § 6 ust. 3, oraz wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 

2. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie: 

1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach; 

2) w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 1: 

a) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 8 punktów, 

b) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 8 punktów; 

3) w przypadku operacji, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt 2: 

a) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 7 punktów, 

b) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 7 punktów.”; 

7) w § 14 uchyla się ust. 2–4; 

8) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali produkcji roślin lub zwierząt w gospodarstwie nie 

wymagają zgody Agencji, jeżeli zostanie zachowany kierunek produkcji określony w biznesplanie dla docelowej 

sytuacji gospodarstwa oraz zostanie spełniony warunek określony w § 18 pkt 2 lit. c i d.”; 

9) w § 25 ust. 4–6 otrzymują brzmienie: 

„4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku albo w przedmiocie wy-

dania europejskiego poświadczenia spadkowego, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadcze-

nie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku albo w przedmiocie wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i sygnatury akt sprawy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie od dnia uprawomoc-

nienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego 

poświadczenia spadkowego, odpis tego postanowienia. 

6. Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu po-

świadczenia 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.”. 

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach pod-

działania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi 

decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. 1. Do postępowań w sprawie wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu w związku z realizacją operacji  

typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 

rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach 

objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w termi-

nie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński 
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