
                                     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 r. 

Poz. 1773 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 12 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”  

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 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiej-

skich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013,  

z 2018 r. poz. 1071, z 2019 r. poz. 922, z 2020 r. poz. 1594 oraz z 2022 r. poz. 142) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 16 w pkt 11 wyrazy „pierwszej raty pomocy, o którym mowa w § 14 ust. 1” zastępuje się wyrazami „drugiej raty 

pomocy, o którym mowa w § 17 ust. 1”; 

2) w § 20 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Zmiana założeń biznesplanu w zakresie opisu działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, nie wymaga 

zgody dyrektora oddziału regionalnego Agencji.”; 

3) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 

„§ 22a. W przypadku beneficjentów, którym pomoc została przyznana na wniosek o jej przyznanie złożony 

przed dniem 1 stycznia 2022 r. i którzy występują z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, 

dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę, o której mowa w § 20 ust. 1, w tym na wydłużenie okresu 

jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia 

warunki określone w § 3 (w brzmieniu z dnia 17 września 2020 r., Dz. U. poz. 1594) i § 20 ust. 1a, a beneficjentowi 

przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby mu przyznane na podstawie zmienionych 

założeń biznesplanu.”. 

§ 2. Beneficjent, który zrealizował biznesplan i złożył wniosek o płatność drugiej raty pomocy finansowej na operacje 

typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

nie później niż w dniu 21 stycznia 2022 r., nie jest obowiązany do spełnienia warunków określonych w § 16 pkt 11 i 12 

rozporządzenia zmienianego w § 1. 

                                                           
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 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1950).  
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§ 3. Do postępowań w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporzą-

dzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 4. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu  

22 stycznia 2022 r., została wydana decyzja o odmowie wyrażenia zgody, o której mowa w § 20 ust. 1 rozporządzenia 

zmienianego w § 1, na skutek tego, że biznesplan nie spełniał warunków określonych w § 3 rozporządzenia zmienianego 

w § 1, organ, który wydał tę decyzję w ostatniej instancji, zmienia niezwłocznie z urzędu tę decyzję, uwzględniając przy 

ponownym rozstrzyganiu sprawy § 22a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-

dzeniem, chyba że w tych okolicznościach mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji do-

tychczasowej. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik 
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