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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 marca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leÊnictwa przez scalanie gruntów” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa przez scalanie gruntów”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) operacja b´dzie realizowana w jednym albo
wi´cej etapach;
2) z∏o˝enie pierwszego wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià, b´dàcà refundacjà kosztów kwalifikowalnych przyznawanà po zrealizowaniu etapu
operacji, nastàpi w terminie 24 miesi´cy od
dnia dor´czenia decyzji o przyznaniu pomocy
— w przypadku gdy etap ten nie jest etapem
koƒcowym;”;
2) w § 4:
a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne
poniesione przez beneficjenta w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 75 % tych kosztów w ramach
wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu, z tym ˝e nie wi´cej ni˝:”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przeliczenia na z∏ote wyra˝onych w euro
kwot, o których mowa w ust. 4, dokonuje si´
wed∏ug kursu ustalonego przez Europejski
Bank Centralny, obowiàzujàcego w dniu
29 stycznia 2009 r.”;
3) w § 14 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami okreÊlonymi w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego, zawiera:
———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,
poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

1) wysokoÊç przyznanej pomocy;
2) liczb´ etapów operacji;
3) zakres operacji, w tym jej cel i miejsce realizacji;
4) zestawienie
cji.”;

rzeczowo-finansowe

opera-

4) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) naruszy∏ przepisy o zamówieniach publicznych w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrze˝eniem § 20a.”;
5) po § 19 dodaje si´ § 19a w brzmieniu:
„§ 19a. Pomoc podlega zwrotowi w cz´Êci, je˝eli
beneficjent nie spe∏ni∏ warunków, o których mowa w § 18 pkt 3 lub 4, z tym ˝e
w przypadku niespe∏nienia warunku,
o którym mowa w § 18 pkt:
1) 3 — zwrotowi podlega 25 % kwoty pomocy;
2) 4 — zwrotowi podlega 10 % kwoty pomocy.”;
6) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. W przypadku dokonania zmiany wysokoÊci
kosztów w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy, przy obliczaniu wysokoÊci pomocy przys∏ugujàcej do wyp∏aty, koszty te uwzgl´dnia
si´ w wysokoÊci faktycznie poniesionej,
jednak nie wi´cej ni˝ 10 % tych kosztów.”;
7) po § 20 dodaje si´ § 20a w brzmieniu:
„§ 20a. W przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych
w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrot pomocy nie obejmuje pomocy w cz´Êci dotyczàcej post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadzi∏ bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w sposób majàcy wp∏yw na wynik tego post´powania, je˝eli spe∏ni∏ warunki,
o których mowa w § 18.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

