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1063
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 lipca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania
oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania”
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 23 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania” obj´tego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 103,
poz. 660) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia∏ania, nabywanie umiej´tnoÊci i aktywizacja” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013”;
2) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia∏ania, nabywanie umiej´tnoÊci i aktywizacja” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocà”, w tym:”;
3) w § 2 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) nie b´dzie finansowana z udzia∏em innych
Êrodków publicznych;
3) b´dzie realizowana nie wi´cej ni˝ w czterech
etapach w ka˝dym roku, przy czym:
a) jej zakoƒczenie nastàpi do dnia 31 grudnia
roku, na który pomoc jest przyznawana,
b) z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà, b´dàcà refundacjà kosztów kwalifikowalnych
wyp∏acanà po zrealizowaniu ca∏ej operacji,
nastàpi do dnia 31 stycznia roku nast´pujàcego po roku, na który pomoc jest przyznawana
— lecz nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca
2015 r.”;
———————
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.

4) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc przyznaje si´ w formie refundacji
kosztów:
1) zwiàzanych z:
a) funkcjonowaniem lokalnej grupy dzia∏ania, o którym mowa w art. 63
lit. c rozporzàdzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „kosztami bie˝àcymi”, lub
b) nabywaniem umiej´tnoÊci i aktywizacjà, o których mowa w art. 63 lit. c rozporzàdzenia nr 1698/2005,
2) poniesionych:
a) w formie rozliczenia pieni´˝nego,
a w przypadku transakcji, której wartoÊç, bez wzgl´du na liczb´ wynikajàcych z niej p∏atnoÊci, przekracza
500 z∏otych — w formie rozliczenia
bezgotówkowego z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego
w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
wykorzystywanych
wy∏àcznie do rozliczeƒ bezgotówkowych zwiàzanych z realizacjà operacji,
b) w roku, na który pomoc jest przyznawana, lecz nie wczeÊniej ni˝ od dnia
zawarcia umowy i nie póêniej ni˝ do
dnia 30 czerwca 2015 r.
— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i ust. 2, poniesione przez wnioskodawc´
przed dniem zawarcia umowy, lecz nie
wczeÊniej ni˝ w dniu:
1) w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy — w przypadku przyznania pomocy na pierwszy rok realizacji
LSR;
2) 1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana — w przypadku przyznania pomocy na kolejne lata realizacji LSR.”;
5) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Do kosztów bie˝àcych zalicza si´ niezb´dne do realizacji operacji koszty:
1) wynagrodzenia cz∏onków rady albo innego organu LGD, do którego wy∏àcz-
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nej w∏aÊciwoÊci nale˝y wybór operacji
zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1698/2005, zwanych dalej „organem
decyzyjnym”, za udzia∏ w wyborze
operacji;
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3) opracowania, przygotowania, druku
lub powielenia i dystrybucji materia∏ów informacyjnych, szkoleniowych
i promocyjnych;

2) podró˝y i pobytu cz∏onków organów
LGD w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà;

4) poniesione na przygotowanie projektów stron internetowych oraz na prowadzenie i aktualizacj´ tych stron;

3) wynagrodzenia i innych Êwiadczeƒ
zwiàzanych z pracà pracowników LGD
oraz nie wi´cej ni˝ 3 cz∏onków zarzàdu
LGD;

5) tworzenia i obs∏ugi baz danych,
w szczególnoÊci baz danych informacji
turystycznej, zwiàzanych z obszarem
realizacji LSR;

4) podró˝y
LGD;

6) t∏umaczenia, je˝eli osoba prowadzàca
szkolenie, wydarzenie promocyjne,
kulturalne lub aktywizujàce spo∏ecznoÊç lokalnà nie u˝ywa j´zyka polskiego, w tym t∏umaczenia materia∏ów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

s∏u˝bowych

pracowników

5) wynagrodzenia za wykonanie umowy
zlecenia lub umowy o Êwiadczenie
us∏ug, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje si´ przepisy dotyczàce zlecenia, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania
LGD oraz inne koszty ponoszone przez
LGD na podstawie odr´bnych przepisów w zwiàzku z zawarciem takich
umów, z wy∏àczeniem wynagrodzenia
za wykonywanie w pe∏nym zakresie zadaƒ biura LGD;
6) najmu i utrzymania pomieszczeƒ biurowych LGD, w szczególnoÊci koszty
op∏at za gaz, energi´ elektrycznà i wod´;
7) adaptacji lub remontu pomieszczeƒ
biurowych LGD;
8) us∏ug telekomunikacyjnych, pod∏àczenia do Internetu, hostingu, wykupienia
i utrzymania domeny oraz op∏at pocztowych;
9) zakupu lub najmu wyposa˝enia, urzàdzeƒ i sprz´tu biurowego, w tym
sprz´tu komputerowego, a tak˝e utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposa˝enia, urzàdzeƒ i sprz´tu;
10) zakupu materia∏ów biurowych;
11) obs∏ugi finansowo-ksi´gowej;
12) doradztwa prawnego;
13) op∏at notarialnych, skarbowych i sàdowych;
14) prowadzenia rachunku bankowego.
2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, zalicza si´
niezb´dne do realizacji LSR koszty:
1) wynagrodzenia osób posiadajàcych
kwalifikacje lub doÊwiadczenie w zakresie zarzàdzania projektami wspó∏finansowanymi ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej za wykonanie prac zwiàzanych z aktualizacjà
LSR;
2) wykonania opracowaƒ dotyczàcych obszaru LSR, w tym koszty przeprowadzenia niezb´dnych konsultacji;

7) zakupu czasu antenowego w telewizji
i radiu;
8) zamieszczenia materia∏ów prasowych
w prasie, zw∏aszcza lokalnej lub regionalnej;
9) wynagrodzenia, podró˝y i pobytu osób
zajmujàcych si´ informowaniem, prowadzàcych szkolenie, wydarzenie promocyjne lub kulturalne lub spotkanie
aktywizujàce spo∏ecznoÊç wiejskà;
10) podró˝y lub wy˝ywienia uczestników
szkolenia, spotkania aktywizujàcego,
wydarzenia promocyjnego lub kulturalnego;
11) udzia∏u w szkoleniu — w przypadku
szkolenia realizowanego przez podmiot inny ni˝ LGD;
12) noclegu uczestników szkolenia —
w przypadku szkolenia trwajàcego co
najmniej dwa dni;
13) najmu nieruchomoÊci, pomieszczeƒ
lub sprz´tu;
14) doradztwa w zakresie przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy na realizacj´ operacji w ramach dzia∏ania,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21
ustawy, w tym wynagrodzenia osób
Êwiadczàcych us∏ugi w takim zakresie
posiadajàcych kwalifikacje lub doÊwiadczenie w zakresie obj´tym tym
wnioskiem, z wy∏àczeniem wynagrodzenia pracowników LGD;
15) powielenia
formularzy
wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia∏ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 21 ustawy, oraz innych dokumentów niezb´dnych do ubiegania si´
o przyznanie tej pomocy;
16) zakupu upominków i nagród o ∏àcznej
wartoÊci nieprzekraczajàcej w ramach
operacji 15 000 z∏;
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17) zakupu powierzchni wystawienniczej
i innych us∏ug zwiàzanych z organizacjà lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
przekraczajàce dwukrotnie na któregokolwiek pracownika LGD lub cz∏onka zarzàdu
LGD kwot´ przeci´tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, og∏aszanego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w drugim roku poprzedzajàcym rok,
na który przyznano pomoc, nie sà kosztami kwalifikowalnymi.”;
6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ raz
w roku, w terminie od dnia 15 wrzeÊnia do
dnia 15 paêdziernika roku poprzedzajàcego
rok, na który ma byç przyznana pomoc, przy
czym wniosek o przyznanie pomocy na pierwszy rok realizacji LSR sk∏ada si´ wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji opracowanej
przez nià LSR, sk∏adanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy.”;
7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje si´
w terminie 2 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia,
a w przypadku wniosku o przyznanie pomocy
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na pierwszy rok realizacji LSR — od dnia,
w którym zosta∏ dokonany wybór LGD do realizacji opracowanej przez nià LSR zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 29
ust. 1 pkt 2 ustawy.”;
8) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em
innych Êrodków publicznych;”;
9) w § 20 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„W przypadku dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzia∏ania, nabywanie umiej´tnoÊci i aktywizacja” obj´tego Programem, ze wzgl´du na istot´
tego dzia∏ania:”;
10) uchyla si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Koszty poniesione na realizacj´ operacji do
dnia 31 grudnia 2009 r. podlegajà refundacji zgodnie
z przepisami dotychczasowymi, z tym ˝e koszty poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà
podlegajà refundacji zgodnie z przepisami rozporzàdzenia, a w ramach pomocy przyznanej na 2010 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zalewski

