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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania
oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju”
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:

4) § 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„§ 9. 1. LGD dokonuje wyboru ma∏ych projektów
zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1698/2005:
1) spoÊród ma∏ych projektów, które:
a) sà zgodne z LSR,

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty
pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Wdra˝anie
lokalnych strategii rozwoju” obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 138, poz. 868) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osobà fizycznà, która:
a) jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej,
b) jest pe∏noletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze obj´tym lokalnà strategià rozwoju, zwanà dalej
„LSR”, lub wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na tym obszarze albo”;
2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) b´dzie realizowany w nie wi´cej ni˝ dwóch
etapach, jego zakoƒczenie i z∏o˝enie wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà b´dàcà refundacjà kosztów kwalifikowalnych wyp∏acanà po zrealizowaniu ca∏ego ma∏ego projektu nastàpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, lecz nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2014 r., przy czym p∏atnoÊç ostateczna b´dzie obejmowaç nie mniej ni˝ 25 %
∏àcznej planowanej kwoty pomocy.”;
3) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;”;
———————
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.

b) zosta∏y z∏o˝one w miejscu i terminie
wskazanym w informacji, o której
mowa w § 6 ust. 1;
2) na podstawie kryteriów wyboru ma∏ych
projektów;
3) do wysokoÊci limitu, o którym mowa
w § 6 ust. 3 pkt 6.
2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie
podana do publicznej wiadomoÊci informacja o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków
o przyznanie pomocy na ma∏e projekty,
LGD wybiera ma∏e projekty do wysokoÊci
120 % limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3
pkt 6.
§ 10. 1. Niezw∏ocznie po dokonaniu oceny ma∏ych
projektów pod wzgl´dem zgodnoÊci z LSR
oraz spe∏niania kryteriów wyboru ma∏ych
projektów, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
21 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ termin
sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
na ma∏e projekty, LGD sporzàdza list´ ocenionych ma∏ych projektów, ustalajàc ich
kolejnoÊç wed∏ug liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje jà
wnioskodawcom, informujàc ich na piÊmie o:
1) zgodnoÊci ma∏ego projektu z LSR albo
jego niezgodnoÊci z LSR — wskazujàc
przyczyny niezgodnoÊci;
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach
tej oceny lub miejscu na liÊcie ocenionych ma∏ych projektów;
3) mo˝liwoÊci z∏o˝enia odwo∏ania od wyników tej oceny zgodnie z procedurà
okreÊlonà w LSR.
2. W terminie 45 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e projekty, LGD sporzàdza listy:
1) ma∏ych projektów, które zosta∏y wybrane, ustalajàc ich kolejnoÊç wed∏ug liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spe∏niania kryteriów wyboru ma∏ych
projektów,
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2) ma∏ych projektów, które nie zosta∏y wybrane
— uwzgl´dniajàc wyniki oceny ma∏ych
projektów dokonanej na skutek z∏o˝onych
odwo∏aƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierajà dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ ma∏ego projektu, a lista, o której mowa w ust. 1,
oraz lista, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczàca roku okreÊlonego w § 9 ust. 2, zawierajà dodatkowo wskazanie ma∏ych projektów, które mieszczà si´ w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.”;
5) po § 10 dodaje si´ § 10a—10c w brzmieniu:
„§ 10a. LGD przekazuje w∏aÊciwemu organowi
samorzàdu województwa listy, o których
mowa w § 10 ust. 2, oraz uchwa∏y w∏aÊciwego organu LGD w sprawie wyboru ma∏ych projektów wraz ze wszystkimi z∏o˝onymi wnioskami o przyznanie pomocy na
ma∏e projekty, w terminie okreÊlonym
w tym przepisie.
§ 10b. LGD informuje na piÊmie wnioskodawc´ o:
1) wybraniu ma∏ego projektu albo jego
niewybraniu, wskazujàc przyczyny niewybrania,
2) liczbie uzyskanych punktów w ramach
oceny ma∏ych projektów pod wzgl´dem
spe∏niania kryteriów wyboru ma∏ych
projektów lub miejscu na liÊcie ma∏ych
projektów, które zosta∏y wybrane
— w terminie okreÊlonym w § 10 ust. 2,
z tym ˝e w roku okreÊlonym w § 9 ust. 2,
informujàc wnioskodawc´ o wybraniu
ma∏ego projektu, wskazuje si´ równie˝,
czy projekt ten mieÊci si´ w ramach limitu,
o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.
§ 10c. Samorzàd województwa mo˝e wzywaç
LGD do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, uzupe∏nienia
list, o których mowa w § 10 ust. 2, lub przekazania brakujàcych uchwa∏, o których mowa w § 10a, lub z∏o˝onych wniosków
o przyznanie pomocy na ma∏e projekty, je˝eli jest to niezb´dne dla rozstrzygni´cia
sprawy dotyczàcej przyznania pomocy na
ma∏y projekt.”;
6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc na ma∏e projekty przys∏uguje wed∏ug
kolejnoÊci na liÊcie, o której mowa w § 10
ust. 2 pkt 1.”;
7) w § 34:
a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) wnioski o przyznanie pomocy sk∏ada si´ do
w∏aÊciwego podmiotu wdra˝ajàcego za poÊrednictwem LGD wdra˝ajàcej LSR, w ramach której ma byç realizowana operacja;
przepisy § 7, § 8 ust. 2 i 3 oraz § 11 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio;
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3) LGD:
a) dokonuje wyboru operacji zgodnie z § 9
i 10,
b) przekazuje w∏aÊciwemu podmiotowi
wdra˝ajàcemu listy operacji, które zosta∏y wybrane, i operacji, które nie zosta∏y
wybrane, oraz uchwa∏y w∏aÊciwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz
ze z∏o˝onymi wnioskami o przyznanie pomocy, w terminie okreÊlonym w § 10
ust. 2,
c) informuje na piÊmie wnioskodawc´ o:
— wybraniu operacji albo niewybraniu
operacji, wskazujàc przyczyny niewybrania, z tym ˝e w roku okreÊlonym
w § 9 ust. 2, informujàc wnioskodawc´
o wybraniu operacji, wskazuje si´ równie˝, czy operacja ta mieÊci si´ w ramach limitu okreÊlonego w informacji,
o której mowa w pkt 1,
— liczbie uzyskanych punktów w ramach
oceny operacji pod wzgl´dem spe∏niania kryteriów wyboru operacji lub
miejscu na liÊcie operacji, które zosta∏y wybrane,
— mo˝liwoÊci z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy bezpoÊrednio do podmiotu wdra˝ajàcego — w przypadku
wnioskodawcy, którego operacja nie
zosta∏a wybrana
— w terminie okreÊlonym w § 10 ust. 2;”,
b) dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) w∏aÊciwy podmiot wdra˝ajàcy mo˝e wzywaç LGD do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, uzupe∏nienia list lub przekazania brakujàcych uchwa∏,
o których mowa w pkt 3 lit. b, lub wniosków
o przyznanie pomocy, je˝eli jest to niezb´dne dla rozstrzygni´cia sprawy dotyczàcej
przyznania pomocy;
7) pomoc jest przyznawana, je˝eli zakoƒczenie
realizacji operacji i z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà b´dàcà refundacjà kosztów
kwalifikowalnych, wyp∏acanà po zrealizowaniu ca∏ej operacji, nastàpi nie póêniej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2014 r.”;
8) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wykorzystanie energii pochodzàcej ze êróde∏
odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia dzia∏alnoÊci kulturalnej lub
gospodarczej, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci rolniczej.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 4—7,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 maja 2009 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

