
projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia …………………. 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań 

informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku 

wewnętrznym” 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. 2422 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 

grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2401 oraz z 2022 r. poz. 391) w § 11 w ust. 

1 liczbę „120” zastępuje się liczbą „180”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Systemy jakości 

produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach poddziałania „Wsparcie działań 

informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku 

wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w 

sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o 

przyznaniu tej pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem.

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

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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MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy 

producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2401 oraz z 2022 r. poz. 391), zwanego dalej: 

„rozporządzeniem”, na celu wydłużenie terminu na ustalenie kolejności przysługiwania 

pomocy przyznawanej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych 

i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, zwanego 

dalej: „poddziałaniem 3.2 PROW 2014–2020” przez Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej: „Dyrektorem Generalnym KOWR”. 

Zmiana przepisów, zaproponowana w § 1 projektowanego rozporządzenia (§ 11 ust. 1 

rozporządzenia zmienianego) ma na celu wydłużenie terminu na ustalenie kolejności 

przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014–2020 przez Dyrektora 

Generalnego KOWR- z 120 dni na 180 dni. Powyższa zmiana przepisu została wprowadzona 

na wniosek podmiotu wdrażającego poddziałanie 3.2 PROW 2014–2020 (KOWR), który 

poinformował o braku możliwości dochowania terminu na opublikowanie kolejności 

przysługiwania pomocy zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia zmienianego, tj. w terminie 7 dni 

od dnia ustalenia kolejności przysługiwania pomocy przez Dyrektora Generalnego KOWR, w 

odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach III naboru, który odbył 

się w terminie: 04.07.2022 r. – 01.09.2022 r.

W uzasadnieniu do przekazanego wniosku KOWR wskazał na utrudnienia wynikające 

z realizacji umów o przyznaniu pomocy podpisanych z beneficjentami w zakresie II naboru 

wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w terminie: 29.11.2019 r. – 27.01.2020 r., 

wynikającymi z sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2. W związku z tą sytuacją, beneficjenci poddziałania 3.2 PROW 2014–2020, składali wnioski 

o aneksowanie umów o przyznaniu pomocy ze względu na restrykcje wprowadzone w tym 

okresie i brak możliwości przeprowadzenia niektórych działań przewidzianych do realizacji 

w ramach operacji o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących produktów 

wytwarzanych w ramach unijnych i krajowych systemach jakości żywności. Takie sytuacje 

mogły mieć miejsce w przypadku planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych, 

określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, dotyczących np.: udziału w 

wydarzeniach targowych, pokazach, wystawach, prowadzeniu degustacji w centrach 

handlowych oraz organizacji szkoleń lub konferencji. Powyższa sytuacja spowodowała 
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wydłużenie terminów realizacji umów o przyznaniu pomocy, w stosunku do pierwotnych 

terminów wynikających z jej postanowień.

Obsługa przez KOWR aneksów do umów o przyznaniu pomocy zawartych w ramach 

II naboru wniosków o przyznanie pomocy jest prowadzona w tym samym czasie, w którym 

KOWR realizuje obsługę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w III naborze. Zgodnie z 

informacjami przekazanymi przez KOWR, dochowanie powyższego terminu 120 dni na 

ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014–2020, 

nie jest możliwe ze względu na spiętrzenie prac związanych z obsługą II i III naboru wniosków 

o przyznanie pomocy oraz braki kadrowe. Ponadto, jak wynika z informacji przekazanych przez 

KOWR, potrzeba wydłużenia tego terminu wynika z powierzenia przez wnioskodawców 

obsługi ich wniosków jednemu podmiotowi pośredniczącemu.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia terminowego upublicznienia przez 

Dyrektora Generalnego KOWR listy przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 

3.2 PROW 2014-2020, proponuje się wydłużenie terminu na ustalenie kolejności 

przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach ww. poddziałania - z 120 dni na 180 dni. 

Rozporządzenie w § 2 wprowadza przepis przejściowy, na podstawie którego możliwe 

będzie zastosowanie zmienionych przepisów, do postępowań w sprawach związanych 

z przyznaniem pomocy, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Z uwagi na to, że zmiany wprowadzane rozporządzeniem nie nakładają na beneficjentów 

żadnych nowych obowiązków, proponuje się, aby wejście w życie rozporządzenia nastąpiło 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Powyższe nie będzie stało w sprzeczności z 

zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Zasadniczo, wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Jednakże, 

w przypadku podmiotów, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy w III naborze wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i 

promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” PROW 2014–

2020, podmioty te, tak jak wszystkie inne podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy będą 

obowiązane dostosować się do zmian wynikających z wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgania opinii, 

dokonywania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, 

w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym jego projekt 

nie podlegał obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w MRiRW

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Elwira Zdrodowska, Dyrektor Departamentu Systemów Jakości MRiRW
tel. 22 623 16 32
Magdalena Głodek – Naczelnik, tel. 22 623 22 08 
e-mail: Magdalena.Glodek@minrol.gov.pl

Data sporządzenia

21.12.2022 r.

Źródło: 
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, 1270).

Nr w wykazie prac: 

457

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?
Potrzeba wydłużenia terminu na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 
PROW 2014-21020, przez Dyrektora Generalnego KOWR – z 120 dni na 179 dni. Powyższa potrzeba wynika  
z wniosku KOWR, który jest podmiotem wdrażającym poddziałanie 3.2 PROW 2014-2020. 
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje się przeprowadzenie nowelizacji rozporządzenia polegającej na zmianie § 11 ust. 1, która pozwoli na 
wydłużenie terminu na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014-
2020, przez Dyrektora Generalnego KOWR - z 120 dni na 180 dni. 
Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Brak informacji na temat tożsamych problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z 
wdrażaniem działań na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). Na podstawie przepisów rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), każdy z krajów członkowskich opracowuje szczegóły zasad wdrażania 
w sposób indywidualny.
Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Grupy producentów 
utworzone przez co 
najmniej dwóch 
producentów, 
wytwarzających 
produkty rolne lub środki 
spożywcze przeznaczone 
do spożycia przez ludzi 

54 grupy 
producentów, które 
złożyły wnioski o 
przyznanie pomocy 
w III naborze 
wniosków o 
przyznanie pomocy.

Dane udostępniane przez 
ARiMR w sprawozdaniach z 
realizacji PROW 2014-2020.

Wydłużenie terminu 
publikacji kolejności 
przysługiwania pomocy 
grupom producentów, które 
złożyły wnioski o przyznanie 
pomocy w ramach III naboru 
wniosków o przyznanie 
pomocy.
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w ramach unijnych i 
krajowych systemów 
jakości żywności.
KOWR Centrala KOWR Wprowadzenie 

projektowanych przepisów 
wiąże się z koniecznością 
modyfikacji trybu 
postępowania w zakresie 
wdrażania poddziałania 3.2 
PROW 2014–2020.

ARiMR Centrala ARiMR Wprowadzenie 
projektowanych przepisów 
wiąże się z koniecznością 
opracowania modyfikacji 
procedur związanych 
z przyznawaniem wsparcia 
w ramach poddziałania 3.2 
PROW 2014-2020. 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania stosownie do 
postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), w tym do:

1) Rady Dialogu Społecznego,
2) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
3) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
4) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”;
5) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”;
6) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
7) Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
8) Federacji Przedsiębiorców Polskich;
9) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników;
10) Krajowej Izby Gospodarczej - Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
11) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
12) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”;
13) Krajowej Rady Spółdzielczej;
14) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;
15) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”;
16) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP;
17) Forum Związków Zawodowych;
18) Konfederacji Lewiatan;
19) Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej;
20) Business Centre Club;
21) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;
22) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
23) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych;
24) Krajowej Rady Izb Rolniczych;
25) Polskiego Związku Zawodowego Rolników;
26) Centrum Doradztwa Rolniczego; 



– 8 –

27) Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS;
28) Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego;
29) Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
30) Związku „Polskie Mięso”;
31) Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
32) Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego; 
33) Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
34) Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych;
35) Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych;
36) Rady Produkcji Ekologicznej;
37) Polskiej Izby Żywności Ekologicznej;
38) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska 

Ekologia";
39) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego;
40) Koalicja Żywa Ziemia;
41) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN;
42) Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego;
43) Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „Truskawka”;
44) Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”;
45) Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „BioPolonia”;
46) Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej Ekopolsma;
47) Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II;
48) Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”; 
49) Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;
50) Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego;
51) Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych AGRONOM.

Projekt rozporządzenia zostanie również przesłany do: 

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
3. Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
4. Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny.

 Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem
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budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 

Zgodnie z art. 59 rozporządzenia nr 1305/2013, środki dostępne w ramach działań PROW 
2014 - 2020 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu krajowego. 
Wdrożenie przepisów niniejszego rozporządzenia nie wymaga dodatkowych nakładów 
finansowych ze strony budżetu krajowego.
Płatności finansowane będą realizowane ze środków corocznie planowanych w ustawach 
budżetowych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek 
sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych 
jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.  

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-
10)

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

Budowanie rozpoznawalności wysokojakościowych produktów rolnych 
i środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości 
żywności, poprzez możliwość informowania potencjalnych odbiorców 
o szczególnych cechach tych produktów, poprzez ich wyróżnienie na 
tle innych produktów dostępnych na rynku w ramach tej samej kategorii

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Zwiększenie rozpoznawalności produktów rolnych i środków 
spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, 
poprzez możliwość dotarcia z przekazem informacyjnym i 
promocyjnym do szerokiego grona obiorców finalnych. Prowadzenie 
tego rodzaju działań ma wpływ na zmianę postaw konsumenckich na 
rynku i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji zakupowych 
wśród społeczeństwa.  
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Niemierzalne sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Z uwagi na fakt, iż ze środków poddziałania 3.2 mogą skorzystać grupy 
producentów, składające się z bardzo małej liczby producentów (co 
najmniej z dwóch producentów), dzięki wsparciu oferowanemu w 
ramach tego poddziałania, podmioty te za pomocą operacji o 
charakterze informacyjno-promocyjnym, mają szansę wyjścia na rynek 
z wysokojakościowym produktem i zaprezentowania jego unikalnych 
właściwości potencjalnym konsumentom.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji działania 133 „Działania informacyjne 
i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
oraz dotychczasowych dwóch naborów wniosków o przyznanie pomocy 
przeprowadzonych w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i 
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

 zmniejszenie liczby procedur

 z skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak

 nie

  nie dotyczy

Komentarz: 

Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 
administracyjne lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

inne: sektor rolny, badania i 
rozwój

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu
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Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Wykonanie planowanych przepisów nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania programu, w tym przedmiotowego działania, będzie realizowana poprzez 
określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie z zawartym w 
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Planem Ewaluacji.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak
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