
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 …………………. 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 

usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” 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 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 

pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1843, z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972 oraz z 2019 r. poz. 1773) 

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „dla gospodarstw rolnych”,

b) uchyla się pkt 4;

2) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret pierwsze dodaje się podwójne tiret piąte w 

brzmieniu:

„– – chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic, 

poskromiaczy jednostanowiskowych,”;

3) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
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„1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo 

numer identyfikacyjny spółki cywilnej, w przypadku gdy o pomoc ubiega się 

wspólnik spółki cywilnej;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na 

stronie internetowej administrowanej przez Agencję;”,

– pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w 

przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomoc lub spółce 

cywilnej, której jest wspólnikiem, nie został nadany numer 

identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu 

do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał 

wniosku;”,

c) w ust. 3 po wyrazie „pkt” dodaje się wyraz „8,”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego 

na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), składa się go na informatycznym 

nośniku danych (CD lub DVD).”;

4) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kolejność przysługiwania pomocy, o której mowa w § 15 ust. 2, jest 

ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, 

dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 17, złożonych w dniu złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w przypadku realizacji operacji niezwiązanej z 

nieruchomością.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 1, są rozbieżne, punkty przyznaje się 

na podstawie danych zawartych w dokumentach dołączonych do wniosku o 
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przyznanie pomocy, a w przypadku realizacji operacji niezwiązanej z 

nieruchomością, punkty za kryterium, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, 

przyznaje się na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej.”; 

5) w § 22 w ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”;

6) w § 23 uchyla się ust. 1 i 2;

7) w § 24 w ust. 2 w pkt 1w lit. b uchyla się tiret drugie.

§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój 

przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach dotyczących postępowań wszczętych i 

niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w 

brzmieniu dotychczasowym, z tym że przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w 

§ 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – 

rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy 

do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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 Wsi z dnia 23 października 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 

pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. 

U. poz. 1843, z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972 oraz z 2019 r. poz. 1773) ma na celu 

usprawnienie wdrażania operacji w ramach poddziałania, w szczególności poprzez usunięcie 

jednego z warunków dostępu do wsparcia oraz dostosowanie przepisów rozporządzenia do 

zmienionych przepisów 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 

2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), zwanej dalej „ustawą PROW”.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się usunięcie jednego z warunków dostępu 

do wsparcia, zgodnie z którym podmioty korzystające z pomocy w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007–2013 nie mogą ubiegać się 

o wsparcie na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”( § 1 pkt 

1 lit. b projektowanego rozporządzenia). Wprowadzenie powyższego warunku na 

początkowym etapie wdrażania instrumentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) wynikało z założenia wyeliminowania 

ryzyka kumulowania wsparcia przez jeden podmiot w ramach różnych instrumentów. 

Obecnie natomiast, na końcowym etapie wdrażania PROW 2014–2020 niezasadnym jest 

wykluczanie z przedmiotowego wsparcia podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach 

innego programu ponad 5 lat wcześniej. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do treści 

PROW 2014–2020, nad którego zmianą toczą się równolegle prace. Propozycja zmiany 

została pozytywnie zaopiniowana w trybie obiegowym przez Komitet Monitorujący PROW 

2014–2020, a następnie w dniu 29 lipca 2020 r. propozycja ta została przesłana do Komisji 

Europejskiej w celu uzyskania jej akceptacji. Projektowana zmiana będzie mogła 

obowiązywać po uzyskaniu akceptacji KE.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmianę polegającą na 

usunięciu wyrazów „dla gospodarstw rolnych” z przepisu mówiącego o warunku przyznania 

pomocy, jaki musi spełnić podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, dotyczącym 

świadczenia usług przez ten podmiot (§ 1 pkt 1 lit. a). Ograniczenie świadczenia usług 
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rolniczych jedynie do gospodarstw rolnych budzi wątpliwości interpretacyjne z dwóch 

powodów. Po pierwsze w ramach kodów PKD objętych wsparciem, które określa Załącznik 1 

do rozporządzenia, wnioskodawcy wykonują również usługi na rzecz innych podmiotów, np. 

przetwórni w zakresie suszenia zbóż. W związku z czym, nie ma uzasadnienia, aby faktury 

dokumentujące takie usługi nie były uwzględniane w ramach kwalifikowalności ponoszonych 

kosztów. Po drugie przeprowadzenie weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), czy takie usługi są świadczone na rzecz rolnika, nie jest 

możliwe mając na uwadze m.in. brak na paragonach fiskalnych, które również stanowią 

dokument potwierdzający wykonanie usługi, informacji o usługobiorcy. W związku z tym 

istnieje konieczność dostosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

W projektowanym rozporządzeniu uzupełnia się katalog kosztów kwalifikowalnych 

również o koszty związane z działalnością usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich (§ 1 pkt 2), aby wprost z przepisów wynikała możliwość ponoszenia kosztów 

w ramach takich usług. Z kolei w obowiązującym przepisie rozporządzenia regulującym, 

jakie koszty uznaje się za kwalifikowalne, jest odniesienie tylko do dwóch kodów PKD 

01.61.Z i 01.63.Z, czyli tylko produkcji roślinnej. W związku z tym, iż z Załącznika 1 do 

rozporządzenia, określającym wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w 

zakresie których może być przyznana pomoc, wynika, że na działalność usługową 

wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, może być przyznana pomoc, 

zasadnym jest doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Zmiany proponowane w § 1 pkt 3 lit. a oraz lit. b tiret drugie projektowanego 

rozporządzenia związane są ze zmianami w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440), umożliwiającymi uzyskanie 

odrębnych numerów identyfikacyjnych przez osoby, które zamierzają ubiegać się o wsparcie 

inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, administrowanych przez 

ARiMR. Na podstawie dotychczasowych przepisów osoby nieposiadającego takiego numeru 

nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym współmałżonkowi lub 

współposiadaczowi gospodarstwa rolnego. Ponadto, zaproponowane zmiany przepisu mają na 

celu usunięcie błędnie rozumianego rozwiązania, jakim jest wskazanie na możliwość 

podawania numeru identyfikacyjnego spółki cywilnej, gdy o pomoc ubiega się podmiot – 

osoba fizyczna w ramach działalności prowadzonej indywidualnie, będąca jednocześnie 

wspólnikiem spółki cywilnej, zamiast podawania swojego odrębnego numeru.
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Ponadto zaproponowane zmiany mają również na celu usprawnienie realizacji PROW 

2014–2020 w warunkach stanu zagrożenia lub stanu epidemicznego w związku z 

trudnościami po stronie beneficjentów w spełnianiu określonych warunków przyznania lub 

wypłaty pomocy (§ 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze projektowanego rozporządzenia). Wobec 

powyższego dostosowano obowiązujące regulacje do zmienionych w tym zakresie przepisów 

ustawy, które weszły w życie ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

poz. 695), które umożliwiły wykorzystanie narzędzi informatycznych do kontaktów, w tym 

przypadku z ARiMR, jako podmiotem wdrażającym. Proponowane zmiany pozwalają na 

załatwianie spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców 

lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami tej instytucji. Konieczne jest wobec tego 

dostosowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu. Ze względu na 

wymagania dotyczące przekazania tego załącznika w formie pliku, konieczne jest określenie 

sposobu jego składania w sytuacji, gdy nie jest on składany w formie dokumentu 

elektronicznego, co z kolei reguluje ustawa PROW.

Proponuje się również wprowadzenie zmiany umożliwiającej dokonywanie 

potwierdzania za zgodność z oryginałem przez podmioty ubiegające się o pomoc 

dokumentów, takich jak faktury czy paragony przez nich wystawiane, dotyczących 

świadczonych usług. Możliwość potwierdzania przez beneficjenta dowodów zakupu możliwa 

jest na etapie wniosku o płatność, w związku z tym zasadnym jest dopuszczenie jej również 

na etapie wnioskowania o pomoc, mając również na względzie, iż załącznikami do wniosku o 

 przyznanie pomoc są m.in. faktury/paragony wytworzone przez wnioskodawcę (§ 1 pkt 3 lit. 

c). Wprowadzone uproszczenie w zakresie zniesienia obowiązku dostarczenia dokumentów 

potwierdzonych oficjalnie (przez pracownika Agencji, podmiot, który wydał dokument, 

adwokata, notariusza), w znaczący sposób ułatwi i przyspieszy proces aplikowania o 

wsparcie przez wnioskodawcę.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się dostosowanie przepisów do ostatniej 

zmiany rozporządzenia, która wprowadziła stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 

(CEiIDG) jako określające miejsce realizacji operacji w przypadku osób fizycznych 

realizujących operacje związane z inwestycjami niezwiązanymi z nieruchomością. 

Prawidłowe określenie miejsca realizacji operacji konieczne jest do ustalenia i nadania 

właściwej liczby punktów za kryterium wyboru operacji, jakim jest rozdrobnienie agrarne. 

Zgodnie z § 16 obowiązującego rozporządzenia kolejność przysługiwania pomocy ustalana 



– 7 –

jest na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentów dołączonych do 

niego, tj. biznesplanu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne 

nieruchomości, złożonych w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym, 

proponuje się uzupełnić przedmiotową regulację § 16 rozporządzenia o wskazanie 

możliwości weryfikowania danych podmiotów ubiegających się o pomoc, będącymi osobami 

fizycznymi, w CEiIDG w sytuacji, kiedy operacja będzie polegała na realizowaniu inwestycji 

niezwiązanych z nieruchomością (§ 1 pkt 4).

W § 1 w pkt 5 proponuje się zmianę pozwalającą na przyjęciu zabezpieczenia 

należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie, co ma na celu, 

dostosowanie do sytuacji sposobu składania tego zabezpieczenia.  W związku ze zmianą art. 

37a ustawy PROW, w ust. 1 który stanowi, iż „Zabezpieczeniem należytego wykonania 

zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) 

składany wraz z deklaracją wekslową do podmiotu przyznającego tę pomoc nie później niż 

przed wypłatą tej pomocy.”, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się uchylenie 

przepisów zobowiązujących podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w związku z 

realizacją przez nie operacji w ramach przedmiotowego poddziałania do ustanowienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez wystawienie weksla in blanco (§ 1 pkt 

6). 

Powyższa regulacja, która ma zastosowanie również do operacji typu „Rozwój 

przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” umożliwia przesunięcie w czasie złożenia tego 

zabezpieczenia (z etapu zawierania umowy o przyznaniu pomocy na etap składania 

pierwszego wniosku o płatność, ewentualnie składania ostatnich uzupełnień tego wniosku). 

Należy również zaznaczyć, iż proponowane rozwiązanie wynikające ze zmienianej ustawy 

PROW, polegające na przesunięciu obowiązku złożenia weksla niezupełnego (in blanco) 

wraz z deklaracją wekslową, nie później niż przed wypłatą pomocy, nie powoduje 

rozwiązania umowy w przypadku niedostarczenia tego zabezpieczenia, a jedynie brak 

możliwości wypłaty środków finansowych. Z kolei beneficjent będzie mógł dalej realizować 

swoją operację, a środki z tytułu płatności będą mogły zostać wypłacone po dostarczeniu 

przedmiotowego zabezpieczenia. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla beneficjentów, 

bowiem niedostarczenie takiego dokumentu na etapie składania wniosku o płatność 

nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

Ponadto, w związku z tym, iż przepis art. 43a ust. 6 ustawy PROW zmienił brzmienie 

uchylając tym samym poprzednią regulację dotyczącą konkurencyjnego trybu wyboru 
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wykonawcy (ust. 6 obecnie brzmi: „6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy technicznej w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem 

przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, 

mając na względzie kryteria określone w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014), należy 

dokonać odpowiedniej zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu poprzez uchylenie w § 24 

w ust. 2 w pkt 1 w lit. b tiret drugie. Obowiązujący przepis rozporządzenia reguluje kwestie 

ponoszenia kosztów kwalifikowalnych na podstawie przepisów ustawy PROW, określających 

konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art. 43a ust. 6  

ustawy PROW – w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie. W związku z tym 

konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego 

(§ 1 pkt 7 ).

W § 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia wprowadza się przepis przejściowy, 

w którym zaproponowano, aby do przyznawania pomocy finansowej w ramach postępowań 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie projektowanych zmian zawarciem 

umowy o przyznaniu pomocy, zastosowanie miały przepisy dotychczasowego 

rozporządzenia, z wyłączeniem zmiany, która doprecyzowuje przepis ograniczający 

świadczenia usług rolniczych jedynie dla gospodarstw rolnych. Zmieniony przepis będzie 

miał zastosowanie do spraw związanych z toczącymi się i niezakończonymi postępowaniami 

o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego wsparcia w ramach wniosków o przyznanie 

pomocy złożonych w naborze z 2019 r. w celu zniwelowania wątpliwości interpretacyjnych. 

Pomoc w ramach poddziałania jest bowiem ukierunkowana na rozwój działalności w zakresie 

usług rolniczych, a zatem najistotniejszy jest przedmiot usługi wskazany w dowodzie 

sprzedaży, a nie podmiot, który zleca taką usługę. 

W § 2 ust. 2 proponuje się przepis przejściowy z którego wynika, że do wypłaty 

środków finansowych z tytułu pomocy finansowej przyznanej na podstawie umów o 

przyznaniu pomocy, które zostały zawarte w wyniku zakończenia postępowań w sprawach o 

przyznanie tej pomocy z naborów w roku 2016 i 2019, stosuje się przepisy projektowanego 

rozporządzenia, a mianowicie środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli 

beneficjent nie stosuje przepisów dotychczasowych odnośnie konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawcy. Ponadto, do wypłaty środków zastosowanie będzie miał również zmieniony 

przepis art. 37a ust. 1 i 2 ustawy PROW, dotyczący należytego zabezpieczenia przez 

beneficjenta zobowiązań do umów o przyznaniu pomocy finansowej. 
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 W wyniku rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru, 

który został przeprowadzony  w roku 2019 r., część umów o przyznaniu pomocy została 

zawarta w oparciu o dotychczasowe przepisy. W związku z powyższym, konieczne jest 

objęcie tych operacji warunkiem wypłaty środków finansowych wynikającym ze zmiany art. 

37a oraz art. 43a ust. 6  ustawy PROW. 

W § 3 projektowanego rozporządzenia zaproponowano, aby weszło ono w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Należy podkreślić, że rozwiązania przewidziane w zmienianym rozporządzeniu są 

korzystne dla potencjalnych beneficjentów ww. typu operacji, w związku z czym, wejście w 

życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z 

zasadami demokratycznego państwa prawnego. Za wejściem w życie niniejszego 

rozporządzenia w tym terminie przemawia także ważny interes państwa, który 

w demokratycznym państwie przejawia się m.in. poprzez ważny interes jego obywateli.

W przypadku rozporządzenia nie zachodzi przesłanka utraty mocy tego rozporządzenia 

ze względu na zmianę upoważnienia ustawowego zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c 

ustawy PROW. Wprawdzie przepis art. 45 ustawy PROW został zmieniony, ale zakres 

zmiany tego upoważnienia nie dotyczy zakresu upoważnienia, jaki stanowi podstawę do 

wydania zmienianego rozporządzenia. Operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój 

usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” były i będą nadal wybierane zgodnie z kryteriami wyboru 

określonymi w przepisach zmienianego rozporządzenia zgodnie z art. 49 ust. 2 

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.).

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

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

aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 
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Projekt rozporządzenia nie podlega zasięgnięciu opinii, dokonaniu konsultacji oraz 

uzgodnieniu z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem 

Centralnym.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Brak możliwości uzyskania wsparcia na operację w przypadku podmiotów, które uzyskały pomoc w 

ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013.

2. Niedostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440).

3. Niedostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PROW”, w zakresie możliwości 

wykorzystania narzędzi informatycznych przy spełnianiu określonych warunków przyznania lub 

wypłaty pomocy przez wnioskodawcę/beneficjenta wsparcia, zabezpieczenia należytego wykonania 

przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz 

z deklaracją wekslową oraz konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na 

podstawie art. 43a ust. 6 ustawy PROW.

4. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie możliwości świadczenia usług rolniczych nie tylko dla 

gospodarstw rolnych, ale również na rzecz innych podmiotów. Propozycja poszerzenia katalogu 

kosztów kwalifikowalnych o koszty związane z działalnością usługową wspomagającą chów i hodowlę 

zwierząt gospodarskich, ma na celu doprecyzowanie zgodności przepisów z wykazem rodzajów 

wykonywanych działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, 

wymienionym w Załączniku 1 do rozporządzenia.

5. Brak możliwości potwierdzania za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów 

przedkładanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

6. Brak możliwości  weryfikowania danych podmiotów ubiegających się o pomoc będących osobami 

fizycznymi, w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiIDG) w sytuacji, 

kiedy operacja będzie polegała na realizowaniu inwestycji niezwiązanych z nieruchomością.

Osiągnięcie celu projektu rozporządzenia nie jest możliwe za pomocą innych środków niż legislacyjne.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponuje się usunięcie jednego z warunków dostępu do wsparcia, zgodnie z którym podmioty korzystające z 

pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007–2013 nie mogą 

ubiegać się o wsparcie na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Zmiana  

będzie możliwa do wprowadzenia po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zaproponowanej zmiany treści 

PROW 2014–2020 w tym zakresie. Zmiana przyczyni się do poszerzenia katalogu potencjalnych 

beneficjentów przedmiotowego wsparcia.

Propozycja zmiany polegająca na usunięciu wyrazów „dla gospodarstw rolnych” z przepisu mówiącego o 

warunku przyznania pomocy, jaki musi spełnić podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, dotyczącym 

świadczenia usług przez ten podmiot, przyczyni się do zniwelowania wątpliwości interpretacyjnych 

dotyczących dwóch kwestii. Po pierwsze w ramach kodów PKD objętych wsparciem, które określa Załącznik 

1 do rozporządzenia, wnioskodawcy wykonują również usługi na rzecz innych podmiotów, np. przetwórni w 

zakresie suszenia zbóż, nie tylko dla gospodarstw rolnych. W związku z tym, nie ma przekonania, co do 

zasadności, aby faktury dokumentujące takie usługi nie były uwzględniane w ramach kwalifikowalności 
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ponoszonych kosztów. Po drugie przeprowadzenie weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, czy takie usługi są świadczone na rzecz rolnika, nie jest możliwe mając na uwadze, m.in. brak na 

paragonach fiskalnych, które również stanowią dokument potwierdzający wykonanie usługi, informacji o 

usługobiorcy. W związku z tym dostosowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie jest uzasadnione.

Zmiana polegająca na uzupełnieniu katalogu kosztów kwalifikowalnych również o koszty związane z 

działalnością usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich ma na celu, aby wprost z 

przepisów wynikała możliwość ponoszenia kosztów w ramach takich usług. W obowiązującym przepisie 

rozporządzenia regulującym, jakie koszty uznaje się za kwalifikowalne, jest odniesienie tylko do dwóch 

kodów PKD 01.61.Z i 01.63.Z, czyli tylko produkcji roślinnej. W związku z tym, iż z Załącznika 1 do 

rozporządzenia, określającym wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których 

może być przyznana pomoc, wynika, że na działalność usługową wspomagającą chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich, może być przyznana pomoc, zasadnym jest doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w 

przedmiotowym zakresie.

Wprowadza się również zmiany związane z dostosowaniem regulacji do obowiązujących przepisów ustawy z 

dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, umożliwiającymi uzyskanie odrębnych numerów 

identyfikacyjnych przez osoby, które zamierzają ubiegać się o wsparcie inwestycji współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, administrowanych przez ARiMR. Na podstawie dotychczasowych przepisów 

osoby nieposiadającego takiego numeru nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym 

współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie i 

usprawni możliwość wnioskowania o przedmiotową pomoc. Ponadto, zmiana ma na celu usunięcie błędnie 

rozumianego rozwiązania, jakim jest wskazanie na możliwość podawania numeru identyfikacyjnego spółki 

cywilnej, gdy o pomoc ubiega się podmiot – osoba fizyczna w ramach działalności prowadzonej indywidualnie 

(będąca jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej), zamiast podawania swojego odrębnego numeru. 

Zaproponowane zmiany mają również na celu usprawnienie realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) w warunkach stanu zagrożenia lub stanu epidemicznego w 

związku z trudnościami po stronie beneficjentów w spełnianiu określonych warunków przyznania lub wypłaty 

pomocy. Wobec tego dostosowuje się obowiązujące regulacje do zmienionych w tym zakresie przepisów 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, które weszły w życie ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 

695), które umożliwiły wykorzystanie narzędzi informatycznych do kontaktów, w przypadku przedmiotowego 

wsparcia, z Agencją, jako podmiotem wdrażającym. Proponowane zmiany pozwalają na załatwianie spraw bez 

konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami tej 

instytucji. 
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Proponuje się również wprowadzenie zmiany umożliwiającej dokonywanie potwierdzania za zgodność z 

oryginałem przez podmioty ubiegające się o pomoc kopii dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem o 

przyznanie pomocy, takich jak faktury czy paragony fiskalne. Możliwość potwierdzania przez beneficjenta 

dowodów wykonania usługi możliwa jest na etapie wniosku o płatność, w związku z tym zasadnym jest 

dopuszczenie jej również na etapie wnioskowania o pomoc, mając również na względzie, iż załącznikami do 

wniosku o  przyznanie pomoc są m.in. faktury/paragony wytworzone przez wnioskodawcę. Wprowadzone 

uproszczenie w zakresie zniesienia obowiązku dostarczenia ww. dokumentów potwierdzonych oficjalnie 

(przez pracownika Agencji, podmiot, który wydał dokument, adwokata, notariusza) w znaczący sposób ułatwi 

i przyspieszy proces aplikowania o wsparcie przez wnioskodawcę.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się dostosowanie przepisów do ostatniej zmiany rozporządzenia, 

która wprowadziła stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej wskazane w CEiIDG jako 

określające miejsce realizacji operacji w przypadku osób fizycznych realizujących operacje związane z 

inwestycjami niezwiązanymi z nieruchomością. Prawidłowe określenie miejsca realizacji operacji konieczne 

jest do ustalenia i nadania właściwej liczby punktów za kryterium wyboru operacji jakim jest rozdrobnienie 

agrarne. Zgodnie z § 16 obowiązującego rozporządzenia kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na 

podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentów dołączonych do niego tj. biznesplanu 

oraz dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, złożonych w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W związku z tym proponuje się uzupełnić przedmiotową regulację § 

16 rozporządzenia o wskazanie możliwości weryfikowania danych podmiotów ubiegających się o pomoc 

będącymi osobami fizycznymi, w CEiIDG w sytuacji, kiedy operacja będzie polegała na realizowaniu 

inwestycji niezwiązanych z nieruchomością.

Proponuje się zmianę pozwalającą na przyjęciu zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań określonych w umowie w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, 

pozwalającą na dostosowanie do sytuacji sposobu składania tego zabezpieczenia. W szczególności możliwe 

będzie przesunięcie w czasie złożenia tego zabezpieczenia (z etapu zawierania umowy o przyznaniu pomocy 

na etap składania pierwszego wniosku o płatność, ewentualnie składania ostatnich uzupełnień do tego 

wniosku).

Ponadto, w związku z tym, iż przepis art. 43a ust. 6 ustawy PROW zmienił brzmienie uchylając tym samym 

poprzednią regulację dotyczącą konkurencyjnego trybu wykonawcy (ust. 6 obecnie brzmi: „6. Minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania 

zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o 

przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem 

przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, mając na 
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względzie kryteria określone w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014), należy dokonać odpowiedniej 

zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu poprzez uchylenie w § 24 w ust. 2 w lit. b tiret drugie. 

Obowiązujący przepis rozporządzenia reguluje kwestie ponoszenia kosztów kwalifikowalnych na podstawie 

przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich określających konkurencyjny tryb wyboru 

wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy PROW – w przypadku gdy te przepisy 

mają zastosowanie. W związku z tym konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do 

obowiązującego stanu prawnego.

Wprowadza się przepis przejściowy, w którym uregulowano, aby do przyznawania pomocy finansowej w 

sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zastosowanie miały przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem zmiany, która ma na celu 

zniwelowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie świadczenia usług rolniczych nie tylko dla rolników/ 

gospodarstw rolnych.

Proponuje się przepis przejściowy z którego wynika, że do wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy finansowej przyznanej na podstawie umów o przyznaniu pomocy, które zostały zawarte w wyniku 

zakończenia postępowań w sprawach o przyznanie tej pomocy z naborów w roku 2016 i 2019, stosuje się 

przepisy projektowanego rozporządzenia, w tym zastosowanie będzie miał również przepis projektowanego 

rozporządzenia regulujący, iż środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent nie złożył 

weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową przy zawieraniu umowy,  zgodnie z regulacją art. 

37a ustawy PROW, jak również przy braku zastosowania przepisów dotychczasowych odnośnie 

konkurencyjnego wyboru trybu wykonawcy, mając na uwadze zmianę przepisu art. 43a ust. 6 ustawy PROW. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Brak informacji na temat 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa.

 Oddziały regionalne 

ARiMR-16

Oddziały regionalne 

wdrażające wsparcie

1. Konieczność 

modyfikacji trybu 

postępowania w 

zakresie wdrażania 

przedmiotowego 
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typu operacji.

2. Konieczność 

opracowania 

zmiany procedur 

związanych z 

przyznawaniem 

oraz  wypłatą 

pomocy.

Potencjalni beneficjenci 

działania

Na obecnym etapie 

niemożliwe do 

oszacowania

MRiRW 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym rozporządzeniem został 

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 otrzymają Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa.

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.).

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie wysłany do:

1. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

3. Rady Dialogu Społecznego

4. Krajowej Rady Izb Rolniczych

5. Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”

6. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

7. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”

8. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników

9. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP

10. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”
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11. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

12. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

13. Związku Pracodawców – Business Centre Club

14. Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

15. Forum Związków Zawodowych

16. Krajowej Rady Spółdzielczej

17. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

18. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych

19. Konfederacji LEWIATAN

20. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

21. Związku Rzemiosła Polskiego

22. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”

23. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”

24. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

25. Krajowej Izby Gospodarczej – Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego

26. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

27. Związku Powiatów Polskich

28. Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

29. Centrum Doradztwa Rolniczego

30. Związku Gmin Wiejskich

31. Polskiego Związku Rolników Ekologicznych

32. Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych

33. Stowarzyszenia „Polska Ekologia”

34. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych „Ekorolnik”

35. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu

36. Związku Polskie Mięso

37. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

38. Stowarzyszenia Polski Ziemniak

39. Przewodniczącego Rady Rolnictwa Ekologicznego – Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcyjnej IUNG

40. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych

41. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

42. Polskiej Federacji Producentów Żywności

43. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

44. Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych 
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45. Polskiego Związku Producentów Kukurydzy 

46. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

47. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

48. Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych

49. Izby Zbożowo – Paszowej

50. Krajowej Unii Producentów Soków

51. Związku Szkółkarzy Polskich

52. Koalicji Żywa Ziemia

53. Związku Polskiego Przemysłu Futrzarskiego

54. Polskiej Federacji Ziemniaka

55. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 

56. Polskiego Związku Owczarskiego

57. Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 

58. Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

59. Związku Młodzieży Wiejskiej

60. Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W zakresie projektu rozporządzenia nie były prowadzone prekonsultacje.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów publicznych

(tj. ryzyka niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu państwa).

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 - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - -
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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.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na poziom wydatkowania środków 

finansowych na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności 

pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, a tym samym  

nie spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków budżetu, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego bądź pozostałych jednostek sektora finansów 

publicznych, ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało pozytywny wpływ  na działalność 

mikroprzedsiębiorców (zwiększy się katalog podmiotów uprawnionych do pomocy, a zasady wsparcia będą 

bardziej elastyczne), natomiast nie będzie miało wpływu na działalność małych i średnich przedsiębiorców, 

oraz na rodzinę, obywateli, gospodarstwa domowe, osoby niepełnosprawne i osoby starsze.

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

-

W ujęciu 

niepieniężny

m

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

-
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(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z uwagi na rezygnację z jednego z 
warunków przyznania pomocy (możliwość ubiegania się o pomoc przez beneficjentów 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) będzie miało wpływ na 
budowanie konkurencyjności podmiotów na obszarach wiejskich. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

 8. 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

 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:

9. Wpływ na rynek pracy 

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

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

  sytuacja i rozwój regionalny

  inne: 

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z uwagi na rezygnację z jednego z 

warunków przyznania pomocy (możliwość ubiegania się o pomoc przez beneficjentów 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013) będzie miało pozytywny 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny Polski.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania programu, w tym przedmiotowego działania, będą realizowane 

przez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie z 

zawartym w PROW 2014–2020 Planem Ewaluacji.

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

Brak.


