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335
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego 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 udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

cji prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”;

4) w § 9:

a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 139,
poz. 883 oraz z 2009 r. Nr 50, poz. 402) wprowadza się
następujące zmiany:

„Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu wykonywanie działalności gospodarczej jest
obowiązana przedstawić zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, albo
ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, albo kopię zezwolenia wydanego na
podstawie art. 58 ust. 3 albo art. 59a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)),
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza albo pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej
„Agencją”, do dnia złożenia:”,

1) w § 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie:

rcl

— określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom o swobodzie
działalności gospodarczej albo przepisom
o systemie oświaty albo
— wytwarzania
z biomasy

produktów

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

energetycznych

„3. Warunek, o którym mowa w § 6 pkt 4, w przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się
podmiot będący spółką kapitałową „w organizacji”, powinien zostać spełniony nie później niż do dnia zawarcia umowy.”;

— zwaną dalej „działalnością gospodarczą”,”;
2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

ww

w.

„§ 4a. Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a, uważa się za
spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.”;

5) w § 12 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a—c otrzymują brzmienie:
„a) 100 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej
1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
b) 200 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej
2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu
na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

3) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewiden-

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
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250
i Nr 54, poz. 320.
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b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku, gdy operacja dotyczy wyłącznie działalności związanej z przetwórstwem
lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leśnymi objętymi załącznikiem nr 1 do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, wymienionej w wykazach działalności, do których może być
przyznana pomoc i określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, pomoc
jest przyznawana i wypłacana do wysokości
100 tys. zł, jeżeli ekonomiczny plan operacji
przewiduje utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.”;
6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy.
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c) 300 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej
3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;”,

Poz. 335

1) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji,
według danych publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny w miesiącu
poprzedzającym miesiąc podania do
publicznej wiadomości informacji,
o której mowa w § 14 ust. 1, było:
a) najwyższe w
5 punktów,

województwie

—

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a — liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej
w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia;

2) jeżeli podstawowy dochód podatkowy
gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G) obliczany zgodnie
z przepisami o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, obowiązujący w roku, w którym został złożony
wniosek o przyznanie pomocy, jest:

rcl

„1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym
dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy.”;

3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

7) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

w.

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach
wniosku o przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.”,
8) § 19 otrzymuje brzmienie:

ww

„§ 19. 1. Pomoc przysługuje według kolejności
ustalonej przez Agencję dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów
oceny operacji.
2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji w terminie, o którym mowa w § 14
ust. 2, oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej
operatora publicznego w tym terminie,
które wpłynęły do oddziału regionalnego

a) najniższy w województwie — 5 punktów,
b) wyższy niż dochód, o którym mowa
w lit. a — liczba punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od
liczby punktów określonej w lit. a,
zgodnie z wysokością wskaźnika G;

3) planowana do utworzenia przez wnioskodawcę liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
wynosi:
a) co najmniej 3 etaty — 2 punkty,
b) mniej niż 3 etaty — liczba punktów,
z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
jest
proporcjonalnie
mniejsza od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z liczbą etatów.
4. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest
ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
5. W przypadku operacji o tej samej liczbie
punktów o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.
6. W przypadku operacji o tej samej liczbie
punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy
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13. W przypadku nierozpatrzenia wniosku
o przyznanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 12, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki,
podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.”;
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wykonującemu działalność gospodarczą
przed wnioskodawcą podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej.

Poz. 335

7. W przypadku wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą, których
operacje mają tę samą liczbę punktów
i identyczną wartość wnioskowanej pomocy o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wcześniejsza data wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej albo
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
8. Prezes Agencji nie później niż w terminie
40 dni od dnia upływu terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy, podaje
do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie. Informacja ta jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10.

„b) rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca
zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub
oddziału;”.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej
„pomocą”, wszczętych przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana
pomoc, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 4a i 19, który stosuje się
w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3. Do spełnienia przez podmioty będące spółkami kapitałowymi „w organizacji” warunku, o którym
mowa w § 6 pkt 4 rozporządzenia wymienionego
w § 1, stosuje się:
1) przepisy dotychczasowe — w przypadku podmiotów będących spółkami kapitałowymi „w organizacji”, które zawarły przed dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia umowę, na podstawie
której jest przyznawana pomoc;

rcl

9. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie,
o którym mowa w § 14 ust. 2, ale wpłynęły do właściwego oddziału regionalnego
Agencji po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie
pomocy, pomoc przysługuje w kolejności
określonej przy zastosowaniu kryteriów
oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z ust. 1—7.

9) w § 25 w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

w.

10. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie,
o którym mowa w § 14 ust. 2, do oddziału
regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, a następnie ustalono dla nich kolejność przysługiwania pomocy w oddziale
regionalnym Agencji, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności
ustalonej przy zastosowaniu kryteriów
oceny operacji, we właściwym oddziale
regionalnym Agencji, po wnioskach
o przyznanie pomocy, których kolejność
ustalono zgodnie z ust. 1—7.

ww

11. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy,
ulegną zmianie, aktualizacji informacji
o kolejności przysługiwania pomocy
w danym oddziale regionalnym Agencji
dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy
z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
12. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje
się w terminie 5 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji,
o której mowa w ust. 8.

2) przepisy niniejszego rozporządzenia — w przypadku podmiotów będących spółkami kapitałowymi
„w organizacji”, które nie zawarły przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc.

§ 4. 1. Do wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,
o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu,
chyba że wnioskodawca, do dnia zawarcia umowy, na
podstawie której jest przyznawana pomoc, dokona
zmiany w złożonym wniosku o przyznanie pomocy
w zakresie określonym w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i zmiana wniosku nie spowoduje zwiększenia wysokości pomocy określonej
w tym wniosku.
2. W przypadku dokonania zmiany we wniosku
o przyznanie pomocy w zakresie określonym w § 12
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
termin rozpatrzenia tego wniosku określony w § 19
ust. 14 i 15 rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
w dotychczasowym brzmieniu, można wydłużyć
o miesiąc.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

