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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 WA  I  R O Z W O J U  W S I
1)

 

z dnia ………………….  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 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 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „inwestycje” dodaje się wyrazy „trwale związane z 

nieruchomością”; 

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

„1a. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania 

działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 

4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej 

wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu 

przez okres wskazany w ust. 1 pkt 1, oraz nadal wykonuje tę działalność.”; 

3) w § 13 w ust. 1: 

a) w pkt 3 wyrazy „7–9” zastępuje się wyrazami „7 i 9”, 

                                                 

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 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). 
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b) po pkt 3 dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu: 

„4) granty zostaną udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie 

grantu, w wysokości limitu, który wynosi 100 tys. złotych na jednego 

grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną 

LGD; 

5) suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów 

publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% 

kwoty środków przyznanych na ten projekt; 

6) każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 

pkt 4 i 7 oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku 

grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 

organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, 

pomoc jest przyznawana nawet gdy: 

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar 

działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z 

obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest 

udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej 

jednostki organizacyjnej, 

b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja 

zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem 

tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki 

organizacyjnej grantobiorcy.”; 

4) w § 17 w ust. 1: 

a) w pkt 6 po wyrazie „zakupu” dodaje się wyraz „nowych”, 

b) w pkt 7 po wyrazie „zakupu” dodaje się wyraz „nowych”; 

5) w § 18 w ust. 1: 

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) 70% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku: 

– podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, 
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– LGD wykonującej działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy, o której mowa w tiret pierwsze, która ubiega się o pomoc w 

zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3, 

b) 100% kosztów kwalifikowalnych –  w przypadku: 

– LGD, która nie wykonuje działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów ustawy, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, albo ubiega się o 

pomoc w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 

3, 

– pozostałych podmiotów;”, 

b) w pkt 2 przed liczbą „63,63%” dodaje się wyrazy „nie wyższej niż”; 

6) w § 27: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5, 

b) w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „przepisów ust. 1 pkt 1” 

skreśla się wyrazy „i 5”, 

c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „grantowego” skreśla się 

wyrazy „przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, a”; 

7) w § 29: 

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  zgodnie z przepisami: 

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy beneficjent jest 

obowiązany do ich stosowania, 

– 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 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy 

i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w 

przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany zgodnie z przepisami o 

zamówieniach publicznych do ich stosowania,”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku projektów grantowych pomoc jest wypłacana, jeżeli 

ponadto granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o 

powierzenie grantu.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: 
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„4a. W przypadku projektów grantowych nie uwzględnia się przy ustalaniu 

wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji: 

1) kwoty grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit 

wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów 

grantowych realizowanych przez daną LGD; 

2) kwoty grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w 

wysokości przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt 

grantowy; 

3) grantu udzielonego grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których 

mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.”. 

§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które 

rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

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

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

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

z 2017 r. poz. 772) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 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 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 

935), zwanej dalej „ustawą”. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW określają 

przepisy 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 (EFFROW) i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). Charakter 

nowelizowanego rozporządzenia jest dodatkowo zdeterminowany innymi regulacjami 

wspólnotowymi, przede wszystkim regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), w szczególności dyspozycjami zawartymi 

w art. 32-35, oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, oraz regulacjami 

aktów prawnych wydanych na ich podstawie, jak również innych przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących tego zakresu spraw. 

Ponadto sposób wdrażania działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” musi być zgodny z regulacjami 

zawartymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
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społeczności (Dz. U. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5), zwanej dalej „ustawą o RLKS”. Ustawa 

tworzy podstawy prawne realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

zwanego dalej „RLKS”, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II (art. 

32-35) rozporządzenia nr 1303/2013. RLKS bazuje na metodzie LEADER, która w ramach 

perspektywy finansowej 2007–2013 ma zastosowanie w realizacji osi 4 Leader (podejścia 

LEADER) w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz osi priorytetowej 4 

zrównoważony rozwój obszarów zależnych głownie od rybactwa w ramach programów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) w perspektywie 

finansowej 2007–2013. 

W nowej perspektywie finansowania polityk UE z budżetu UE (2014–2020) RLKS stanowi 

nowy instrument rozwoju terytorialnego UE mający zastosowanie nie tylko w ramach polityki 

rozwoju obszarów wiejskich (II filara wspólnej polityki rolnej), przy udziale Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz wspólnej 

polityki rybackiej, przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), 

ale także w ramach polityki spójności realizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z art. 

32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 RLKS jest wspierany ze środków EFRROW, 

określany nazwą LEADER i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR. 

Obligatoryjność realizacji RLKS w ramach programu współfinansowanego z EFRROW 

potwierdzona została w przepisach ustawy, w art. 3 ust. 1 pkt 14 (działanie „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy 

wspieranie RLKS, w ramach powyższego działania odbywać się będzie na zasadach 

określonych w ustawie o RLKS, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – na 

zasadach określonych w ustawie. 

Rozporządzenie ma zapewnić usprawnienie i zwiększyć efektywność systemu wdrażania 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, zwanego dalej „Programem”, w szczególności w zakresie operacji realizowanych 

przez jednostki sektora finansów publicznych, projektów grantowych realizowanych przez 

lokalne grupy działania, zwane dalej „LGD”, a także uszczegółowienie warunków przyznania 

i wypłaty pomocy w odniesieniu do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
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Zmiana projektowana w § 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego ma na celu doprecyzowanie, 

iż warunek przyznania pomocy na operację, określony w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 

zmienianego, tj. posiadanie prawa własności lub współwłasności nieruchomości na której 

realizowana będzie operacja lub prawa do dysponowania tą nieruchomością na cele określone 

we wniosku o przyznanie pomocy, dotyczy jedynie operacji, w ramach których realizowane 

są inwestycje trwale związane z tą nieruchomością. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego ma na celu wprowadzenie 

regulacji analogicznej do zawartej w § 3 ust. 2 rozporządzenia zmienianego, tj. wskazanie, iż 

w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone dla wnioskodawcy w ust. 1 pkt 1, 

3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Jednocześnie 

doprecyzowuje się, że warunek dotyczący wymaganego okresu wykonywania działalności 

gospodarczej jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał przez 

wymagany okres czasu działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym 

imieniu. 

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego, pomoc 

na projekt grantowy jest przyznawana jeżeli koszty planowane do poniesienia przez 

grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9, 

i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem 

wiejskim objętym LSR. § 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego stanowi, iż pomoc na 

operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, jest przyznawana w 

formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty wynagrodzenia i 

innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników 

beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych 

przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3. Jednakże, zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia 

zmienianego pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie określonym w § 2 

ust. 1 pkt 2 i 3. Biorąc pod uwagę powyższe, pomimo braku literalnego wyłączenia pkt 8 z § 

17 ust. 1 w treści § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego, na podstawie wyłączenia 

zawartego w § 13 ust. 2 rozporządzenia zmienianego, odnoszącego się do całego zakresu 

rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą, należy stwierdzić, że zakres kosztów wynagrodzenia (…), o których 
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mowa w § 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego, z racji ich przypisania wyłącznie do 

zakresu dotyczącego tworzenia lub rozwoju inkubatorów oraz wspierania współpracy (…), a 

więc zakresu wyłączonego z projektów grantowych, nie dotyczy projektów grantowych. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia zmieniającego ma na celu 

wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie, poprzez wyłączenie pkt 8 w 

ust. 1 w § 17 z zakresu kosztów planowanych do poniesienia przez grantobiorcę. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 4 rozporządzenia zmieniającego polega na doprecyzowaniu, 

iż zakup środków transportu oraz rzeczy innych niż środki transportu, maszyny i 

wyposażenie, w tym także materiałów jest możliwy do uznania za koszt kwalifikowalny 

podlegający refundacji jedynie w przypadku ich zakupu jako nowych. Regulacja ta, zgodnie z 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia zmienianego, będzie również miała zastosowanie również 

w odniesieniu do kosztów planowanych do poniesienia w ramach operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. 

Zmiany projektowane w § 1 pkt 3 lit. b oraz pkt. 7 lit. b i c rozporządzenia zmieniającego 

polegają na przeniesieniu dotychczasowych warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy 

na etap przyznania pomocy oraz wprowadzenie na etapie płatności regulacji dotyczących 

zasad kwalifikowalności kosztów w przypadku niespełnienia przez grantobiorców warunków 

określonych w nowoprojektowanych pkt 4–6 w ust. 1 w § 13 rozporządzenia zmienianego. 

Rozwiązanie to pozwoli na unikniecie sytuacji, w której następuje odmowa wypłaty całości 

pomocy na projekt grantowy w sytuacji niespełnienia chociażby jednego ze wskazanych w 

przepisie warunków przez chociażby jednego z grantobiorców, co biorąc pod uwagę, iż LGD 

nie zawsze może mieć wpływ na zaistnienie takiego faktu, wydaje się być sankcją zbyt 

restrykcyjną i mogącą powodować trudności w osiągnięciu przez LGD celów i wskaźników 

strategii. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia zmieniającego polega na wskazaniu 

wprost, iż w przypadku LGD, które działając jako stowarzyszenia posiadające osobowość 

prawną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U z 2017 r. poz. 210) mogą prowadzić działalność gospodarczą, intensywność pomocy na 

operacje realizowane przez te LGD, tj. operacje własne i projekty grantowe, wynosi do 100% 

kosztów kwalifikowalnych operacji, a nie do 70% jak w przypadku pozostałych podmiotów 

wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), z tym 

że w przypadku LGD, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i która ubiega się o 

pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 rozporządzenia 

zmienianego, intensywność pomocy wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia zmieniającego ma na celu zapewnienie 

większej elastyczności w zakresie możliwości przyznania pomocy na operacje realizowane 

przez jednostki sektora finansów publicznych, zwane dalej „jsfp”. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w przypadku jsfp pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych. Program w odniesieniu do poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewiduje, że „W 

przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW 

wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.”, a „Wymagany krajowy wkład 

środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, 

pochodzi ze środków własnych beneficjenta”. Fakt zastosowania sztywnego podejścia do 

kwestii intensywności pomocy dla jsfp, który ma odzwierciedlenie w obowiązujących 

przepisach, wynika z konieczności zachowania jednolitego podejścia do tej kwestii w 

odniesieniu do typów operacji w ramach działania Programu, w przypadku których 

beneficjentem są jsfp (działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”), 

a w których pomoc jest przyznawana w wysokości równej 63,63% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. Kwestia zapewnienia większej elastyczności w zakresie możliwości przyznania 

pomocy na operacje realizowane przez jsfp w odniesieniu do działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich” jest przedmiotem zmiany Programu, która została 

złożona do Komisji Europejskiej (KE) i przez KE zaakceptowana. Zatem istnieje możliwość 

niezwłocznej zmiany przepisów, tak aby pomoc dla jsfp nie była przyznawana w wysokości 

równej 63,63% kosztów kwalifikowalnych, a do wysokości 63,63% tych kosztów. Problem 

„sztywnej intensywności pomocy” dotyczy nie tylko etapu realizacji operacji (wypłaty 

pomocy), ale także etapu jej przyznawania (zawierania umowy o przyznaniu pomocy). W 

szczególności sztywność intensywności pomocy może prowadzić do sztucznego zaniżania 

kwoty kosztów kwalifikowalnych, a tym samym sztucznego ograniczania zakresu operacji. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 6 i 7 lit. a rozporządzenia zmieniającego ma na celu 

dostosowanie obecnego brzmienia rozporządzenia do treści znowelizowanej ustawy oraz 

rozporządzenia wydanego na jej podstawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, które 
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regulują w sposób szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do 

realizacji operacji finansowanych w ramach Programu. Konieczne jest dokonanie zmiany § 

29 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego i określenie, że środki finansowe zostaną 

wypłacone pod warunkiem, iż koszty kwalifikowalne zostały poniesione m.in. zgodnie z 

przepisami: o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie 

albo ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi 

na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie. 

Dla zapewnienia jednolitych reguł w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy 

oraz równego traktowania wnioskodawców, proponowana regulacja przejściowa zawarta w § 

2 projektowanego rozporządzenia przewiduje co do zasady stosowanie przepisów 

dotychczasowych do postępowań w sprawie przyznania pomocy niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a wszczętych w ramach „naborów” 

wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnione zostanie 

zachowanie wobec wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie tej 

pomocy w ramach tego samego „naboru” wniosków, takich samych, dotychczasowych reguł 

przyznawania pomocy, niezależnie od tego czy wniosek został złożony przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia, czy po tym dniu.  

W odniesieniu do postępowań w sprawie przyznania pomocy na operacje własne LGD oraz 

projekty grantowe, tj. operacji, których wnioskodawcą i beneficjentem jest LGD, a wnioski o 

przyznanie pomocy nie są składane w ramach konkursów, tylko w trybie ciągłym, proponuje 

się nie wprowadzać przepisu przejściowego. Oznacza to, że nowe zasady przyznania oraz 

wypłaty pomocy na projekt grantowy i operację własną LGD będą miały zastosowanie do 

każdego wszczętego oraz niezakończonego postepowania w sprawie przyznania oraz wypłaty 

pomocy niezależnie w trakcie trwania którego projektowane rozporządzenie wejdzie w życie. 

Rozwiązanie takie jest korzystne dla wnioskodawcy, gdyż w przypadku LGD wykonujących 

działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, intensywność pomocy wzrasta z 70% do 100% kosztów 

kwalifikowalnych operacji. W odniesieniu do projektów grantowych wprowadzenie nowych 

reguł przyznania pomocy jest de facto zabiegiem technicznym, gdyż zgodnie z 

obowiązującym brzmieniem § 29 ust. 4 zmienianego rozporządzenia, reguły te dotychczas 

były warunkami wypłaty pomocy. Oznacza to, że wnioskodawca mając świadomość 

obowiązujących warunków wypłaty pomocy już na etapie ubiegania się o jej przyznanie 
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powinien dokonać takiego wyboru grantobiorców żeby mieć pewność, że są one spełnione i 

na etapie płatności nie nastąpi odmowa wypłaty środków pomimo braku faktycznej zmiany 

sytuacji grantobiorcy. Jednocześnie, nowe zasady ustalania wysokości kosztów 

kwalifikowalnych podlegających refundacji są znacznie korzystniejsze dla LGD niż 

dotychczasowe warunki wypłaty pomocy, zatem możliwość jak najszybszego zastosowania 

przepisów w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem jest pożądane, a zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Z uwagi na to, że zmiany wprowadzane rozporządzeniem mają przede wszystkim charakter 

dostosowawczy do brzmienia ustawy i są istotne z punktu widzenia możliwości ogłaszania 

naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, a także nie 

wprowadzają dodatkowych wymagań dla potencjalnych beneficjentów tego poddziałania, 

proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Biorąc pod uwagę, że wejście w życie rozporządzenia w tym terminie umożliwi szybsze 

skorzystanie z pomocy finansowej z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, należy uznać, że ważny interes państwa przemawia za wejściem w życie 

rozporządzenia w tym terminie, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu 

na przeszkodzie. 

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

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 został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Usprawnienie procesu przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w 

szczególności w zakresie operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 

projektów grantowych realizowanych przez LGD, a także uszczegółowienie warunków 

przyznania i wypłaty pomocy w odniesieniu do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców 

zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.  

Przepisy rozporządzenia nie są dostosowane do treści znowelizowanej ustawy oraz 

rozporządzenia wydanego na jej podstawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, które 

regulują w sposób szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do 

realizacji operacji finansowanych w ramach Programu.  

Przepisy rozporządzenia w obowiązującym brzmieniu powodują występowanie problemu 

„sztywnej intensywności pomocy” w odniesieniu do operacji realizowanych przez jsfp, co 

może prowadzić do sztucznego zaniżania kwoty kosztów kwalifikowalnych, a tym samym 

sztucznego ograniczania zakresu operacji. 
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Obowiązujące brzmienie przepisów powoduje wątpliwości w zakresie intensywności pomocy 

przysługującej LGD prowadzącej działalność gospodarczą i ubiegającej się o pomoc na 

operację własną lub projekt grantowy, możliwości ujęcia w kosztach planowanych do 

poniesienia przez grantobiorcę kosztów wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w 

Kodeksie Pracy, a także w zakresie możliwości zakupu używanych środków transportu, rzeczy 

i materiałów, w szczególności w przypadku operacji polegającej na podejmowaniu działalności 

gospodarczej, gdzie pomoc ma charakter premii a nie refundacji kosztów kwalifikowalnych, a 

więc nie ma wprost zastosowania regulacja wynikająca z art. 45 rozporządzenia 1305/2013, 

dotycząca zasad wydatków z EFRROW , m.ni. w zakresie możliwości kwalifikowania do 

wsparcia jedynie nowych maszyn i wyposażania do wartości rynkowej majątku. 

Obowiązujące brzmienie przepisów powoduje również wątpliwości w zakresie stosowania w 

przypadku każdej operacji inwestycyjnej, a nie jedynie operacji inwestycyjnej trwale związanej 

z nieruchomością, jako warunku przyznania pomocy, wymogu realizacji operacji na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub posiadania przez 

wnioskodawcę prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o 

przyznanie pomocy. 

Obowiązujące brzmienie przepisów powoduje znaczące obostrzenia na etapie wypłaty środków 

finansowych z tytułu pomocy na projekt grantowy. Może to powodować nawet odmowę 

wypłaty całości pomocy na projekt grantowy w sytuacji niespełnienia chociażby jednego ze 

wskazanych w przepisach warunków przez chociażby jednego z grantobiorców, co biorąc pod 

uwagę, iż LGD nie zawsze może mieć wpływ na zaistnienie takiego faktu, wydaje się być 

sankcją zbyt restrykcyjną i mogącą powodować trudności w osiągnięciu przez LGD celów i 

wskaźników strategii. 

Przepisy rozporządzenia w obowiązującym brzmieniu powodują niejednolitość podejścia do 

weryfikacji warunków przyznania pomocy w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach 

wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. 

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

efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest: 

1) dostosowanie treści rozporządzenia do treści znowelizowanej ustawy oraz rozporządzenia 

wydanego na jej podstawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego 

wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, które regulują w sposób 
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szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do realizacji operacji 

finansowanych w ramach Programu, 

2) zapewnienie większej elastyczności w zakresie możliwości przyznania pomocy na operacje 

realizowane przez jsfp poprzez wskazanie, że w przypadku jsfp pomoc jest przyznawana do 

wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji, 

3) wskazanie wprost, iż w przypadku LGD prowadzących działalność gospodarczą, 

intensywność pomocy na operacje realizowane przez te LGD, tj. operacje własne i projekty 

grantowe, wynosi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, z tym że w 

przypadku LGD, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i która ubiega się o pomoc w 

zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwoju 

przedsiębiorczości oraz wspierania współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, intensywność pomocy nadal 

wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

4) wskazanie wprost, iż w przypadku projektów grantowych koszty wynagrodzenia i innych 

świadczeń, o których mowa w Kodeksie Pracy nie są ujmowane w kosztach planowanych do 

poniesienia przez grantobiorcę, 

5) wskazanie wprost, iż w ramach realizacji operacji nie jest możliwy zakup używanych 

środków transportu, rzeczy i materiałów, 

6) doprecyzowanie, iż warunek wymogu realizacji operacji na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością wnioskodawcy lub posiadania przez wnioskodawcę prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, dotyczy 

wyłącznie operacji inwestycyjnej trwale związanej z nieruchomością, 

7) przeniesienie części dotychczasowych warunków wypłaty pomocy na projekt grantowy na 

etap przyznania pomocy oraz określenie zasad ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych 

podlegających refundacji, 

8) ujednolicenie podejścia do weryfikacji warunków przyznania pomocy w odniesieniu do 

operacji realizowanej w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki 

cywilnej, tj. wskazanie, iż warunki określone dla wnioskodawcy powinny być spełnione przez 

wszystkich wspólników tej spółki. Jednocześnie doprecyzowuje się, że warunek dotyczący 

wymaganego okresu wykonywania działalności gospodarczej jest spełniony, jeżeli każdy ze 

wspólników spółki cywilnej wykonywał przez wymagany okres czasu działalność gospodarczą 

w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu. 
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Efektem wprowadzonych zmian będzie usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu 

wdrażania działania, a co za tym idzie – skorzystania z pomocy finansowej z wykorzystaniem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) wewnętrznych 

przepisów prawa na podstawie wskazanych w pkt 1 przepisów prawa unijnego trwa równolegle 

do procesu prowadzonego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, 

stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, zostały 

opublikowane w grudniu 2013 r., trudno jest wstrzymywać proces legislacyjny 

przedmiotowego aktu do czasu wprowadzenia w życie analogicznych regulacji w porządku 

prawnym krajów członkowskich UE oraz oceny funkcjonowania rozwiązań przyjętych w 

innych krajach członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Lokalne grupy 

działania 

(LGD) 

290 LGD realizujących LSR z 

udziałem środków EFRROW 

Konsultacje z LGD 

wdrażającymi obecnie 

lokalne strategie 

rozwoju w ramach 

działania 413 

‘Wdrażanie lokalnych 

strategii Rozwoju” 

PROW 2007–2013 

Wpływ na 

zatrudnienie i 

organizację tych 

podmiotów z 

uwagi na 

przypisane im 

zadania związane 

z realizacją LSR 

Podmioty 

uprawnione do 

ubiegania się o 

przyznanie 

pomocy: 

osoby fizyczne 

z 

zamieszkujące 

na obszarze 

objętym 

W PROW 2014–2020 

przewidziano, że Działaniem 

„Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” 

objętych będzie 58,19% 

ludności wiejskiej.  

 

Analizy własne i zlecone 

przez MRiRW, na bazie 

doświadczeń z 

wdrażania działania 413 

‘Wdrażanie lokalnych 

strategii Rozwoju” 

PROW 2007–2013. 

Szacuje się ,iż 

utworzona w 

ramach 

poddziałania 

„Wsparcie na 

wdrażanie 

operacji w 

ramach strategii 

rozwoju 

lokalnego 
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lokalną 

strategią 

rozwoju,  

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą na 

obszarze 

objętym 

lokalną 

strategią 

rozwoju; 

osoby prawne, 

w tym 

przedsiębiorcy 

i organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność na 

obszarze 

objętym 

lokalną 

strategią 

rozwoju 

 

kierowanego 

przez 

społeczność” 

infrastruktura 

będzie służyła 

5,41% ludności 

wiejskiej. 

Ponadto planuje 

się realizację 

operacji, których 

rezultatem będzie 

utworzenie 5 943 

miejsc pracy, 

których trwałość 

będzie nie krótsza 

niż 3 lata. 

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

Projekt rozporządzenia został 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 oraz poz. 1204). 

W szczególności, poza członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

oraz Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, projekt otrzymują: Komisja Wspólna Rządu i 

Samorządu Terytorialnego oraz samorządy województw. 

Ponadto projekt został przekazany również do: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 



– 17 – 

Zawodowych, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku 

Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku 

Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej: Komitetu 

Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich, Krajowej Rady Spółdzielczej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Oddział Siedlce, Związku Zawodowego 

Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego, Business 

Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich „REGIONY”, Związku Polskich Plantatorów Chmielu, Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych, Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, 

Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD, Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, 

Polski Karp sp. z o.o. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe 

z …… r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Łącznie 

(0-10) 

Dochody 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskic

h 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe             
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jednostki 

(oddzielnie) 

Wydatki 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskic

h 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo 

ogółem 

(dochody – 

wydatki) 

            

budżet 

środków 

europejskic

h 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

Zgodnie z art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Funduszu 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.), środki 
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dostępne w ramach działań PROW 2014–2020 są współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz budżetu krajowego. Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu poziom 

współfinansowania każdego z działań PROW 2014–2020 ze środków 

EFRROW wynosi 63,63%. W przypadku operacji realizowanych przez 

jednostki sektora finansów publicznych za wkład krajowy do PROW 2014–

2020 uważa się wkład własny beneficjenta. Z brzmienia PROW 2014–2020 

wynika, że co najmniej połowa środków na to podziałanie ma być 

wydatkowana na rozwój przedsiębiorczości, co oznacza, że operacje 

realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych mogą wykorzystać 

maksymalnie niespełna połowę tych środków. 

Dodatkowe 

informacje,  

w tym 

wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Podstawą udzielania tego wsparcia jest ustawa 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 2017 r. 

poz. 562, 624, 892 i 935). 

Ponadto sposób wdrażania działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 

ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” musi być zgodny z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

poz. 378 i z 2017 r. poz. 5). Powyższa ustawa tworzy podstawy prawne 

realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa 

w części drugiej w tytule III w rozdziale II (art. 32-35) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. RLKS bazuje na 

metodzie LEADER, która w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 ma 

zastosowanie w realizacji osi 4 Leader (podejścia LEADER) w ramach 

programów rozwoju obszarów wiejskich oraz osi priorytetowej 4 

zrównoważony rozwój obszarów zależnych głownie od rybactwa w ramach 

programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (EFR) w perspektywie finansowej 2007–2013. 

Obligatoryjność realizacji RLKS w ramach programu współfinansowanego 

z EFRROW potwierdzona została w przepisach ustawy ROW, w art. 3 ust. 1 
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pkt 14 (działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 3 tej ustawy wspieranie RLKS, w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, a w zakresie nieuregulowanym w 

tych przepisach – na zasadach określonych w ustawie 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. 

Projekt rozporządzenie nie powoduje 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. 

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020 jest 

realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”.  Na realizację wskazanego działania przewidziano 

środki w wysokości 734 999 913 euro, z czego: 467 668 000 euro stanowią 

środki EFRROW (tj. 63,63% ogólnego budżetu działania) i 267 331 913 euro 

stanowią środki pochodzące z budżetu krajowego (tj. 36,37% ogólnego 

budżetu działania). W ramach tych środków, na realizację poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” wydzielono kwotę 594 299 913 

euro,  z czego: 378 153 034,64 euro stanowią środki EFRROW (tj. 63,63% 

ogólnego budżetu poddziałania) i 216 146 878,358 euro stanowią środki 

pochodzące z budżetu krajowego (tj. 36,37% ogólnego budżetu poddziałania). 

Ogólna wartość środków niezbędnych na wdrażanie działania została już 

wskazana w OSR ustawy 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. 

Skutków finansowych nie określa się w podziale na lata ponieważ będzie to 
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możliwe dopiero po zakończeniu procesu wyboru lokalnych strategii rozwoju, 

o którym mowa w art. 5 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności.  

Realizacja płatności w ramach przedmiotowego działania będzie finansowana 

ze środków corocznie planowanych w ustawie budżetowej na realizację 

PROW 2014–2020. 

7. 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) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało 

pośredni pozytywny wpływ na obywateli oraz 

gospodarstwa domowe poprzez umożliwienie wdrażania 

operacji przyczyniających się do budowania kapitału 

społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia 
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zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów 

wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych 

obszarów. 

 

  

Niemierzalne   

  

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

X 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: 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek 

pracy. Pomoc przyznana na wdrażanie projektów w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

wpłynie na promocję i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i 

rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny Polski. 

Realizacja poddziałania przyczyni się do budowania kapitału społecznego na 

wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w 

rozwój obszarów wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych 

obszarów. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

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

zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

przyczyniając się tym samym do realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014-2020 założeń. 

Ewaluację PROW 2014-2020 a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie 

wieloletniej i obejmuje ona okres 2014-2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze 

wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i 

państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana 

zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje 
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zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz art. 

72 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.), instytucja zarządzająca 

oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe 

oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania i 

ewaluacji określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

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

 

 

 


