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868
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Wdra˝anie lokalnych strategii
rozwoju” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocà”,
w szczególnoÊci:
1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy;

1) osobà fizycznà, która jest:
a) obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
b) pe∏noletnia,
c) zameldowana na pobyt sta∏y na obszarze obj´tym lokalnà strategià rozwoju, zwanà dalej
„LSR”, lub wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
na tym obszarze albo
2) osobà prawnà albo jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, którym ustawy
przyznajà zdolnoÊç prawnà:
a) dzia∏ajàcym na podstawie przepisów o stosunku
Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych
koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania, które posiadajà siedzib´ na obszarze obj´tym LSR lub
prowadzà dzia∏alnoÊç na tym obszarze, lub

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç wnioski o przyznanie pomocy;
3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpowiadaç umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umowà”;
4) tryb sk∏adania wniosków o p∏atnoÊç;
5) przypadki, w których nast´pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa albo jego
cz´Êci lub nabywcy gospodarstwa rolnego albo jego cz´Êci mo˝e byç przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;
6) kategorie si∏y wy˝szej i wyjàtkowe okolicznoÊci, inne ni˝ wymienione w przepisach rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368
z 23.12.2006, str. 15, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1974/2006”, w przypadku
wystàpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.
§ 2. O pomoc na operacje, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej „ma∏ymi projektami”,
mo˝e ubiegaç si´ podmiot b´dàcy:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

b) utworzonym na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które
posiadajà siedzib´ na obszarze obj´tym LSR lub
prowadzà dzia∏alnoÊç na tym obszarze.
§ 3. 1. Pomoc na ma∏e projekty jest przyznawana,
je˝eli ma∏y projekt, oprócz warunków okreÊlonych
w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawà”:
1) b´dzie realizowany w zakresie okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, a jego ca∏kowity
planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. z∏otych, lecz nie wi´cej ni˝ 100 tys. z∏otych;
2) nie b´dzie finansowany z udzia∏em innych Êrodków
publicznych, z wy∏àczeniem przypadku wspó∏finansowania:
a) z Funduszu KoÊcielnego lub
b) ze Êrodków w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego, zgodnie z ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.2));
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Dziennik Ustaw Nr 138

— 7538 —

3) b´dzie realizowany w nie wi´cej ni˝ dwóch etapach, jego zakoƒczenie i z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà b´dàcà refundacjà kosztów kwalifikowalnych wyp∏acanà po zrealizowaniu ca∏ego
ma∏ego projektu nastàpi w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, lecz nie póêniej
ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym p∏atnoÊç
ostateczna b´dzie obejmowaç nie mniej ni˝ 25 %
∏àcznej planowanej kwoty pomocy.
2. Pomoc na ma∏e projekty jest przyznawana:
1) podmiotowi, o którym mowa w § 2, je˝eli zosta∏
mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci;
2) je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu oraz przepisach odr´bnych, których
regulacje dotyczà realizacji ma∏ego projektu;
3) do wysokoÊci limitu dost´pnych Êrodków, który
jest okreÊlony w informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e projekty za poÊrednictwem lokalnej grupy dzia∏ania
wybranej do realizacji LSR, zwanej dalej „LGD”.
§ 4. 1. Pomoc na ma∏e projekty przyznaje si´ w formie refundacji cz´Êci kosztów niezb´dnych do realizacji ma∏ego projektu:
1) okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
w tym kosztów ogólnych, które sà bezpoÊrednio
zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà ma∏ego
projektu,
2) poniesionych:
a) od dnia, w którym zosta∏a zawarta umowa, na
podstawie której jest przyznawana pomoc na
ma∏e projekty,
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pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1698/2005”;
2) wartoÊç pracy oraz us∏ug Êwiadczonych nieodp∏atnie, stanowiàcà iloczyn liczby przepracowanych
godzin oraz ilorazu przeci´tnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzajàcym
rok, w którym z∏o˝ono wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty, i liczby 168, lecz nie wi´cej
ni˝ 10 % ca∏kowitych kosztów kwalifikowalnych
ma∏ych projektów pomniejszonych o wysokoÊç
kosztów ogólnych.
4. W przypadku przyznania pomocy do kosztów
kwalifikowalnych ma∏ych projektów zalicza si´ równie˝ koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, poniesione przez wnioskodawc´ przed dniem zawarcia
umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc
na ma∏e projekty, lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy na
ma∏e projekty, a w przypadku kosztów stanowiàcych
koszty ogólne — nie wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia
2007 r.
5. Je˝eli ma∏y projekt dotyczàcy inwestycji jest realizowany tak˝e poza obszarem obj´tym LSR, koszty
poniesione poza tym obszarem nie sà kosztami kwalifikowalnymi ma∏ych projektów.
6. Refundacji podlega nie wi´cej ni˝ 70 % kosztów
kwalifikowalnych ma∏ych projektów poniesionych przez
beneficjenta.
7. Pomoc na ma∏e projekty przyznaje si´ i wyp∏aca
do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
zwanego dalej „Programem”, wynosi 100 tys. z∏otych
na jednego beneficjenta, przy czym wysokoÊç pomocy przyznanej na realizacj´ jednego ma∏ego projektu
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 25 tys. z∏otych.

b) w formie rozliczenia pieni´˝nego, a w przypadku transakcji, której wartoÊç, bez wzgl´du na
liczb´ wynikajàcych z niej p∏atnoÊci, przekracza
1 tys. z∏otych — w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

8. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 7,
uwzgl´dnia si´ sum´ kwot pomocy wyp∏aconej na zrealizowane ma∏e projekty i kwot pomocy przyznanej na
ma∏e projekty, których realizacja nie zosta∏a jeszcze zakoƒczona.

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi ma∏ych projektów”.

§ 5. 1. Post´powanie w sprawie przyznania pomocy
prowadzi w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.

2. Do kosztów kwalifikowalnych ma∏ych projektów
stanowiàcych koszty ogólne zalicza si´ koszty okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w pkt 1 w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % pozosta∏ych kosztów
kwalifikowalnych ma∏ych projektów.

2. Za∏atwianie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
pomocy, w tym dokonywanie czynnoÊci w ramach post´powania w sprawie przyznania pomocy, z wy∏àczeniem spraw, o których mowa w § 17 ust. 1, mo˝e byç
dokonywane przez upowa˝nionych przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa pracowników urz´du
marsza∏kowskiego albo wojewódzkà samorzàdowà
jednostk´ organizacyjnà, zwanà dalej „samorzàdowà
jednostkà”.

3. Do kosztów kwalifikowalnych ma∏ych projektów
zalicza si´ tak˝e:
1) podatek od towarów i us∏ug (VAT), uiszczany
w zwiàzku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach okreÊlonych
w art. 71 ust. 3 lit. a rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-

3. W przypadku udzielenia upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 2, samorzàdowej jednostce, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa podaje informacj´
o udzieleniu takiego upowa˝nienia na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego.
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§ 6. 1. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ LGD, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego lub samorzàdowej jednostki, na tablicy og∏oszeƒ urz´du marsza∏kowskiego lub samorzàdowej jednostki oraz w prasie o zasi´gu obejmujàcym obszar realizacji LSR, informacj´
o mo˝liwoÊci sk∏adania, za poÊrednictwem danej LGD,
wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e projekty.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana tak˝e przez:
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2) imi´, nazwisko, miejsce zameldowania na pobyt
sta∏y i adres albo nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;
3) opis planowanego ma∏ego projektu, w tym okreÊlenie miejsca jego realizacji, celów i zakresu;
4) plan finansowy ma∏ego projektu;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe ma∏ego projektu;
6) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy dotyczàce pomocy;
7) informacje o do∏àczanych do wniosku za∏àcznikach.

1) LGD na jej stronie internetowej oraz w jej siedzibie
na tablicy og∏oszeƒ;
2) w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na obszar realizacji LSR na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego lub
samorzàdowej jednostki oraz na tablicy og∏oszeƒ
urz´du marsza∏kowskiego lub samorzàdowej jednostki — w przypadku LGD realizujàcej LSR na obszarze wi´cej ni˝ jednego województwa.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

2. Do wniosku o przyznanie pomocy na ma∏e projekty do∏àcza si´ dokumenty, o których mowa w § 6
ust. 3 pkt 5, oraz dokumenty niezb´dne do przyznania
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku
o przyznanie pomocy.
3. Wnioskodawca informuje LGD i w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa, w formie pisemnej,
o wszelkich zmianach w zakresie danych obj´tych
wnioskiem o przyznanie pomocy na ma∏e projekty,
niezw∏ocznie po zaistnieniu tych zmian.

1) wskazanie terminu sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e projekty:

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

a) nie krótszego ni˝ 14 dni i nie d∏u˝szego ni˝ 30 dni,

1) na podstawie kryteriów wyboru ma∏ych projektów;

b) rozpoczynajàcego bieg nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 14 dni od dnia podania do publicznej
wiadomoÊci tej informacji;

2) do wysokoÊci limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3
pkt 6;

2) wskazanie miejsca sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e projekty;
3) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na
ma∏e projekty;
4) kryteria wyboru ma∏ych projektów przez LGD,
okreÊlone w LSR;
5) wykaz dokumentów niezb´dnych do wyboru ma∏ych projektów przez LGD;
6) limit dost´pnych Êrodków.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty sk∏ada si´ bezpoÊrednio w miejscu, o którym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.
2. Z∏o˝enie wniosku o przyznanie pomocy na ma∏e
projekty potwierdza si´ na jego kopii. Potwierdzenie
zawiera dat´ z∏o˝enia wniosku oraz jest opatrzone piecz´cià LGD i podpisane przez osob´ przyjmujàcà
wniosek.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty zawiera w szczególnoÊci:
1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, nadany
wnioskodawcy;

3) w terminie 30 dni od dnia, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na
ma∏e projekty.
2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomoÊci informacja o mo˝liwoÊci
sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy na ma∏e
projekty, LGD wybiera ma∏e projekty do wysokoÊci
120 % limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.
3. LGD sporzàdza listy:
1) wybranych ma∏ych projektów, ustalajàc ich kolejnoÊç wed∏ug liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spe∏niania kryteriów wyboru ma∏ych
projektów,
2) niewybranych ma∏ych projektów
— zawierajàce dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ ma∏ego projektu.
4. LGD przekazuje w∏aÊciwemu organowi samorzàdu województwa listy, o których mowa w ust. 3,
oraz uchwa∏y w∏aÊciwego organu LGD w sprawie wyboru ma∏ych projektów wraz ze z∏o˝onymi wnioskami
o przyznanie pomocy na ma∏e projekty, w terminie
14 dni od dnia dokonania tego wyboru.
§ 10. LGD informuje na piÊmie wnioskodawc´ o:
1) zgodnoÊci ma∏ego projektu z LSR albo jego niezgodnoÊci z LSR — wskazujàc przyczyny niezgodnoÊci,
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2) wybraniu ma∏ego projektu albo jego niewybraniu
— wskazujàc przyczyny niewybrania,
3) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny ma∏ych projektów pod wzgl´dem spe∏niania kryteriów wyboru ma∏ych projektów lub miejscu na liÊcie wybranych ma∏ych projektów
— w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru ma∏ych projektów.
§ 11. 1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty nie zosta∏ z∏o˝ony w terminie, we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma mo˝noÊci ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych
danych lub wniosek dotyczy ma∏ego projektu, który nie
zosta∏ wybrany przez LGD, w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
2. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e
projekty zawiera inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 nieprawid∏owoÊci lub braki, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzywa wnioskodawc´, w formie pisemnej,
do ich usuni´cia w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
wezwania.
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3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa zawiadamia wnioskodawc´
o przyczynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 3 miesiàce.
§ 13. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy na ma∏e projekty w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wyznacza niezw∏ocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin
zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy, na
podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e
projekty, albo odmówi∏ jej podpisania, pomocy na ma∏e projekty nie przyznaje si´, chyba ˝e wnioskodawca
zawar∏ umow´ w innym terminie:
1) uzgodnionym z w∏aÊciwym organem samorzàdu
województwa przed up∏ywem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

3. Je˝eli wnioskodawca pomimo wezwania do
usuni´cia nieprawid∏owoÊci lub braków, o których
mowa w ust. 2:

2) wyznaczonym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa, nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

1) nie usunà∏ w terminie ˝adnych nieprawid∏owoÊci
lub braków, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa nie przyznaje pomocy, o czym informuje
wnioskodawc´, w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy;

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na ma∏e
projekty na podstawie ust. 2, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa informuje o tym wnioskodawc´,
w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania
pomocy.

2) usunà∏ w terminie nie wszystkie nieprawid∏owoÊci
lub braki, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
wzywa wnioskodawc´, w formie pisemnej, do usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

§ 14. 1. W razie uchybienia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w toku
post´powania w sprawie przyznania pomocy na ma∏e
projekty, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa,
na proÊb´ wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynnoÊci, je˝eli wnioskodawca:

4. Je˝eli wnioskodawca pomimo wezwania do
usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków
nie usunà∏ ich w terminie, pomocy nie przyznaje si´,
o czym w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa informuje wnioskodawc´, w formie pisemnej, podajàc
przyczyny nieprzyznania pomocy.
5. Przepisów ust. 2 i ust. 3 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli zachodzà niebudzàce wàtpliwoÊci przes∏anki nieprzyznania pomocy.
6. Z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e
projekty nie mo˝e byç zmieniany przez wnioskodawc´
w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego, chyba ˝e zmiany te wynikajà z wezwaƒ.
§ 12. 1. Pomoc na ma∏e projekty przys∏uguje wed∏ug
kolejnoÊci na liÊcie, o której mowa w § 9 ust. 3 pkt 1.
2. Wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty
rozpatruje si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD w∏aÊciwemu organowi
samorzàdu województwa.

1) wniós∏ proÊb´ w terminie 14 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;
2) jednoczeÊnie z wniesieniem proÊby dope∏ni∏ czynnoÊci, dla której okreÊlony by∏ termin;
3) uprawdopodobni∏, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jego winy.
2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia proÊby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.
§ 15. 1. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania
okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przyznania pomocy na ma∏e projekty wstrzymuje
bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy na ma∏e projekty do czasu wykonania przez
wnioskodawc´ tych czynnoÊci.
2. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy na ma∏e projekty niezb´dne jest uzyskanie dodatkowych wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà nowe okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci przyznania pomocy, termin roz-
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patrywania wniosku o jej przyznanie wyd∏u˝a si´
o czas niezb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub opinii, tak˝e w zwiàzku z zajÊciem nowych okolicznoÊci,
o czym w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa informuje na piÊmie wnioskodawc´.
§ 16. 1. W razie Êmierci wnioskodawcy, rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia wnioskodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku
których zaistnieje nast´pstwo prawne, albo w razie
zbycia ca∏oÊci albo cz´Êci przedsi´biorstwa wnioskodawcy w toku post´powania w sprawie przyznania pomocy na ma∏e projekty, nast´pca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci nie
mo˝e wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miejsce wnioskodawcy.
2. Wniosek o przyznanie pomocy na ma∏e projekty
z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym mowa w ust. 1,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa pozostawia
bez rozpatrzenia z chwilà uprawdopodobnienia zdarzenia okreÊlonego w ust. 1.
§ 17. 1. Umow´, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, zawiera si´ na formularzu opracowanym przez samorzàd województwa, zatwierdzonym przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi i udost´pnionym na stronie internetowej
urz´du marsza∏kowskiego albo samorzàdowej jednostki.
2. Poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23
ustawy umowa, na podstawie której jest przyznawana
pomoc na ma∏e projekty, mo˝e zawieraç inne postanowienia dotyczàce realizacji ma∏ego projektu, w szczególnoÊci zobowiàzania beneficjenta dotyczàce:
1) osiàgni´cia celu ma∏ego projektu, a w przypadku
ma∏ego projektu dotyczàcego inwestycji — równie˝ jego zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;
2) niefinansowania realizacji ma∏ego projektu z udzia∏em innych Êrodków publicznych, z wy∏àczeniem
przypadku wspó∏finansowania:
a) z Funduszu KoÊcielnego lub
b) ze Êrodków w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego, zgodnie z ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
3) ograniczeƒ lub warunków w zakresie:
a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji ma∏ego projektu
lub sposobu ich wykorzystywania,
b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà
— do dnia, w którym up∏ynie 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;
4) umo˝liwienia przeprowadzania kontroli zwiàzanych z przyznanà pomocà do dnia, w którym up∏ynie 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;
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5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przyznanà pomocà do dnia, w którym up∏ynie 5 lat od
dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;
6) informowania w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa o okolicznoÊciach mogàcych mieç
wp∏yw na wykonanie umowy do dnia, w którym
up∏ynie 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej.
3. Umowa, na podstawie której jest przyznawana
pomoc na ma∏e projekty, zawiera równie˝ postanowienia dotyczàce:
1) warunków i sposobu pozyskiwania przez w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy;
2) dokonywania zmian w umowie z uwzgl´dnieniem,
˝e zmiana umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, w zakresie zobowiàzaƒ beneficjenta okreÊlonych w ust. 2:
a) pkt 1 i 2, jest niewa˝na,
b) pkt 3, mo˝e byç dokonana w przypadku zaistnienia wyjàtkowych okolicznoÊci.
§ 18. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na
ma∏e projekty, jest weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz
z deklaracjà wekslowà sporzàdzonà na formularzu
udost´pnionym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.
2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà beneficjent
podpisuje w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika
urz´du marsza∏kowskiego albo samorzàdowej jednostki.
3. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà sk∏ada si´
w urz´dzie marsza∏kowskim albo samorzàdowej jednostce w dniu zawarcia umowy, na podstawie której
jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty.
4. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc
na ma∏e projekty, oÊwiadczenie:
1) ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy
albo o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
albo o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej;
2) wspó∏w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊcicieli przedsi´biorstwa, a w przypadku gdy wspó∏w∏aÊcicielem
albo wspó∏w∏aÊcicielami sà osoby fizyczne — równie˝ ich ma∏˝onków — o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w zwiàzku
ma∏˝eƒskim, albo o ustanowionej rozdzielnoÊci
majàtkowej.
§ 19. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy na ma∏e projekty wyp∏aca si´ na warunkach okreÊlonych
w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, z tym ˝e Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli beneficjent:
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1) zrealizowa∏ ma∏y projekt lub jego etap, w tym poniós∏ zwiàzane z tym koszty, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu i w umowie oraz
okreÊlonymi w innych przepisach odr´bnych, których regulacje dotyczà inwestycji obj´tych ma∏ym
projektem;
2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie;
3) udokumentowa∏ zrealizowanie ma∏ego projektu
lub jego etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym zwiàzanych.
2. W przypadku gdy beneficjent nie spe∏ni∏ któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, Êrodki finansowe z tytu∏u pomocy na ma∏e projekty mogà
byç wyp∏acone w cz´Êci dotyczàcej ma∏ego projektu
lub jego etapu, która zosta∏a zrealizowana zgodnie
z tymi warunkami, oraz je˝eli cel ma∏ego projektu zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàgni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.
§ 20. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy na ma∏e projekty sà wyp∏acane w trybie okreÊlonym w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na
ma∏e projekty, z tym ˝e sà one wyp∏acane na wniosek
o p∏atnoÊç.
2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ bezpoÊrednio
w miejscu wskazanym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.
3. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
niezb´dne do wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku
o p∏atnoÊç.
4. Informacj´ o miejscu sk∏adania wniosków
o p∏atnoÊç w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego albo samorzàdowej
jednostki.
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4. W trakcie rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa mo˝e wezwaç beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaÊnienia
faktów istotnych dla rozstrzygni´cia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
§ 22. 1. Wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy na ma∏e projekty dokonuje si´ niezw∏ocznie po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o p∏atnoÊç, lecz nie
póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia tego wniosku.
2. Do trybu rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç stosuje si´ odpowiednio przepisy § 14 i 15.
§ 23. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania albo przekszta∏cenia beneficjenta, nast´pcy prawnemu beneficjenta mo˝e byç przyznana pomoc na ma∏y projekt,
który realizowa∏ beneficjent, je˝eli:
1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2
ustawy;
2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y jego
prawa nabyte w zwiàzku z realizacjà ma∏ego projektu oraz inne prawa niezb´dne do zrealizowania
tego projektu.
2. Wniosek nast´pcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na ma∏e projekty, zwany dalej „wnioskiem nast´pcy”, sk∏ada si´ w urz´dzie marsza∏kowskim
albo w samorzàdowej jednostce, w terminie 2 miesi´cy
od dnia zaistnienia zdarzenia okreÊlonego w ust. 1.
3. Do wniosku nast´pcy do∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy fakt zaistnienia nast´pstwa prawnego.
4. Je˝eli nie zosta∏o zakoƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca
do∏àcza do wniosku nast´pcy zaÊwiadczenie sàdu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
albo kopi´ wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez:

5. Do wniosku o p∏atnoÊç stosuje si´ odpowiednio
przepis § 7 ust. 2.

1) sàd albo

§ 21. 1. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç jest wype∏niony
nieprawid∏owo lub zawiera braki, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzywa beneficjenta, w formie
pisemnej, do ich usuni´cia w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania.

2) notariusza albo upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kowskiego, wraz z potwierdzeniem
nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza albo upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kowskiego.

2. Je˝eli beneficjent pomimo wezwania nie usunà∏
nieprawid∏owoÊci lub braków w wyznaczonym terminie, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzywa
beneficjenta, w formie pisemnej, do usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia wezwania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje w∏aÊciwemu organowi samorzàdu
województwa prawomocne postanowienie sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od
dnia uprawomocnienia si´ tego postanowienia.

3. Je˝eli beneficjent pomimo wezwania do usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków nie usunà∏ ich w terminie, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie,
w jakim zosta∏ wype∏niony, oraz na podstawie do∏àczonych do niego dokumentów.

6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadkobierca, który z∏o˝y∏ wniosek nast´pcy, do∏àcza do tego
wniosku oÊwiadczenia pozosta∏ych spadkobierców, ˝e
wyra˝ajà zgod´ na przyznanie mu pomocy.
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7. W przypadku z∏o˝enia wniosku nast´pcy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa nie przyznaje pomocy, o czym informuje wnioskodawc´, w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy.
8. Wniosek nast´pcy rozpatruje si´ w terminie
3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nast´pcy
w terminie, o którym mowa w ust. 8, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa zawiadamia wnioskodawc´
o przyczynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesiàce.
10. Do wniosku nast´pcy i trybu jego rozpatrywania
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8 ust. 1 pkt 1—3, 6
i 7 oraz ust. 2 i 3, § 11 oraz § 13—15.
§ 24. 1. W razie nabycia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci obj´tych realizacjà ma∏ego projektu pomoc
mo˝e byç przyznana nabywcy po uprzednim zg∏oszeniu w∏aÊciwemu organowi samorzàdu województwa
przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci, je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊlone
w art. 25 ust. 2 ustawy.
2. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa,
w zwiàzku ze zg∏oszeniem, o którym mowa w ust. 1,
ustala, czy wzgl´dy ekonomiczne oraz osiàgni´cie i zachowanie celów dzia∏ania, o którym mowa w § 1, uzasadniajà zbycie przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci w celu kontynuacji ma∏ego projektu, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania si´ o przyznanie pomocy
przez nabywc´, w tym o okolicznoÊciach faktycznych
lub prawnych wykluczajàcych przyznanie pomocy.
3. Dokonujàc ustaleƒ, o których mowa w ust. 2,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa mo˝e ˝àdaç
od beneficjenta przed∏o˝enia stosownych dokumentów lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.
4. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany
dalej „wnioskiem nabywcy”, sk∏ada si´ do w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa, w terminie
2 miesi´cy od dnia nabycia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci obj´tych realizacjà ma∏ego projektu.
5. Do wniosku nabywcy do∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy nabycie przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci obj´tych realizacjà ma∏ego projektu.
6. W przypadku z∏o˝enia wniosku nabywcy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 4, w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa nie przyznaje pomocy, o czym informuje wnioskodawc´, w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy.
7. Wniosek nabywcy rozpatruje si´ w terminie
3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy
w terminie, o którym mowa w ust. 7, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa zawiadamia wnioskodawc´,
w formie pisemnej, o przyczynach zw∏oki, wskazujàc
nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak
ni˝ 2 miesiàce.
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9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8 ust. 1 pkt 1—3, 6
i 7 oraz ust. 2 i 3, § 11 oraz § 13—15.
§ 25. 1. WysokoÊç pomocy na ma∏e projekty przyznanej nast´pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego
przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà ma∏ego projektu
nie mo˝e przekraczaç kwoty pomocy, która nie zosta∏a
wyp∏acona temu beneficjentowi.
2. Umowa zawarta z nast´pcà prawnym beneficjenta albo nabywcà przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà
ma∏ego projektu okreÊla warunki kontynuacji realizacji
ma∏ego projektu.
3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, w tym do
warunków kontynuacji realizacji ma∏ego projektu, stosuje si´ przepisy § 2 i 3 oraz § 17—19.
§ 26. 1. W przypadkach okreÊlonych w § 23 i 24 pomoc na ma∏e projekty przyznaje si´ nast´pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa obj´tych
realizacjà ma∏ego projektu, do wysokoÊci limitu, o którym mowa w § 4 ust. 7.
2. Je˝eli suma kwot pomocy wyp∏aconej w ramach
ma∏ych projektów zrealizowanych przez beneficjenta
i jego nast´pc´ prawnego albo nabywc´ przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa
obj´tych realizacjà ma∏ego projektu i kwot pomocy
przyznanej w ramach ma∏ych projektów, których realizacja nie zosta∏a zakoƒczona przez beneficjenta i jego
nast´pc´ prawnego albo nabywc´ przedsi´biorstwa
beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà ma∏ego projektu, przekracza limit,
o którym mowa w § 4 ust. 7, nast´pca prawny beneficjenta albo nabywca przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà
ma∏ego projektu nie zwraca pomocy wyp∏aconej
przed dniem zaistnienia nast´pstwa prawnego albo
nabycia przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà ma∏ego projektu, je˝eli ten nast´pca albo nabywca realizuje zobowiàzania beneficjenta.
§ 27. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàzanych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przyznania pomocy na ma∏e projekty
i wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u tej pomocy
dokonuje si´ zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
dotyczàcymi terminów.
2. Je˝eli przepisy rozporzàdzenia nie stanowià inaczej, termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed jego
up∏ywem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo z∏o˝ono w polskim
urz´dzie konsularnym.
§ 28. 1. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u informuje LGD o zawartych umowach, na podstawie których jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty, oraz o wysokoÊci Êrodków wyp∏aconych z tytu∏u tej pomocy.
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa przekazuje LGD, na
jej wniosek, równie˝ przed podaniem do publicznej
wiadomoÊci informacji, o której mowa w § 6 ust. 1.
§ 29. 1. Innymi ni˝ wymienione w przepisach rozporzàdzenia nr 1974/2006 kategoriami si∏y wy˝szej lub
wyjàtkowymi okolicznoÊciami, w przypadku wystàpienia których nie jest wymagany zwrot ca∏oÊci albo cz´Êci pomocy przyznanej na ma∏e projekty, sà:
1) wyw∏aszczenie cz´Êci nieruchomoÊci zwiàzanej
z ma∏ym projektem, je˝eli takiego wyw∏aszczenia
nie mo˝na by∏o przewidzieç w dniu zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc
na ma∏e projekty;
2) katastrofa naturalna powodujàca trwa∏e uszkodzenie nieruchomoÊci lub obiektów b´dàcych przedmiotem ma∏ego projektu;
3) wypadek lub awaria skutkujàce zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu
uniemo˝liwiajàcym ich dalsze u˝ywanie zgodnie
z za∏o˝onym celem ma∏ego projektu;
4) kradzie˝ mienia b´dàcego przedmiotem ma∏ego
projektu, z wy∏àczeniem kradzie˝y, która nastàpi∏a
na skutek niezachowania nale˝ytej starannoÊci
przez beneficjenta;
5) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodà w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa, w okresie 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej,
w∏asnoÊci lub posiadania przedsi´biorstwa albo
jego cz´Êci obj´tych realizacjà inwestycji w ramach ma∏ego projektu lub przeniesienie w∏asnoÊci lub posiadania nabytych dóbr obj´tych ma∏ym
projektem na rzecz podmiotu, który spe∏nia warunki przyznania i wyp∏aty pomocy oraz przejmie
zobowiàzania dotychczasowego beneficjenta;
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§ 31. 1. Pomoc na operacje, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, jest przyznawana
podmiotom:
1) które spe∏niajà warunki przyznania pomocy finansowej w ramach dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 17, 18 i 20 ustawy;
2) majàcym miejsce zamieszkania albo siedzib´ na
obszarze obj´tym LSR lub realizujàcym operacje
na obszarze obj´tym LSR.
2. W przypadku operacji, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, które spe∏niajà warunki przyznania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 ustawy, pomoc mo˝e
byç przyznana równie˝ tym podmiotom, które ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania w mieÊcie po∏o˝onym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej liczàcym
powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców nie spe∏niajà warunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1. Pomoc nie mo˝e byç
jednak przyznana podmiotom, które majà miejsce zamieszkania w mieÊcie liczàcym powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców.
§ 32. Pomoc na operacje, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, które spe∏niajà warunki przyznania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1:
1) pkt 17 ustawy, przyznaje si´ i wyp∏aca do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. z∏otych na jednego beneficjenta;
2) pkt 18 ustawy, przyznaje si´ i wyp∏aca do wysokoÊci
limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi
na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. z∏otych, z tym ˝e:

2. Sposób post´powania beneficjenta i samorzàdu
województwa w razie wystàpienia okolicznoÊci si∏y
wy˝szej lub wyjàtkowych okolicznoÊci, w przypadku
wystàpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, okreÊla umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc na ma∏e projekty.

a) na realizacj´ jednej operacji pomoc nie mo˝e
przekroczyç:
— 100 tys. z∏otych — je˝eli ekonomiczny plan
operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2
miejsc pracy w przeliczeniu na pe∏ne etaty
Êrednioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
— 200 tys. z∏otych — je˝eli ekonomiczny plan
operacji przewiduje utworzenie wi´cej ni˝ 2
i mniej ni˝ 5 miejsc pracy w przeliczeniu na
pe∏ne etaty Êrednioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
— 300 tys. z∏otych — je˝eli ekonomiczny plan
operacji przewiduje utworzenie co najmniej
5 miejsc pracy w przeliczeniu na pe∏ne etaty
Êrednioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

§ 30. Poza okolicznoÊciami si∏y wy˝szej i wyjàtkowymi okolicznoÊciami, o których mowa w przepisach
rozporzàdzenia nr 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1, beneficjent nie jest zobowiàzany do zwrotu pomocy w cz´Êci dotyczàcej ma∏ego projektu, która zosta∏a zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 19
ust. 1, je˝eli cel ma∏ego projektu zosta∏ osiàgni´ty i zachowany.

b) w przypadku gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi obj´tymi za∏àcznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich
lub jadalnymi produktami leÊnymi, wymienionej w wykazach dzia∏alnoÊci, do których mo˝e
byç przyznana pomoc, i okreÊlonych w przepisach w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach

6) zmiana, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, za zgodà w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa, w okresie
5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej,
przeznaczenia dóbr nabytych przez beneficjenta,
wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli, je˝eli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu dzia∏ania, o którym mowa w § 1.
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dzia∏ania „Zwi´kszenie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´tego
Programem, pomoc jest przyznawana i wyp∏acana do wysokoÊci 100 tys. z∏otych — je˝eli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie
co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pe∏ne etaty Êrednioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji
— przy czym w przypadku gdy pomoc jest przyznawana i wyp∏acana na podstawie lit. a tiret trzecie
i lit. b w okresie realizacji Programu, suma przyznanej pomocy nie mo˝e przekroczyç 300 tys. z∏otych;
3) pkt 20 ustawy, przyznaje si´ i wyp∏aca do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. z∏otych na operacje realizowane w jednej miejscowoÊci.
§ 33. 1. W∏aÊciwy podmiot wdra˝ajàcy po up∏ywie
ka˝dego kwarta∏u informuje LGD o zawartych umowach, na podstawie których jest przyznawana pomoc,
oraz o wysokoÊci Êrodków wyp∏aconych z tytu∏u tej
pomocy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy
podmiot wdra˝ajàcy przekazuje LGD, na jej wniosek,
równie˝ przed podaniem do publicznej wiadomoÊci
informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy.
§ 34. W zakresie nieuregulowanym w rozporzàdzeniu do przyznawania i wyp∏aty pomocy na operacje,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, stosuje si´ przepisy wydane na podstawie art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy okreÊlajàce szczegó∏owe warunki i tryb
przyznawania pomocy finansowej w ramach odpowiednich dzia∏aƒ, z tym ˝e:
1) w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ LGD wybranej do realizacji LSR, na jej wniosek, podaje do publicznej
wiadomoÊci, na stronie internetowej urz´du marsza∏kowskiego lub samorzàdowej jednostki, na
tablicy og∏oszeƒ urz´du marsza∏kowskiego lub
samorzàdowej jednostki oraz w prasie o zasi´gu
obejmujàcym obszar realizacji LSR, informacj´
o mo˝liwoÊci sk∏adania, za poÊrednictwem danej
LGD, wniosków o przyznanie pomocy; przepisy § 6
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio;
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2) wnioski o przyznanie pomocy sk∏ada si´ do w∏aÊciwego podmiotu wdra˝ajàcego za poÊrednictwem LGD wdra˝ajàcej LSR, w ramach której ma
byç realizowana operacja; przepisy § 7 i § 8 ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio;
3) LGD:
a) dokonuje wyboru operacji w trybie okreÊlonym
w § 9 ust. 1—3,
b) przekazuje w∏aÊciwemu podmiotowi wdra˝ajàcemu listy wybranych i niewybranych operacji
oraz uchwa∏y w∏aÊciwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze z∏o˝onymi wnioskami o przyznanie pomocy, w terminie 14 dni
od dnia dokonania wyboru operacji,
c) przekazuje wnioskodawcom informacje okreÊlone w § 10, a wnioskodawcom, których operacje
nie zosta∏y wybrane — równie˝ informacj´
o mo˝liwoÊci z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy bezpoÊrednio do podmiotu wdra˝ajàcego;
4) pomoc przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci na liÊcie
operacji wybranych przez LGD;
5) w przypadku operacji, które spe∏niajà warunki przyznania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20 ustawy:
a) w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa, rozpatrujàc wniosek o przyznanie pomocy, nie
przyznaje punktów planowanej operacji,
b) pomoc mo˝e byç przyznana na wi´cej ni˝ 3 operacje w gminie,
c) po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
sporzàdza i zatwierdza list´ operacji wybranych
przez LGD, które spe∏niajà warunki przyznania
pomocy, a umowy sà zawierane w kolejnoÊci
wynikajàcej z tej listy.
§ 35. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. (poz. 868)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES REALIZACJI MA¸YCH PROJEKTÓW
1) podnoszenie ÊwiadomoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej,
w tym przez organizacj´ szkoleƒ i innych przedsi´wzi´ç o charakterze edukacyjnym i warsztatowym
dla podmiotów z obszaru obj´tego LSR, innych ni˝
realizowane w ramach dzia∏ania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2) podnoszenie jakoÊci ˝ycia spo∏ecznoÊci lokalnej na
obszarze obj´tym LSR, w tym przez:
a) udost´pnianie urzàdzeƒ i sprz´tu komputerowego, w tym urzàdzeƒ i sprz´tu umo˝liwiajàcego dost´p do Internetu,
b) organizacj´ imprez kulturalnych, rekreacyjnych
lub sportowych;
3) rozwijanie aktywnoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej, w tym
przez:
a) promocj´ lokalnej twórczoÊci kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrz´dów
i zwyczajów,
c) kultywowanie j´zyka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemios∏a;
4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze obj´tym LSR, w tym przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczàcych obszaru
obj´tego LSR,

b) budow´, odbudow´ lub oznakowanie ma∏ej infrastruktury turystycznej, w szczególnoÊci punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub
biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub
zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, Êcie˝ek spacerowych
lub dydaktycznych;
5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególnoÊci obszarów obj´tych poszczególnymi formami ochrony
przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego, w tym przez:
a) odbudow´ albo odnowienie lub oznakowanie
budowli lub obiektów ma∏ej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub obj´tych wojewódzkà ewidencjà zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewn´trznych
budynków wpisanych do rejestru zabytków lub
obj´tych wojewódzkà ewidencjà zabytków,
c) remont lub wyposa˝enie muzeów,
d) remont lub wyposa˝enie Êwietlic wiejskich;
7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i us∏ug opartych na
lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakoÊci takich produktów;
8) wykorzystanie energii pochodzàcej ze êróde∏ odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci kulturalnej lub gospodarczej,
w tym rolniczej.
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Za∏àcznik nr 2

KOSZTY PODLEGAJÑCE REFUNDACJI W RAMACH REALIZACJI MA¸YCH PROJEKTÓW
Kosztami podlegajàcymi refundacji w ramach realizacji ma∏ych projektów sà koszty:
1) ogólne:
a) przygotowania dokumentacji technicznej ma∏ego projektu, obejmujàce koszty: kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych,
dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomoÊci,
b) op∏at za patenty lub licencje,
c) badaƒ lub analiz,
d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
2) robót budowlanych;
3) wynagrodzenia za Êwiadczenie us∏ug, w tym us∏ug
prawniczych lub ksi´gowych;
4) pod∏àczenia do Internetu;
5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materia∏ów informacyjnych lub szkoleniowych,
w tym audiowizualnych, dotyczàcych ma∏ego projektu, zakupu lub wynaj´cia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materia∏ów prasowych w prasie;
6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzier˝awy
gruntu;
7) zakupu materia∏ów lub przedmiotów, w tym materia∏u siewnego lub nasadzeniowego roÊlin wieloletnich;

8) zakupu, najmu lub dzier˝awy oraz monta˝u maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝enia, sprz´tu lub
oprogramowania, z wy∏àczeniem Êrodków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji
jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzier˝awy przekracza∏by koszt zakupu;
9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeƒ promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, Êcie˝ek dydaktycznych lub przyrodniczych,
w tym pomników przyrody, obiektów ma∏ej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych,
przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;
11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
12) tworzenia stron internetowych;
13) upominków lub nagród do ∏àcznej wysokoÊci 5 %
pozosta∏ych kosztów podlegajàcych refundacji
w ramach realizacji ma∏ych projektów;
14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzàcych
szkolenia;
15) podró˝y lub wy˝ywienia uczestników szkoleƒ;
16) noclegu uczestników szkoleƒ — w przypadku szkoleƒ trwajàcych co najmniej dwa dni;
17) t∏umaczeƒ, je˝eli osoby prowadzàce szkolenia nie
pos∏ugujà si´ j´zykiem polskim.

