
Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

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

z dnia …………………. 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 

usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury” objętych 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, 935 i 1475) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 

kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 1230) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 „9) suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości 

pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich;”; 

2) w § 6 w  ust. 1 po wyrazie „wysokości” dodaje się wyraz „do”; 

3) w § 17 uchyla się pkt 4; 

4) w § 19: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4, 

                                                 

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). 



b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zgodnie z przepisami: 

–  o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają 

zastosowanie,  

–  ustawy określającymi tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na 

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

zastosowanie,”, 

c) uchyla się ust. 3. 

§ 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje  

w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem 

umowy o przyznaniu pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego  

w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.  

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

MINISTER ROLNICTWA  

I ROZWOJU WSI



U Z A S A D N I E N I E  

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i 

rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i 

powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (Dz. U. poz. 1230), ma na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do 

przepisów zmienionej 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, z późn. zm.) w zakresie trybu wyboru wykonawców oraz dostosowanie 

przepisów tego rozporządzenia do aktualnej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). 

W związku z potrzebą dostosowania przepisów do zmiany PROW 2014–2020 

zrezygnowano z warunku przyznania pomocy dotyczącego nieprzekraczania kwoty 1 mln euro 

sumy kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji, który dodatkowo w przypadku operacji 

typu " Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów" w praktyce był zawsze spełniony, z uwagi na sztywny montaż kosztów 

kwalifikowalnych w wysokości 63,63% oraz limitu tych kosztów, który wynosi 1 mln zł na 

beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014–2020. Zmiana PROW 2014–2020 nakłada 

natomiast warunek przyznania pomocy, zgodnie z którym suma kosztów całkowitych operacji 

nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotności wysokości pomocy na tę operację 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czego 

efektem jest zmiana § 4 pkt 9 zmienianego rozporządzenia. 

Zgodnie z postanowieniami zmienionego PROW 2014–2020 poziom pomocy finansowej 

w ramach przedmiotowego działania wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 

natomiast wymagany minimalny wkład krajowych środków publicznych w wysokości 36,37% 

będzie pochodził ze środków własnych beneficjenta. 

Zmiana projektowana w § 1 pkt 4 i 5 lit. b 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 

regulują w sposób szczegółowy kwestię wyboru wykonawcy zadań przewidzianych do 

realizacji operacji finansowanych w ramach Programu.  

Ze względu na potrzebę równego traktowania podmiotów ubiegających się o przyznanie 

pomocy wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiana przewidziana 

projektowanym rozporządzeniem nie będzie miała zastosowania do spraw wszczętych 

i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia równego 

traktowania wnioskodawców i beneficjentów działań/poddziałań, objętych nowelizowanym 

rozporządzeniem. Z tego samego powodu proponuje się, aby projektowane rozporządzenie 

weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ze względu na potrzebę jak najszybszego 

dostosowania przepisów dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy do 

przepisów ustawy oraz aktualnej wersji PROW 2014–2020, co nie będzie stało w sprzeczności 

z zasadami demokratycznego państwa prawnego. 

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny 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. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

rozporządzeniem został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 



 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 

cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. 

tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia 

10.10.2017 r. 

Źródło: 

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, z 

późn. zm.) 

Nr w wykazie prac 

(…) 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów 

zmienionej 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, z późn. zm.) w zakresie trybu wyboru wykonawców oraz dostosowanie przepisów tego 

rozporządzenia do aktualnej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 (PROW 2014–2020). 

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

W rozporządzeniu zaproponowano zmiany, które uproszczą proces określania kosztów 
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przedmiotowych operacji, dzięki zniesieniu tzw. sztywnego montażu kosztów 

kwalifikowalnych. Dodatkowo wprowadzono, zgodnie z aktualną wersją PROW 2014–

2020, mechanizm zapobiegający zbyt niskiemu wkładowi EFRROW w planowane przez 

wnioskodawców operacje, w postaci warunku przyznania pomocy, zgodnie z którym suma 

kosztów całkowitych operacji nie będzie mogła przekroczyć kwoty odpowiadającej 

dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków EFRROW.  

Ponadto w rozporządzeniu zaproponowano niezbędne zmiany przepisów dotyczących trybu 

wyboru wykonawców, które mają na celu dostosowanie się do 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. 

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z 

wdrażaniem działań na podstawie  przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). 

Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania 

Gminy 

Spółki, w których 

jedynymi udziałowcami 

są jednostki samorządu 

terytorialnego, związki 

międzygminne 

- 

Obszar całej 

Polski z 

wyłączeniem 

miejscowości 

pow. 5 tys. 

mieszkańców 

oraz aglomeracji 

w rozumieniu 

samorządy 

województw, które 

prowadzą 

postępowanie w 

sprawie przyznania 

pomocy 
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art. 43 ust. 2 pkt 

1 ustawy Prawo 

wodne 

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

 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 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem             

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem             

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem (dochody – 

wydatki) 
            

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Źródła finansowania   



– 8 – 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych 

dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, polegających na 

zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w 

stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10) 

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 

- 

  

Niemierzalne   

(dodaj/usuń)  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów nie będzie miało 

wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

przedsiębiorców. 

 

 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: 

 

Wpływ na rynek pracy  

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

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, ponieważ 

umożliwi współfinansowanie operacji, które mają wpływ na 
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poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

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

zastosowane? 

Zmiana rozporządzenia nie wymaga ewaluacji efektów. 

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

 

 

 

 

 


