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974
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 31 lipca 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Odnowa i rozwój wsi” 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. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Odnowa i rozwój wsi” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, dzia∏ajàcej 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
— na operacje, w ramach których sà ponoszone koszty okreÊlone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12,
14—16;”;
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) z krajowych Êrodków publicznych b´dàcych
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,”,
b) dodaje si´ lit. d w brzmieniu:
„d) z krajowych Êrodków publicznych b´dàcych
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury fizycznej i sportu i ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki;”;
3) w § 4:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do u˝ytku publicznego Êcie˝ek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiek———————
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).

tów sportowych, z wy∏àczeniem sal sportowych przeznaczonych wy∏àcznie dla
szkó∏ lub przedszkoli;”,
— pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) odnawiania elewacji zewn´trznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub
obj´tych wojewódzkà ewidencjà zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych
do rejestru zabytków;”,
— pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) zakupu materia∏u siewnego lub nasadzeniowego roÊlin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji;”,
b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) od dnia, w którym zosta∏a zawarta umowa;”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty kwalifikowalne poniesione przez
wnioskodawc´ przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu, w którym
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiàcych
koszty ogólne, nie wczeÊniej ni˝ w dniu
1 stycznia 2007 r.”;
4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie okreÊlonym w § 6 ust. 3:
1) ka˝dy z wnioskodawców mo˝e z∏o˝yç jeden
wniosek o przyznanie pomocy;
2) wnioskodawca b´dàcy organizacjà pozarzàdowà, o której mowa w § 2 pkt 4, mo˝e
z∏o˝yç wi´cej ni˝ jeden wniosek o przyznanie pomocy, je˝eli ka˝dy z wniosków dotyczy innej gminy.”;
5) w § 10 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyj´cia planu odnowy
miejscowoÊci podj´tà dla ka˝dej miejscowoÊci, w której b´dzie realizowana operacja,
a w przypadku gdy na terenie, na którym b´dzie realizowana operacja, nie ma mo˝liwoÊci
zwo∏ania zebrania wiejskiego lub nie zosta∏a
powo∏ana rada dzielnicy lub rada osiedla
— rady gminy,”;
6) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Je˝eli wnioskodawca, pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 1:
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1) nie usunà∏ w terminie ˝adnych nieprawid∏owoÊci lub braków, pomocy nie przyznaje si´,
o czym wnioskodawc´ informuje si´ na piÊmie, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy;
2) usunà∏ w terminie nie wszystkie nieprawid∏owoÊci lub braki, wzywa si´ go ponownie,
na piÊmie, do usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia wezwania.
3. Je˝eli wnioskodawca, pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunà∏
w terminie pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub
braków, pomocy nie przyznaje si´, o czym
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wnioskodawc´ informuje si´ na piÊmie, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy.”;
7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowy sà zawierane w kolejnoÊci wynikajàcej
z listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 6,
w ramach dost´pnych Êrodków w danym roku
w tym województwie.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. ¸awniczak

