
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich 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 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´-
biorstw”, zwanej dalej „pomocà”, obj´tego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
zwanego dalej „Programem”, w tym:

1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
oraz wniosków o p∏atnoÊç;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie pomocy;

3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç umowa, na podstawie której jest przyzna-
wana pomoc, zwana dalej „umowà”;

4) przypadki, w których nast´pcy prawnemu benefi-
cjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa albo jego
cz´Êci mo˝e byç przyznana pomoc, oraz warunki
i tryb przyznania pomocy;

5) 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 sto-
sowania 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 po-
mocy.

§ 2. Za mikroprzedsi´biorc´ uwa˝a si´ przedsi´-
biorc´, który prowadzi mikroprzedsi´biorstwo w rozu-
mieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja
2003 r. dotyczàcego definicji ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36),
zwanego dalej „zaleceniem nr 2003/361/WE”.

§ 3. Do:

1) obliczania Êredniorocznego zatrudnienia,

2) oszacowania obrotu netto ze sprzeda˝y towarów,
wyrobów i us∏ug oraz operacji finansowych, a tak-
˝e Êredniorocznego zatrudnienia — w przypadku
przedsi´biorców dzia∏ajàcych krócej ni˝ rok,

3) przeliczania wysokoÊci rocznego obrotu netto ze
sprzeda˝y towarów, wyrobów i us∏ug oraz opera-
cji finansowych lub sumy aktywów bilansu

— majàcego na celu okreÊlenie statusu mikroprzed-
si´biorcy zwiàzanego z przyznawaniem pomocy sto-
suje si´ przepisy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.

§ 4. O pomoc mo˝e ubiegaç si´ osoba fizyczna: 

1) która:

a) podejmuje albo wykonuje we w∏asnym imieniu
dzia∏alnoÊç gospodarczà jako mikroprzedsi´-
biorca,

b) jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej,

c) jest pe∏noletnia i nie ukoƒczy∏a 60. roku ˝ycia,

d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników w pe∏nym zakresie,

e) nie podlega wykluczeniu z ubiegania si´ o przy-
znanie pomocy na podstawie przepisów roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005,
str. 1, z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzà-
dzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii
Europejskiej wydanych w trybie tego rozporzà-
dzenia lub przepisów odr´bnych, których regu-
lacje dotyczà realizacji operacji,

f) w przypadku podmiotów innych ni˝ podmio-
ty podejmujàce lub wykonujàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà obejmujàcà Êwiadczenie us∏ug
dla gospodarstw rolnych lub leÊnictwa, ma
miejsce zamieszkania w miejscowoÊci nale˝à-
cej do gminy:
— wiejskiej lub
— miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczà-

cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców, lub
— miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci liczà-

cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach
dzia∏ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007—2013

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji 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).



g) w przypadku podmiotów podejmujàcych lub
wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà obej-
mujàcà Êwiadczenie us∏ug dla gospodarstw rol-
nych lub leÊnictwa, ma miejsce zamieszkania
na obszarach wiejskich, to jest w miejscowoÊci
nale˝àcej do gminy:
— wiejskiej lub
— miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast li-

czàcych powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców, lub
— miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci li-

czàcych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców;

2) której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku o przyznanie pomocy, nie przy-
znano pomocy w ramach dzia∏ania „Wsparcie
oraz promocja przedsi´biorczoÊci i samozatrud-
nienie” obj´tego Programem Operacyjnym „Kapi-
ta∏ Ludzki, 2007—2013”.

§ 5. Je˝eli operacja, którà zamierza realizowaç
podmiot, o którym mowa w § 4, jest zwiàzana z budo-
wà, przebudowà, remontem po∏àczonym z moderni-
zacjà, wyposa˝eniem lub zagospodarowaniem nieru-
chomoÊci obj´tej operacjà, miejsce po∏o˝enia tej nie-
ruchomoÊci powinno znajdowaç si´:

1) w przypadku podmiotów innych ni˝ podmioty po-
dejmujàce lub wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodar-
czà obejmujàcà Êwiadczenie us∏ug dla gospo-
darstw rolnych lub leÊnictwa — w miejscowoÊci
nale˝àcej do gminy:
a) wiejskiej lub
b) miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczà-

cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców, lub
c) miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci liczà-

cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców;

2) w przypadku podmiotów podejmujàcych lub wy-
konujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà obejmujàcà
Êwiadczenie us∏ug dla gospodarstw rolnych lub
leÊnictwa — w miejscowoÊci nale˝àcej do gminy:
a) wiejskiej lub
b) miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczà-

cych powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców, lub
c) miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci liczà-

cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców.

§ 6. O pomoc mo˝e ubiegaç si´ osoba prawna,
je˝eli: 

1) podejmuje albo wykonuje we w∏asnym imieniu
dzia∏alnoÊç gospodarczà jako mikroprzedsi´bior-
ca;

2) spe∏nia warunki wymienione w § 4 pkt 1 lit. e
i pkt 2;

3) jej siedziba lub oddzia∏ oraz w przypadku operacji
zwiàzanych z budowà, przebudowà, remontem
po∏àczonym z modernizacjà, wyposa˝eniem lub
zagospodarowaniem nieruchomoÊci obj´tej ope-
racjà — miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci znajdu-
jà si´: 

a) w przypadku podmiotów innych ni˝ grupy pro-
ducentów rolnych, wst´pnie uznane grupy pro-

ducentów owoców i warzyw, organizacje pro-
ducentów owoców i warzyw oraz podmioty po-
dejmujàce lub wykonujàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà obejmujàcà Êwiadczenie us∏ug dla gos-
podarstw rolnych lub leÊnictwa — w miejsco-
woÊci nale˝àcej do gminy:

— wiejskiej lub

— miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczà-
cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców, lub

— miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci liczà-
cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców,

b) w przypadku grup producentów rolnych,
wst´pnie uznanych grup producentów owo-
ców i warzyw, organizacji producentów owo-
ców i warzyw oraz podmiotów podejmujàcych
lub wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
obejmujàcà Êwiadczenie us∏ug dla gospo-
darstw rolnych lub leÊnictwa — w miejscowo-
Êci nale˝àcej do gminy: 

— wiejskiej lub

— miejsko-wiejskiej, z wy∏àczeniem miast liczà-
cych powy˝ej 20 tys. mieszkaƒców, lub

— miejskiej, z wy∏àczeniem miejscowoÊci liczà-
cych powy˝ej 5 tys. mieszkaƒców;

4) jest wpisana do rejestru przedsi´biorców w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym.

§ 7. O pomoc mogà ubiegaç si´ wspólnicy spó∏ki
cywilnej, je˝eli:

1) warunki, o których mowa w zaleceniu
nr 2003/361/WE, sà spe∏nione w odniesieniu do
dzia∏alnoÊci wykonywanej w ramach spó∏ki cywil-
nej;

2) ka˝dy ze wspólników wykonuje we w∏asnym imie-
niu dzia∏alnoÊç gospodarczà jako mikroprzedsi´-
biorca; 

3) ka˝dy ze wspólników spe∏nia warunki wymienio-
ne w § 4 pkt 1 lit. b—g i pkt 2 — w przypadku gdy
wspólnik jest osobà fizycznà; 

4) ka˝dy ze wspólników spe∏nia warunki wymienio-
ne w § 4 pkt 1 lit. e i pkt 2 oraz § 6 pkt 4, a jego sie-
dziba lub oddzia∏ znajduje si´ w miejscowoÊci,
o której mowa w § 6 pkt 3 — w przypadku gdy
wspólnik jest osobà prawnà lub jednostkà organi-
zacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej; 

5) siedziba lub oddzia∏ ka˝dego ze wspólników w ra-
mach prowadzonej spó∏ki cywilnej oraz w przy-
padku operacji zwiàzanych z budowà, przebudo-
wà, remontem po∏àczonym z modernizacjà, wypo-
sa˝eniem lub zagospodarowaniem nieruchomo-
Êci obj´tej operacjà — miejsce po∏o˝enia nieru-
chomoÊci znajdujà si´ w miejscowoÊci, o której
mowa w § 5. 

§ 8. O pomoc mo˝e ubiegaç si´ spó∏ka prawa han-
dlowego nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, je˝eli: 

1) wykonuje we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospo-
darczà jako mikroprzedsi´biorca;
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2) spe∏nia warunki wymienione w § 4 pkt 1 lit. e
i pkt 2 oraz § 6 pkt 3 i 4. 

§ 9. 1. Pomoc jest przyznawana: 

1) osobie fizycznej podejmujàcej we w∏asnym imie-
niu dzia∏alnoÊç gospodarczà, która spe∏nia warun-
ki okreÊlone w § 4 pkt 1 lit. b, d—g i której zosta∏
nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, zwany dalej
„numerem identyfikacyjnym”;

2) osobie fizycznej wykonujàcej we w∏asnym imieniu
dzia∏alnoÊç gospodarczà, która spe∏nia warunki
okreÊlone w § 4 pkt 1 lit. b, d—g i której zosta∏
nadany numer identyfikacyjny; 

3) osobie prawnej, która spe∏nia warunki okreÊlone
w § 6 i której zosta∏ nadany numer identyfikacyjny;

4) wspólnikom spó∏ki cywilnej, je˝eli sà spe∏nione
warunki okreÊlone w § 7, oraz jednemu ze wspól-
ników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili
zgod´ na nadanie numeru identyfikacyjnego, zo-
sta∏ nadany numer identyfikacyjny;

5) spó∏ce prawa handlowego nieposiadajàcej osobo-
woÊci prawnej, je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊ-
lone w § 8 i której zosta∏ nadany numer identyfika-
cyjny.

2. Osoba fizyczna podejmujàca we w∏asnym imie-
niu dzia∏alnoÊç gospodarczà jest obowiàzana przed-
stawiç zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alno-
Êci gospodarczej do dnia z∏o˝enia: 

1) pierwszego wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià b´dàcà
refundacjà kosztów kwalifikowalnych, przyznawa-
nà po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji —
w przypadku gdy operacja b´dzie realizowana
w dwóch etapach;

2) wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych, przyznawanà po zreali-
zowaniu ca∏ej operacji — w przypadku gdy opera-
cja b´dzie realizowana w jednym etapie. 

3. Warunek, o którym mowa w § 6 pkt 4, w przy-
padku gdy o przyznanie pomocy ubiega si´ podmiot
b´dàcy spó∏kà kapita∏owà „w organizacji”, powinien
byç spe∏niony do dnia z∏o˝enia:

1) pierwszego wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià —
w przypadku gdy operacja b´dzie realizowana
w dwóch etapach; 

2) wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà — w przypadku
gdy operacja b´dzie realizowana w jednym etapie. 

§ 10. 1. Pomoc jest przyznawana na operacj´:

1) spe∏niajàcà wymagania okreÊlone w Programie,
w szczególnoÊci uzasadnionà ekonomicznie,
w tym pod wzgl´dem jej kosztów, oraz zapewnia-
jàcà osiàgni´cie i zachowanie celu dzia∏ania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw”; 

2) która nie jest finansowana z udzia∏em innych
Êrodków publicznych;

3) obejmujàcà wy∏àcznie inwestycje zwiàzane z pod-
j´ciem lub wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie:

a) okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia stanowiàcym wykaz dzia∏alnoÊci gospodar-
czych, w których zakresie mo˝e byç przyznana
pomoc, 

b) wytwarzania produktów energetycznych z bio-
masy;

4) której realizacja nie zosta∏a rozpocz´ta przed
dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy;

5) która b´dzie realizowana w jednym albo dwóch
etapach;

6) o planowanej wysokoÊci kosztów kwalifikowal-
nych powy˝ej 20 tys. z∏.

2. Pomoc jest przyznawana, je˝eli:

1) zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone w rozporzà-
dzeniu oraz przepisach odr´bnych, których regula-
cje dotyczà realizacji operacji;

2) z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià nastàpi
w terminie 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy
— w przypadku gdy wniosek dotyczy etapu, który
nie jest etapem koƒcowym;

3) zakoƒczenie realizacji operacji i z∏o˝enie wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà nastàpi w terminie:

a) 24 miesi´cy od dnia zawarcia umowy —
w przypadku operacji realizowanych w jednym
etapie,

b) 36 miesi´cy od dnia zawarcia umowy —
w przypadku operacji realizowanych w dwóch
etapach

— nie póêniej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) p∏atnoÊç ostateczna b´dzie obejmowaç nie mniej
ni˝ 25 % ∏àcznej planowanej wysokoÊci pomocy.

3. W przypadku operacji obejmujàcych inwestycje
polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem
leasingu:

1) pomoc jest przyznawana, je˝eli: 

a) operacja b´dzie realizowana w nie wi´cej ni˝
dziesi´ciu etapach, przy czym w odniesieniu
do cz´Êci operacji obejmujàcej wy∏àcznie inwe-
stycje niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´dà-
cych przedmiotem leasingu b´dzie realizowa-
na w jednym albo dwóch etapach,

b) z∏o˝enie pierwszego wniosku o p∏atnoÊç po-
Êrednià nastàpi w terminie 12 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy, przy czym z∏o˝enie pierwsze-
go wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià w odniesie-
niu do cz´Êci operacji obejmujàcej wy∏àcznie
inwestycje niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´-
dàcych przedmiotem leasingu nastàpi w termi-
nie okreÊlonym w ust. 2 pkt 2,
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c) wniosek o p∏atnoÊç b´dzie sk∏adany nie cz´Êciej
ni˝ dwa razy w roku,

d) zakoƒczenie realizacji operacji i z∏o˝enie wnios-
ku o p∏atnoÊç ostatecznà nastàpi w terminie
60 miesi´cy od dnia zawarcia umowy, nie póê-
niej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r., przy
czym z∏o˝enie ostatniego wniosku o p∏atnoÊç
w odniesieniu do cz´Êci operacji obejmujàcej
wy∏àcznie inwestycje niepolegajàce na nabyciu
rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu nastàpi
w terminach okreÊlonych w ust. 2 pkt 3;

2) nie stosuje si´ przepisu ust. 2 pkt 4. 

§ 11. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refun-
dacji cz´Êci kosztów:

1) budowy lub modernizacji obiektów budowlanych,
jak równie˝ zakupu niezb´dnego sprz´tu i wypo-
sa˝enia;

2) ogólnych, które sà bezpoÊrednio zwiàzane z przy-
gotowaniem i realizacjà operacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje si´ za
koszty kwalifikowalne, je˝eli zosta∏y poniesione:

1) od dnia, w którym zosta∏a zawarta umowa;

2) w formie rozliczenia pieni´˝nego, a w przypadku
transakcji, której wartoÊç, bez wzgl´du na liczb´
wynikajàcych z niej p∏atnoÊci, przekracza 10 tys. z∏
— w formie rozliczenia bezgotówkowego przepro-
wadzonego poleceniem przelewu.

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty poniesio-
ne przez wnioskodawc´ przed dniem zawarcia umo-
wy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia, w którym zosta∏
z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku
kosztów ogólnych — nie wczeÊniej ni˝ od dnia 1 stycz-
nia 2007 r.

4. Refundacji podlega nie wi´cej ni˝ 50 % kosztów
kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

§ 12. 1. Pomoc jest przyznawana i wyp∏acana do wy-
sokoÊci limitu, który w okresie realizacji Programu wy-
nosi na jednego beneficjenta maksymalnie 300 tys. z∏,
z tym ˝e: 

1) w przypadku dzia∏alnoÊci wykonywanej w zakre-
sie okreÊlonym w § 10 ust. 1 pkt 3 wysokoÊç po-
mocy przyznanej na realizacj´ jednej operacji nie
mo˝e przekroczyç:

a) 100 tys. z∏ — 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 ope-
racji,

b) 200 tys. z∏ — 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,

c) 300 tys. z∏ — je˝eli ekonomiczny plan operacji
przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc
pracy w przeliczeniu na pe∏ne etaty Êrednio-
roczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczo-
wym operacji; 

2) w przypadku, gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przetwórstwem lub obro-
tem produktami rolnymi obj´tymi za∏àcznikiem
nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich lub jadal-
nymi produktami leÊnymi, wymienionej w wyka-
zach 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 dzia∏ania „Zwi´k-
szenie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej” obj´tego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007—2013, pomoc jest
przyznawana i wyp∏acana do wysokoÊci 100 tys. z∏,
je˝eli ekonomiczny plan operacji przewiduje utwo-
rzenie co najmniej jednego miejsca pracy w prze-
liczeniu na pe∏ne etaty Êrednioroczne i jest to uza-
sadnione zakresem rzeczowym operacji.

2. W przypadku gdy pomoc jest przyznawana i wy-
p∏acana na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 w okre-
sie realizacji Programu, suma przyznanej pomocy nie
mo˝e przekroczyç 300 tys. z∏.

3. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ sum´ kwot pomocy wyp∏aconej w ra-
mach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyzna-
nej w ramach operacji, których realizacja nie zosta∏a
jeszcze zakoƒczona. 

4. W przypadku wspólników spó∏ki cywilnej przy
ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dnia
si´ dzia∏alnoÊç wykonywanà w ramach spó∏ki cywilnej
oraz we w∏asnym imieniu przez ka˝dego wspólnika.

5. Osob´ fizycznà ubiegajàcà si´ o pomoc, która
podejmuje we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospo-
darczà jako mikroprzedsi´biorca, uwzgl´dnia si´
w liczbie tworzonych miejsc pracy. 

6. Wzrost zatrudnienia liczy si´ od momentu bazo-
wego, za który przyjmuje si´ wy˝szy stan zatrudnienia
obliczony na podstawie:

1) Êredniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesi´cy po-
przedzajàcych miesiàc z∏o˝enia wniosku o przy-
znanie pomocy lub

2) danych za ostatni miesiàc poprzedzajàcy miesiàc
z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy. 

§ 13. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których
mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, zalicza si´ koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu po∏àczonego
z modernizacjà niemieszkalnych obiektów budow-
lanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materia∏ów szkodli-
wych pochodzàcych z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu po∏àczone-
go z modernizacjà istniejàcych budynków miesz-
kalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materia∏ów szkodli-
wych pochodzàcych z rozbiórki;

Dziennik Ustaw Nr 139 — 7586 — Poz. 883



3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝enia
i sprz´tu;

5) zakupu sprz´tu komputerowego i oprogramowa-
nia s∏u˝àcego wsparciu podejmowanej lub wyko-
nywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej; 

6) zakupu Êrodków transportu, z wy∏àczeniem zaku-
pu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej ni˝ 8 osób ∏àcznie z kierowcà,
z tym ˝e w przypadku zakupu pojazdów samocho-
dowych, naczep lub przyczep b´dà to koszty
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej: 

a) trzykrotnoÊci pozosta∏ych inwestycyjnych kosz-
tów kwalifikowalnych operacji — w przypadku
dzia∏alnoÊci gospodarczej wykonywanej w za-
kresie Êwiadczenia wy∏àcznie us∏ug transporto-
wych,

b) równowartoÊci pozosta∏ych inwestycyjnych
kosztów kwalifikowalnych operacji — w przy-
padku dzia∏alnoÊci gospodarczej wykonywanej
w zakresie innym ni˝ us∏ugi transportowe;

7) rat zap∏aconych z tytu∏u umowy leasingu, nieprze-
kraczajàce ceny netto nabycia rzeczy, o których
mowa w pkt 4 i 6, je˝eli przeniesienie w∏asnoÊci
tych rzeczy na beneficjenta nastàpi w okresie re-
alizacji operacji, nie póêniej jednak ni˝ do dnia z∏o-
˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5,
zalicza si´ koszty:

1) transportu do miejsca realizacji operacji:

a) materia∏ów s∏u˝àcych realizacji operacji, 

b) maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝enia
i sprz´tu obj´tych operacjà;

2) monta˝u maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, wyposa˝e-
nia i sprz´tu obj´tych operacjà.

3. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 2, zalicza si´ koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji,
w szczególnoÊci:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowla-
nych,

c) ocen lub raportów oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomoÊci,

f) projektów technologicznych,

2) op∏at za patenty lub licencje,

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autor-
skiego oraz zwiàzane z kierowaniem robotami bu-
dowlanymi

— w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % pozosta∏ych
kosztów kwalifikowalnych.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych ni˝ okreÊ-
lone w ust. 1, w szczególnoÊci:

1) podatku od towarów i us∏ug (VAT);

2) nabycia nieruchomoÊci;

3) nabycia rzeczy u˝ywanych.

§ 14. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”, podaje do
publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej Agen-
cji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym, informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania
w danym roku realizacji Programu wniosków o przy-
znanie pomocy. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ po
up∏ywie 14 dni od dnia podania do publicznej wiado-
moÊci informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomoÊci,
na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej ni˝ co
14 dni, informacje o liczbie wniosków o przyznanie po-
mocy z∏o˝onych w danym roku realizacji Programu i za-
potrzebowaniu na Êrodki wynikajàcym z tych wnios-
ków, z podzia∏em na województwa.

4. Termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomo-
cy w danym roku realizacji Programu up∏ywa z koƒ-
cem dnia roboczego nast´pujàcego po dniu podania
do publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej
Agencji, informacji okreÊlajàcej, ˝e zapotrzebowanie,
o którym mowa w ust. 3, osiàgn´∏o co najmniej
120 % dost´pnych Êrodków w danym roku, w danym
województwie, jednak nie póêniej ni˝ dnia 31 grudnia
danego roku.

§ 15. 1. W jednym roku mo˝na z∏o˝yç jeden wnio-
sek o przyznanie pomocy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na podsta-
wie uprzednio z∏o˝onego wniosku o przyznanie pomo-
cy nie przyznano pomocy. 

§ 16. 1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´
osobiÊcie albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊred-
nio w oddziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce realizacji operacji.

2. Agencja wydaje potwierdzenie z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy zawierajàce dat´ i godzin´ wp∏y-
wu wniosku oraz opatrzone piecz´cià Agencji i podpi-
sane przez osob´ przyjmujàcà wniosek. 

§ 17. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera
w szczególnoÊci:

1) numer identyfikacyjny, je˝eli zosta∏ nadany;

2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy; 
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3) charakterystyk´ wykonywanej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, w tym okreÊlenie jej przedmiotu, zgodnie
z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD);

4) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie:

a) miejsca realizacji,

b) celów,

c) zakresu i kosztów;

5) plan finansowy operacji;

6) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
dotyczàce pomocy;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe planowanej ope-
racji;

8) informacje o za∏àcznikach do∏àczanych do wnios-
ku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´
dokumenty niezb´dne do przyznania pomocy, których
wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomo-
cy, z wyraênym zaznaczeniem tych dokumentów, któ-
rych niedo∏àczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy.

3. Agencja udost´pnia formularz wniosku o przy-
znanie pomocy nie póêniej ni˝ w dniu podania do
publicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa
w § 14 ust. 1.

4. Wnioskodawca informuje Agencj´ o wszelkich
zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem nie-
zw∏ocznie po zaistnieniu tych zmian.

§ 18. 1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy nie
zosta∏ z∏o˝ony w terminie lub nie zosta∏ wype∏niony
we wszystkich wymaganych pozycjach, lub nie do∏à-
czono do niego co najmniej jednego z dokumentów,
których niedo∏àczenie skutkuje nieprzyznaniem pomo-
cy, pomocy nie przyznaje si´, o czym Agencja infor-
muje wnioskodawc´, w formie pisemnej, podajàc
przyczyny nieprzyznania pomocy. 

2. Je˝eli we wniosku o przyznanie pomocy nie
wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma mo˝noÊci
ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych da-
nych, wniosek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

3. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy zawiera in-
ne ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2 nieprawid∏owoÊci lub bra-
ki, Agencja wzywa wnioskodawc´, w formie pisemnej,
do ich usuni´cia w terminie 21 dni od dnia dor´czenia
wezwania.

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

1) nie usunà∏ w terminie ˝adnych nieprawid∏owoÊci
lub braków, Agencja nie przyznaje pomocy,
o czym informuje wnioskodawc´, w formie pisem-
nej, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy;

2) usunà∏ w terminie nie wszystkie nieprawid∏owoÊci
lub braki, Agencja wzywa wnioskodawc´, w for-
mie pisemnej, do usuni´cia pozosta∏ych nieprawi-
d∏owoÊci lub braków w terminie 21 dni od dnia
dor´czenia wezwania.

5. 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 Agencja informuje wnioskodawc´, w formie
pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy.

6. Przepisów ust. 3 i ust. 4 pkt 2 nie stosuje si´, je-
˝eli zachodzà niebudzàce wàtpliwoÊci przes∏anki nie-
przyznania pomocy.

7. Z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy nie mo-
˝e byç zmieniany przez wnioskodawc´ w zakresie pla-
nu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-
-finansowego operacji, chyba ˝e zmiany te wynikajà
z wezwaƒ Agencji.

§ 19. 1. Pomoc przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci z∏o-
˝enia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje si´
w terminie 4 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w termi-
nie, o którym mowa w ust. 2, Agencja zawiadamia
wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, wskazujàc nowy
termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝
3 miesiàce. 

§ 20. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy Agencja wyznacza nie-
zw∏ocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin
zawarcia umowy, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni od dnia otrzy-
mania wezwania. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu zawar-
cia umowy albo odmówi∏ jej podpisania, Agencja nie
przyznaje pomocy, chyba ˝e wnioskodawca zawar∏
umow´ w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencjà przed up∏ywem terminu
wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa
w ust. 1, nie d∏u˝szym ni˝ miesiàc, albo

2) wyznaczonym przez Agencj´, nie d∏u˝szym ni˝
21 dni od dnia up∏ywu terminu wyznaczonego
w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta-
wie ust. 2 Agencja informuje o tym wnioskodawc´,
w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania
pomocy.

§ 21. Agencja, na uzasadnionà proÊb´ wniosko-
dawcy, mo˝e wyraziç zgod´ na przed∏u˝enie terminu
wykonania przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynno-
Êci w toku post´powania w sprawie przyznania pomo-
cy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ o 6 miesi´cy, przy czym prze-
d∏u˝enie terminu o wi´cej ni˝ miesiàc wymaga udoku-
mentowania przez wnioskodawc´ przyczyny uzasad-
niajàcej jego proÊb´. 
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§ 22. 1. W razie uchybienia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w toku
post´powania w sprawie przyznania pomocy Agencja,
na proÊb´ wnioskodawcy, przywraca termin wykona-
nia tych czynnoÊci, je˝eli wnioskodawca:

1) wniós∏ proÊb´ w terminie 14 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;

2) jednoczeÊnie z wniesieniem proÊby dope∏ni∏ czyn-
noÊci, dla której by∏ okreÊlony termin;

3) uprawdopodobni∏, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez je-
go winy.

2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia proÊby, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

3. W przypadku przywrócenia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w ramach
post´powania w sprawie przyznania pomocy po za-
koƒczeniu tego post´powania do ustalenia kolejnoÊci,
w jakiej przys∏uguje pomoc, przyjmuje si´, ˝e wniosek
o przyznanie pomocy zosta∏ z∏o˝ony w dniu przywró-
cenia terminu.

§ 23. 1. Wezwanie przez Agencj´ wnioskodawcy
do wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´po-
wania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg
terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy
do czasu wykonania przez wnioskodawc´ tych czyn-
noÊci.

2. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przy-
znanie pomocy niezb´dne jest uzyskanie dodatko-
wych wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà
nowe okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝li-
woÊci przyznania pomocy, termin rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy wyd∏u˝a si´ o czas nie-
zb´dny do uzyskania wyjaÊnieƒ, opinii lub wyjaÊnie-
nia okolicznoÊci budzàcych wàtpliwoÊci co do mo˝li-
woÊci przyznania pomocy, o czym Agencja informuje
na piÊmie wnioskodawc´.

§ 24. 1. W razie Êmierci wnioskodawcy, rozwiàzania
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia-
dajàcej osobowoÊci prawnej, przekszta∏cenia wnios-
kodawcy lub innego zdarzenia prawnego, w których
wyniku  zaistnieje nast´pstwo prawne, albo w razie
zbycia ca∏oÊci przedsi´biorstwa wnioskodawcy albo je-
go cz´Êci w toku post´powania w sprawie przyznania
pomocy, ze wzgl´du na istot´ dzia∏ania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw”, 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 z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym
mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia
z chwilà uprawdopodobnienia zdarzenia okreÊlonego
w ust. 1.

§ 25. 1. Umow´ zawiera si´ na formularzu opraco-
wanym przez Agencj´ i udost´pnionym na jej stronie
internetowej.

2. Poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23
ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zwanej dalej „ustawà”, umowa mo˝e za-
wieraç inne postanowienia dotyczàce realizacji opera-
cji, w szczególnoÊci zobowiàzania beneficjenta doty-
czàce:

1) osiàgni´cia celu operacji, w tym w zakresie za-
trudnienia, i zachowania tego celu;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
nych Êrodków publicznych;

3) ograniczeƒ lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystania,

b) rodzaju wykonywanej dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z przyznanà pomocà, miejsca zarejestrowania
oraz lokalizacji siedziby lub oddzia∏u;

4) umo˝liwienia przeprowadzania kontroli zwiàza-
nych z przyznanà pomocà;

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà;

6) informowania Agencji o okolicznoÊciach mogà-
cych mieç wp∏yw na wykonanie umowy.

3. Zobowiàzania, o których mowa w ust. 2 pkt 1
i 3—6, dotyczà okresu pi´cioletniego, liczonego od
dnia dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci:

1) ostatecznej — w przypadku operacji obejmujà-
cych wy∏àcznie inwestycje niepolegajàce na naby-
ciu rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu;

2) w której wyniku po raz pierwszy w ramach opera-
cji zosta∏y zrefundowane koszty kwalifikowalne,
o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 — w przypad-
ku operacji obejmujàcych wy∏àcznie inwestycje
polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmio-
tem leasingu;

3) w której wyniku w ramach operacji zosta∏y zrefun-
dowane wszystkie koszty kwalifikowalne, o któ-
rych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1—6 i ust. 3 — w przy-
padku operacji obejmujàcych inwestycje polega-
jàce, jak i niepolegajàce na nabyciu rzeczy b´dà-
cych przedmiotem leasingu.

4. Umowa zawiera równie˝ postanowienia doty-
czàce:

1) warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencj´
od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7
ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) dokonywania zmian w umowie, z uwzgl´dnie-
niem, ˝e zmiana umowy w zakresie zobowiàzaƒ
beneficjenta, o których mowa w ust. 2:

a) pkt 1 i 2, jest niewa˝na,

b) pkt 3, mo˝e byç dokonana w przypadku zaist-
nienia wyjàtkowych okolicznoÊci.
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§ 26. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie
jest weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´.

2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà sà:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecnoÊci upo-
wa˝nionego pracownika Agencji;

2) sk∏adane w oddziale regionalnym Agencji w dniu
zawarcia umowy.

3. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
umowy 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 oraz ich ma∏˝onków o wyra˝eniu zgody
na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim, albo o ustanowionej roz-
dzielnoÊci majàtkowej — w przypadku gdy opera-
cja dotyczy wy∏àcznie przedsi´biorstwa stanowià-
cego wspó∏w∏asnoÊç osób fizycznych.

§ 27. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy wyp∏a-
ca si´ na warunkach okreÊlonych w umowie, z tym ˝e
Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli beneficjent:

1) zrealizowa∏ operacj´ lub jej etap, w tym poniós∏
zwiàzane z tym koszty, zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w rozporzàdzeniu i w umowie oraz w prze-
pisach odr´bnych, których regulacje dotyczà reali-
zacji operacji;

2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie;

3) udokumentowa∏ zrealizowanie operacji lub jej eta-
pu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych
z tym zwiàzanych.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spe∏ni∏ którego-
kolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, Êrodki
finansowe z tytu∏u pomocy mogà byç wyp∏acone
w cz´Êci dotyczàcej operacji lub jej etapu, które zosta-
∏y zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz je˝eli
cel operacji zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàg-
ni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.

§ 28. W przypadku operacji obejmujàcych inwesty-
cje polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmio-
tem leasingu beneficjent, w terminie okreÊlonym
w umowie, sk∏ada w oddziale regionalnym Agencji,
przed dniem z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç poÊrednià,
w którym zostanà uj´te po raz pierwszy raty zap∏aco-
ne z tytu∏u umowy leasingu:

1) umow´ leasingu wraz z harmonogramem sp∏aty
rat;

2) orygina∏ faktury sprzeda˝y rzeczy b´dàcych przed-
miotem leasingu, wystawionej przez zbywc´ na
rzecz finansujàcego, albo jej kopi´ potwierdzonà
za zgodnoÊç z orygina∏em przez finansujàcego.

§ 29. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy sà wy-
p∏acane na warunkach okreÊlonych w umowie, z tym
˝e Êrodki te sà wyp∏acane na wniosek o p∏atnoÊç. 

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ osobiÊcie albo
przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio w oddziale
regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´du na miej-
sce realizacji operacji.

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. Do wniosku o p∏atnoÊç stosuje si´ odpowiednio
przepis § 16 ust. 2. 

§ 30. 1. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç jest wype∏niony
nieprawid∏owo lub zawiera braki, Agencja wzywa be-
neficjenta, w formie pisemnej, do ich usuni´cia w ter-
minie 21 dni od dnia dor´czenia wezwania.

2. Je˝eli beneficjent pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 1, nie usunà∏ nieprawid∏owoÊci lub bra-
ków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa bene-
ficjenta, w formie pisemnej, do usuni´cia pozosta∏ych
nieprawid∏owoÊci lub braków w terminie 21 dni od
dnia dor´czenia wezwania.

3. Je˝eli beneficjent pomimo wezwania do usuni´-
cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków nie usu-
nà∏ ich w terminie, Agencja rozpatruje wniosek o p∏at-
noÊç w zakresie, w jakim zosta∏ wype∏niony, oraz na
podstawie do∏àczonych i poprawnie sporzàdzonych
dokumentów.

4. Agencja w trakcie rozpatrywania wniosku o p∏at-
noÊç mo˝e wzywaç beneficjenta, w formie pisemnej,
do wyjaÊnienia faktów istotnych dla rozstrzygni´cia
sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdze-
nie tych faktów w terminie 21 dni od dnia dor´czenia
wezwania.

§ 31. 1. Agencja rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç
w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

2. Agencja dokonuje wyp∏aty Êrodków finanso-
wych z tytu∏u pomocy niezw∏ocznie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o p∏atnoÊç. 

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç sto-
suje si´ odpowiednio przepisy § 21 i 23. 

§ 32. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania, przekszta∏ce-
nia beneficjenta albo po∏àczenia beneficjenta z innym
podmiotem nast´pcy prawnemu beneficjenta mo˝e
byç przyznana pomoc na operacj´, którà realizowa∏
beneficjent, je˝eli:

1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2
ustawy;

2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y pra-
wa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej
operacji oraz inne prawa niezb´dne do jej zrealizo-
wania.
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2. Wniosek nast´pcy prawnego beneficjenta
o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem na-
st´pcy”, sk∏ada si´ w oddziale regionalnym Agencji
w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce realizacji operacji,
w terminie 2 miesi´cy od dnia zaistnienia zdarzenia
okreÊlonego w ust. 1. 

3. Do wniosku nast´pcy do∏àcza si´ dokument po-
twierdzajàcy fakt zaistnienia nast´pstwa prawnego.

4. W przypadku nast´pstwa prawnego b´dàcego
wynikiem Êmierci beneficjenta, je˝eli nie zosta∏o za-
koƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie naby-
cia spadku, spadkobierca do∏àcza do wniosku nast´p-
cy zaÊwiadczenie sàdu o zarejestrowaniu wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku albo kopi´ wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez sàd
albo

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez no-
tariusza albo upowa˝nionego pracownika Agencji,
wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku
w polskiej placówce pocztowej operatora publicz-
nego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczo-
nà za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza
albo upowa˝nionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadko-
bierca przekazuje Agencji prawomocne postanowie-
nie sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia si´ tego postanowie-
nia.

6. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
bierca, który z∏o˝y∏ wniosek nast´pcy, do∏àcza do tego
wniosku oÊwiadczenia pozosta∏ych spadkobierców, ˝e
wyra˝ajà zgod´ na przyznanie pomocy temu spadko-
biercy. 

7. W przypadku z∏o˝enia wniosku nast´pcy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja
nie przyznaje pomocy, o czym informuje wnioskodaw-
c´, w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyzna-
nia 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, Agencja zawia-
damia, w formie pisemnej, wnioskodawc´ o przyczy-
nach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia
wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesiàce.

10. Do wniosku nast´pcy i trybu jego rozpatrywa-
nia stosuje si´ odpowiednio przepisy § 17 ust. 1
pkt 1—3, pkt 4 lit. b, pkt 6 i 8 oraz ust. 2 i 4, § 18 
ust. 2—7 oraz § 20—23.

§ 33. 1. W razie nabycia przedsi´biorstwa albo je-
go cz´Êci, obj´tych realizowanà operacjà, pomoc mo-

˝e byç przyznana nabywcy po uprzednim zg∏oszeniu
Agencji przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsi´-
biorstwa albo jego cz´Êci, je˝eli sà spe∏nione warunki
okreÊlone w art. 25 ust. 2 ustawy.

2. Agencja po otrzymaniu zg∏oszenia, o którym
mowa w ust. 1, ustala, czy wzgl´dy ekonomiczne oraz
osiàgni´cie i zachowanie celu dzia∏ania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw” uzasadniajà zbycie
przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci w celu kontynuacji
realizacji operacji, oraz informuje beneficjenta o wa-
runkach ubiegania si´ o przyznanie pomocy przez na-
bywc´, w tym o okolicznoÊciach faktycznych lub praw-
nych wykluczajàcych przyznanie pomocy.

3. Dokonujàc ustalenia, o którym mowa w ust. 2,
Agencja mo˝e ˝àdaç od beneficjenta przed∏o˝enia sto-
sownych dokumentów lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.

§ 34. 1. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy,
zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, sk∏ada si´ w od-
dziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesi´cy od
dnia nabycia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci, o któ-
rych mowa w § 33 ust. 1.

2. Do wniosku nabywcy do∏àcza si´ dokument po-
twierdzajàcy nabycie przedsi´biorstwa albo jego cz´-
Êci, o których mowa w § 33 ust. 1.

3. W przypadku z∏o˝enia wniosku nabywcy po
up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, Agencja
nie przyznaje pomocy, o czym informuje wnioskodaw-
c´, w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyzna-
nia pomocy.

4. Wniosek nabywcy rozpatruje si´ w terminie
3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy
w terminie, o którym mowa w ust. 4, Agencja zawia-
damia, w formie pisemnej, wnioskodawc´ o przyczy-
nach zw∏oki, wskazujàc nowy termin rozpatrzenia
wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesiàce.

6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 17 ust. 1 pkt 1—3,
pkt 4 lit. b, pkt 6 i 8 oraz ust. 2 i 4, § 18 ust. 2—7 oraz
§ 20—23.

§ 35. 1. WysokoÊç pomocy przyznanej nast´pcy
prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´bior-
stwa beneficjenta albo jego cz´Êci nie mo˝e przekra-
czaç kwoty pomocy, która nie zosta∏a wyp∏acona temu
beneficjentowi. 

2. Umowa zawarta mi´dzy Agencjà a nast´pcà
prawnym beneficjenta albo nabywcà przedsi´bior-
stwa beneficjenta albo jego cz´Êci okreÊla warunki
kontynuacji realizacji operacji b´dàcej przedmiotem
umowy z beneficjentem.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, w tym do
warunków kontynuacji realizacji operacji, stosuje si´
odpowiednio przepisy § 4—10 oraz § 25—27.
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§ 36. 1. W przypadkach okreÊlonych w § 32 i 33 po-
moc przyznaje si´ nast´pcy prawnemu beneficjenta
albo nabywcy przedsi´biorstwa beneficjenta albo jego
cz´Êci do wysokoÊci limitu, o którym mowa w § 12
ust. 1.

2. Je˝eli suma kwot pomocy wyp∏aconej w ramach
operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego na-
st´pc´ prawnego albo nabywc´ przedsi´biorstwa be-
neficjenta albo jego cz´Êci i kwot pomocy przyznanej
w ramach operacji, których realizacja nie zosta∏a jesz-
cze zakoƒczona przez beneficjenta i jego nast´pc´
prawnego albo nabywc´ przedsi´biorstwa beneficjen-
ta albo jego cz´Êci, przekracza limit, o którym mowa
w § 12 ust. 1, nast´pca prawny beneficjenta i nabywca
przedsi´biorstwa beneficjenta albo jego cz´Êci nie
zwraca pomocy wyp∏aconej przed dniem zaistnienia
nast´pstwa prawnego albo nabycia przedsi´biorstwa
beneficjenta albo jego cz´Êci, je˝eli ten nast´pca praw-
ny albo nabywca realizuje zobowiàzania beneficjenta.

§ 37. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàza-
nych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie przyznania pomocy i wyp∏aty Êrodków finan-
sowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi terminów.

2. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed je-
go up∏ywem nadano pismo w polskiej placówce pocz-
towej operatora publicznego albo z∏o˝ono w polskim
urz´dzie konsularnym.

§ 38. 1. Innymi ni˝ wymienione w przepisach roz-
porzàdzenia nr 1974/2006 kategoriami si∏y wy˝szej lub
wyjàtkowymi okolicznoÊciami, w przypadku wystàpie-
nia których nie jest wymagany zwrot ca∏oÊci lub cz´Êci
pomocy, sà:

1) wyw∏aszczenie cz´Êci nieruchomoÊci zwiàzanej
z operacjà, je˝eli takiego wyw∏aszczenia nie mo˝-
na by∏o przewidzieç w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodujàca trwa∏e uszkodze-
nie nieruchomoÊci lub obiektów b´dàcych przed-
miotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujàce zniszczeniem bu-
dynku, budowli lub innego mienia w stopniu unie-
mo˝liwiajàcym ich dalsze u˝ywanie zgodnie z za-
∏o˝onym celem operacji;

4) kradzie˝ mienia b´dàcego przedmiotem operacji,
z wy∏àczeniem kradzie˝y, która nastàpi∏a na skutek
niezachowania nale˝ytej starannoÊci przez benefi-
cjenta;

5) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodà Agen-
cji, w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agen-
cj´ p∏atnoÊci ostatecznej, w∏asnoÊci lub posiada-
nia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci obj´tych re-
alizowanà operacjà lub przeniesienie w∏asnoÊci
lub posiadania nabytych dóbr obj´tych realizowa-
nà operacjà, je˝eli przeniesienie to nastàpi na
rzecz podmiotu, który spe∏nia warunki przyznania
i wyp∏aty pomocy oraz przejmie zobowiàzania do-
tychczasowego beneficjenta;

6) zmiana w ca∏oÊci lub w cz´Êci, za zgodà Agencji,
w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´
p∏atnoÊci ostatecznej, przeznaczenia nabytych
przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub
wybudowanych budynków lub budowli, je˝eli no-
wy sposób ich wykorzystania nie naruszy celu i za-
kresu dzia∏ania „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
si´biorstw”.

2. Sposób post´powania beneficjenta i Agencji
w razie wystàpienia okolicznoÊci si∏y wy˝szej lub wy-
jàtkowych okolicznoÊci, w przypadku wystàpienia któ-
rych nie jest wymagany zwrot pomocy, okreÊla umo-
wa.

3. Wyra˝ajàc zgod´, o której mowa w ust. 1
pkt 5 i 6, Agencja uwzgl´dnia przepis art. 72 rozporzà-
dzenia nr 1698/2005.

§ 39. Poza okolicznoÊciami si∏y wy˝szej i wyjàtko-
wymi okolicznoÊciami wymienionymi w § 38 ust. 1
oraz w przepisach rozporzàdzenia nr 1974/2006 bene-
ficjent nie jest zobowiàzany do zwrotu pomocy za t´
cz´Êç operacji, która zosta∏a zrealizowana zgodnie
z warunkami, o których mowa w § 27 ust. 1, je˝eli cel
operacji zosta∏ osiàgni´ty i zachowany.

§ 40. W przypadku wniosków o przyznanie pomo-
cy z∏o˝onych do dnia 31 grudnia 2009 r. pomoc jest
przyznawana równie˝ na operacje obejmujàce wy∏àcz-
nie inwestycje zwiàzane z wykonywaniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie okreÊlonym w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia stanowiàcym wykaz dzia∏alno-
Êci gospodarczych, w których zakresie mo˝e byç przy-
znana pomoc, je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊlone
w § 9 i 10. 

§ 41. 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 17 lipca 2008 r. (poz. 883)
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