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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy ﬁnansowej
w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
objętego 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 udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

„9) termin rozpoczęcia realizacji usług doradczych;”;
4) w § 9 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wnioskodawca składa wniosek o płatność,
w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.
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§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470 oraz z 2010 r. Nr 65,
poz. 416) wprowadza się następujące zmiany:

3) w § 6 w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

5) w § 10 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) oryginał zestawienia faktur lub równoważnych
dokumentów księgowych, o którym mowa
w § 3 ust. 4b, lub jego kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez upoważnionego
pracownika Agencji — w przypadku gdy wnioskodawca na podstawie odrębnych przepisów
nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.”;
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„4a. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

3. Jeżeli usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane przez uprawniony podmiot doradczy do dnia upływu terminu złożenia wniosku o płatność, określonego w ust. 2, wnioskodawca składa wniosek o płatność nie później
niż w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym
decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.”;

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym
systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

— o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c
pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te
podlegają refundacji w wysokości określonej
w ust. 4 pomniejszonej o 10 %.
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4b. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75
ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005,
odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg
rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym
i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie
jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.”;

2) w § 4 uchyla się ust. 2;

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
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76,
poz. 490.

6) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4a,
i jeżeli w umowie jest umieszczone oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, wnioskodawca uiszcza uprawnionemu podmiotowi doradczemu pozostałą część opłaty z tytułu świadczenia usług, której nie pokryła kwota wypłacona temu podmiotowi przez Agencję, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania płatności stała się ostateczna.”;

7) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. Koszty usług doradczych, o których mowa
w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zrealizowanych w 2010 r. przed dniem, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy
stała się ostateczna, są kosztami kwalifikowalnymi.”.
§ 2. Do spraw dotyczących przyznania pomocy
finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013 wszczętych i niezakończonych ostateczną
decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
stosuje się przepisy dotychczasowe.
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1) podmioty, które są obowiązane do prowadzenia
ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów
o rachunkowości;
2) pozostałe podmioty, przepisy te stosuje się od
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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§ 3. Przepisy § 3 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie do refundacji
kosztów poniesionych na realizację usług doradczych
objętych wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej
w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów poniesionych przez:
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