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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- 
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 i Nr 156, 
poz. 974 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 417) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  ze środków własnych jednostek samorządu te-
rytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych,”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  budowy, przebudowy, remontu lub wyposa-
żenia obiektów małej architektury lub targo-
wisk;”,

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

„4a.  W przypadku gdy zdarzenie powodujące 
poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

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 Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządze-
niem nr 1698/2005”, koszty te podlegają 
refundacji w wysokości określonej w ust. 4 
pomniejszonej o 10 %.

 4b.  Prowadzenie oddzielnego systemu rachun-
kowości 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 prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych albo przez 
prowadzenie zestawienia faktur lub równo-
ważnych dokumentów księgowych na for-
mularzu opracowanym i udostępnionym 
przez samorząd województwa, gdy na pod-
stawie odrębnych przepisów beneficjent 
nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także 
podatek od towarów i usług (VAT), na zasa-
dach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozpo-
rządzenia nr 1698/2005.”;

4) w § 15 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  osiągnięcia celu operacji i jego zachowania 
przez 7 lat od dnia przyznania pomocy;”.

§ 2. Przepisy § 4 ust. 4a i 4b rozporządzenia wymie-
nionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porządzeniem stosuje się wyłącznie do refundacji 
kosztów poniesionych na realizację operacji objętej 
wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 zło-
żonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia, z tym że w przypadku kosztów 
poniesionych przez:

1)  podmioty, które są obowiązane do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, przepisy te stosuje się od no-
wego roku obrotowego w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości;

2)  pozostałe podmioty przepisy te stosuje się od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007—2013

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji 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 i Nr 148, poz. 993.
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