
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 września 2020 r. 

Poz. 1555 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 2 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego 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 udzia-

łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1: 

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-

biorców”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz: 

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpie-

czeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych z tytułu wykonywania tej działalności lub 

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to 

uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miej-

sce pracy, na podstawie umowy o pracę;”; 

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. b; 

3) w § 19 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a; 

  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 2258). 
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4) w § 20: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „bezpośrednio”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Biznesplan, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, jest składany na informatycznym nośniku danych (CD 

lub DVD), jeżeli wniosek o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku nie są składane 

w formie przewidzianej w art. 42b 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 Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”; 

5) w § 27: 

a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.”, 

b) w ust. 1a: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz: 

a) zgłoszenia beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania 

tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub 

b) utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest 

to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to 

miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne;”, 

– uchyla się pkt 2, 

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa–1ac w brzmieniu: 

„1aa. Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie: 

1) wykonywania działalności gospodarczej, 

2) podlegania ubezpieczeniom, 

3) utrzymania miejsca pracy 

– przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej. 

1ab. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. a, w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się 

również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia bene-

ficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega 

obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której sto-

suje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

1ac. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 lit. b, w zakresie utrzymania miejsca pracy w przelicze-

niu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpiecze-

nia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.”, 

d) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c umowa zawiera ponadto zobo-

wiązania beneficjenta do utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnio-

roczne do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.”; 

6) w § 28 uchyla się ust. 1–3; 

7) w § 29: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1: 

– – lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,”, 

– – uchyla się lit. b, 
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– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli: 

a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 

b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 lit. a, oraz: 

– zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadko-

wego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 

działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do 

ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami spo-

łecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu 

wykonywania tej działalności, lub 

– utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrud-

nił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgło-

sił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego 

na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działal-

ności i podlega tym ubezpieczeniom.”, 

b) w ust. 3 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie. 

§ 2. 1. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

zwanej dalej „pomocą”, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi w terminach składania wniosków o przyznanie tej 

pomocy, które rozpoczęły bieg i nie zakończyły go przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się prze-

pisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. Zarząd województwa niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia składa beneficjentom ofertę 

zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmie-

niu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski 
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