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944
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leÊnictwie” 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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania, wyp∏aty lub zwracania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Szkolenia zawodowe
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leÊnictwie” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocà”, a tak˝e przestrzenny zasi´g wdra˝ania tego dzia∏ania, w szczególnoÊci:
1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
oraz wniosków o p∏atnoÊç;
2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski
o p∏atnoÊç;
3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpowiadaç umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umowà”;
4) przypadki, w których nast´pca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsi´biorstwa wnioskodawcy lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa mo˝e, na
swój wniosek, wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki
i tryb wstàpienia do tego post´powania;
5) przypadki, w których nast´pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa beneficjenta lub cz´Êci tego przedsi´biorstwa mo˝e byç przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy.
§ 2. 1. Pomoc przyznaje si´ osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, która:
1) dysponuje kadrà dydaktycznà i bazà dydaktyczno-lokalowà do prowadzenia szkoleƒ, posiada doÊwiadczenie w organizacji szkoleƒ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leÊnictwie oraz której
przedmiotem lub celem dzia∏alnoÊci jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊci szkoleniowej;
———————
1)

2)

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).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237,
poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania si´ o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia
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 póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1698/2005”, oraz
przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie
przepisów tego rozporzàdzenia lub przepisów odr´bnych;
3) nie prowadzi dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
produkcji lub obrotu maszynami, urzàdzeniami,
materia∏ami lub Êrodkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leÊnictwa;
4) nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 6
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, zwanym dalej
„podmiotem wdra˝ajàcym”.
2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ do Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe oraz
jednostek doradztwa rolniczego.
§ 3. 1. Pomoc mo˝e byç tak˝e przyznana:
1) wspólnikom spó∏ki cywilnej, którzy, na podstawie
umowy spó∏ki cywilnej, zawartej w formie pisemnej, zamierzajà wspólnie realizowaç operacj´
w rozumieniu art. 2 lit. e rozporzàdzenia
nr 1698/2005, zwanà dalej „operacjà”, je˝eli ka˝dy
z tych wspólników spe∏nia warunki okreÊlone
w § 2, z wy∏àczeniem warunku dysponowania kadrà dydaktycznà do prowadzenia szkoleƒ, który
powinien spe∏niaç przynajmniej jeden z tych
wspólników, i warunku dysponowania bazà dydaktyczno-lokalowà do prowadzenia szkoleƒ, który powinien spe∏niaç przynajmniej jeden z tych
wspólników;
2) podmiotom, które, na podstawie umowy, innej ni˝
umowa spó∏ki cywilnej, zawartej w formie pisemnej, zamierzajà wspólnie realizowaç operacj´
i wspólnie ubiegajà si´ o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, je˝eli ka˝dy z tych podmiotów spe∏nia warunki okreÊlone w § 2, z wy∏àczeniem warunku dysponowania kadrà dydaktycznà do prowadzenia szkoleƒ, który powinien spe∏niaç przynajmniej jeden z tych podmiotów, i warunku dysponowania bazà dydaktyczno-lokalowà
do prowadzenia szkoleƒ, który powinien spe∏niaç
przynajmniej jeden z tych podmiotów.
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2. W umowie, o której mowa w ust. 1:
1) okreÊla si´ podzia∏ zadaƒ zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio mi´dzy wspólników
spó∏ki cywilnej lub podmioty wchodzàce w sk∏ad
konsorcjum;
2) wskazuje si´ odpowiednio wspólnika spó∏ki cywilnej lub podmiot wchodzàcy w sk∏ad konsorcjum,
upowa˝niony do reprezentowania wnioskodawcy
w zakresie przyznawania i wyp∏aty pomocy.
§ 4. 1. Pomoc mo˝e byç przyznana podmiotom
spe∏niajàcym warunki okreÊlone odpowiednio
w § 2 lub 3, je˝eli:
1) operacja nie jest finansowana z udzia∏em innych
Êrodków publicznych;
2) szkolenie realizowane w ramach operacji nie zast´puje zaj´ç edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiàzujàcego w szko∏ach
ponadgimnazjalnych lub programem kszta∏cenia
dla poszczególnych kierunków na uczelniach;
3) szkolenie realizowane w ramach operacji jest bezp∏atne dla uczestniczàcych w nim osób zatrudnionych w rolnictwie lub leÊnictwie, zwanych dalej
„uczestnikami szkolenia”;
4) dostawy i us∏ugi, zwiàzane z realizacjà operacji,
zostanà nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Operacja mo˝e byç realizowana w jednym albo
w wi´cej ni˝ jednym etapie.
3. Je˝eli operacja jest realizowana w wi´cej ni˝
jednym etapie, ka˝dy z etapów nie mo˝e trwaç krócej
ni˝ 2 miesiàce.
4. Realizacji operacji lub jej etapu nie powierza si´
podwykonawcy.
§ 5. 1. Pomocà mogà byç obj´te:
1) bezpoÊrednie koszty szkoleƒ, do których zalicza
si´ koszty:
a) naboru uczestników szkolenia,
b) zakupu artyku∏ów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do przeprowadzenia szkolenia,
c) opracowania, powielania i drukowania materia∏ów szkoleniowych,
d) wykorzystania pomieszczeƒ do przeprowadzenia szkolenia lub najmu takich pomieszczeƒ,
e) udost´pnienia do celów zwiàzanych z przeprowadzeniem szkolenia budynków, urzàdzeƒ i innych obiektów, a tak˝e gruntów, przeznaczonych do prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej lub
leÊnej,
f) najmu sprz´tu niezb´dnego do przeprowadzenia szkolenia,
g) zakupu odzie˝y ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia,
h) wynagrodzenia kadry dydaktycznej,
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i) dojazdów, zakwaterowania i wy˝ywienia kadry
dydaktycznej oraz uczestników szkolenia,
j) t∏umaczenia tekstów koniecznych do przeprowadzenia szkolenia,
k) podró˝y s∏u˝bowych pracowników, zwiàzanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia,
l) zatrudnienia kierownika operacji;
2) ogólne koszty szkoleƒ zwiàzane z realizacjà operacji, do których zalicza si´ w szczególnoÊci koszty:
a) najmu powierzchni biurowych,
b) energii elektrycznej,
c) us∏ug telekomunikacyjnych,
d) us∏ug ksi´gowych.
2. Koszty szkoleƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
mogà byç obj´te pomocà w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 15 % bezpoÊrednich kosztów szkoleƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów szkoleƒ, o których mowa w § 5 ust. 1, które zostanà uznane za koszty kwalifikowalne.
2. Koszty szkoleƒ, o których mowa w § 5 ust. 1,
uznaje si´ za koszty kwalifikowalne, je˝eli zosta∏y:
1) udokumentowane;
2) poniesione po dniu zawarcia umowy.
3. Koszty szkoleƒ, o których mowa w § 5 ust. 1
pkt 2, uznaje si´ za koszty kwalifikowalne w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 15 % pozosta∏ych kosztów
szkoleƒ, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
4. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ tak˝e
podatek od towarów i us∏ug (VAT) na zasadach okreÊlonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporzàdzenia
nr 1698/2005.
5. Refundacji podlegajà koszty kwalifikowalne
w wysokoÊci do 100 % tych kosztów.
§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana na operacj´ wybranà w drodze konkursu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊla warunki konkursu obejmujàce:
1) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodnie z wykazem zagadnieƒ okreÊlonych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013, zwanym dalej „Programem”;
2) form´ i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;
3) liczb´ uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji;
4) wysokoÊç Êrodków finansowych dost´pnych na
realizacj´ operacji;
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5) termin realizacji operacji;
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§ 10. 1. Podmiot wdra˝ajàcy rozpatruje wniosek
o przyznanie pomocy, pod wzgl´dem spe∏niania:

6) zasi´g terytorialny operacji;
7) termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy,
który nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni i d∏u˝szy ni˝
45 dni od dnia og∏oszenia o konkursie.
3. Podmiot wdra˝ajàcy og∏asza konkurs i informacj´ o nim zamieszcza na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot oraz co najmniej
w dwóch dziennikach o zasi´gu ogólnokrajowym.
4. Og∏oszenie o konkursie, oprócz informacji wymienionych w ust. 2, zawiera tak˝e okreÊlenie miejsca
sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ do
podmiotu wdra˝ajàcego.
2. Dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy
jest dzieƒ wp∏ywu tego wniosku do podmiotu wdra˝ajàcego.
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezb´dne do przyznania pomocy, w szczególnoÊci:
1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym
mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci,
a w przypadku wnioskodawców, o których mowa
w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu upowa˝nionego do reprezentowania wnioskodawcy
w zakresie przyznawania i wyp∏aty pomocy;
2) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;
3) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie zasi´gu terytorialnego jej realizacji, zakresu, celów
i kosztów;
4) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà;
5) wykaz za∏àczników.
2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´
dokumenty niezb´dne do przyznania pomocy.
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencjà”, opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdra˝ajàcym, formularz wniosku
o przyznanie pomocy oraz wzory dokumentów do∏àczanych do tego wniosku, a podmiot wdra˝ajàcy udost´pnia na stronie internetowej administrowanej
przez ten podmiot wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie póêniej ni˝ przed dniem rozpocz´cia
biegu terminu okreÊlonego na podstawie § 7
ust. 2 pkt 7.
4. Wnioskodawca informuje na piÊmie podmiot
wdra˝ajàcy o wszelkich zmianach w zakresie informacji obj´tych wnioskiem oraz dokumentów do∏àczanych do tego wniosku, niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.

1) warunków przyznania pomocy
w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1—3,

okreÊlonych

2) wymagaƒ okreÊlonych w § 5 ust. 2,
3) warunków konkursu okreÊlonych na podstawie
§ 7 ust. 2,
4) wymagaƒ okreÊlonych w § 9 ust. 1 i 2
— w terminie 60 dni od dnia up∏ywu terminu okreÊlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
2. Wniosek o przyznanie pomocy z∏o˝ony po up∏ywie terminu okreÊlonego na podstawie § 7 ust. 2
pkt 7 lub niezawierajàcy adresu wnioskodawcy, je˝eli
niemo˝liwe jest ustalenie tego adresu na podstawie
posiadanych danych, pozostawia si´ bez rozpatrzenia.
3. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy zosta∏ wype∏niony nieprawid∏owo lub zawiera braki, wzywa si´
wnioskodawc´, na piÊmie, do usuni´cia nieprawid∏owoÊci lub braków w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
4. Je˝eli wnioskodawca, pomimo wezwania do
usuni´cia nieprawid∏owoÊci lub braków:
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) nie usunà∏ w terminie wszystkich nieprawid∏owoÊci lub braków, wzywa si´ go ponownie, na piÊmie, do usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci
lub braków w terminie 7 dni od dnia dor´czenia
wezwania.
5. Je˝eli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie usunà∏
w terminie wszystkich nieprawid∏owoÊci lub braków,
pomocy nie przyznaje si´, o czym wnioskodawc´ informuje si´ na piÊmie, podajàc przyczyny nieprzyznania pomocy.
6. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania w sprawie
przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.
7. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´, je˝eli zachodzà
niebudzàce wàtpliwoÊci przes∏anki nieprzyznania pomocy, o których mowa w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1
pkt 1—3.
§ 11. 1. Podmiot wdra˝ajàcy przeprowadza ocen´
merytorycznà prawid∏owo wype∏nionych wniosków
o przyznanie pomocy rozpatrzonych zgodnie z trybem
okreÊlonym w § 10 ust. 2—7 w terminie 21 dni od dnia
up∏ywu terminu na rozpatrzenie tych wniosków.
2. Ocenie merytorycznej podlegajà:
1) szczegó∏owy program szkolenia realizowanego
w ramach operacji;
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2) kwalifikacje kadry dydaktycznej, która b´dzie przeprowadzaç szkolenie realizowane w ramach operacji;
3) baza dydaktyczno-lokalowa, która b´dzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;
4) koszt osobogodziny
w ramach operacji;

szkolenia

realizowanego

5) doÊwiadczenie w organizacji szkoleƒ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leÊnictwie.
3. Ocen´ merytorycznà przeprowadza si´ na podstawie szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej
operacji stanowiàcych za∏àcznik do rozporzàdzenia.
4. Pomoc mo˝e byç przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doÊwiadczenie w organizacji szkoleƒ dla osób zatrudnionych w rolnictwie
lub leÊnictwie, dysponuje odpowiednià kadrà dydaktycznà, która b´dzie przeprowadzaç szkolenie realizowane w ramach operacji, oraz odpowiednià bazà dydaktyczno-lokalowà, która b´dzie wykorzystana do
przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach
operacji, ustalone na podstawie szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej operacji.
5. Pomoc przyznaje si´ na operacj´, która uzyska∏a najwy˝szà liczb´ punktów okreÊlonà na podstawie
szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzgl´dnieniem ust. 6 i 7.
6. W przypadku operacji, która uzyska∏a t´ samà
liczb´ punktów, o przyznaniu pomocy decyduje wy˝sza liczba punktów przyznana za kwalifikacje kadry
dydaktycznej, która b´dzie przeprowadzaç szkolenie
realizowane w ramach operacji.
7. W przypadku operacji, która uzyska∏a t´ samà
liczb´ punktów i t´ samà liczb´ punktów uzyskanych
za kwalifikacje kadry dydaktycznej, która b´dzie przeprowadzaç szkolenie realizowane w ramach operacji,
o przyznaniu pomocy decyduje wy˝sza liczba punktów uzyskana za szczegó∏owy program szkolenia realizowanego w ramach operacji.
8. Podmiot wdra˝ajàcy ustala wyniki oceny merytorycznej poszczególnych operacji oraz sporzàdza na
ich podstawie list´ operacji w kolejnoÊci od najwy˝szej do najni˝szej liczby punktów uzyskanych na podstawie szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej
operacji i z uwzgl´dnieniem ust. 6 i 7, wraz z podaniem liczby punktów przyznanych ka˝dej operacji.
§ 12. 1. Podmiot wdra˝ajàcy og∏asza niezw∏ocznie,
na stronie internetowej administrowanej przez ten
podmiot, list´ operacji, sporzàdzonà na podstawie
§ 11 ust. 8, oraz informuje o tym, na piÊmie, wnioskodawców, których operacje by∏y przedmiotem oceny
merytorycznej.
2. Podmiot wdra˝ajàcy wzywa niezw∏ocznie, na piÊmie, wnioskodawc´, którego operacja uzyska∏a najwy˝szà liczb´ punktów przyznanych na podstawie
szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzgl´dnieniem § 11 ust. 6 i 7, do zawarcia
umowy, wyznaczajàc termin jej zawarcia nie d∏u˝szy
ni˝ 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
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3. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez podmiot wdra˝ajàcy terminie
w celu zawarcia umowy albo odmówi∏ jej zawarcia,
podmiot wdra˝ajàcy nie przyznaje pomocy, chyba ˝e
wnioskodawca stawi∏ si´ w celu zawarcia umowy i zawar∏ jà w innym terminie:
1) uzgodnionym z podmiotem wdra˝ajàcym przed
up∏ywem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie
d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia otrzymania wezwania,
albo
2) wyznaczonym przez podmiot wdra˝ajàcy, nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia, na który zosta∏ wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
4. O przyczynach nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3 informuje si´ wnioskodawc´ na piÊmie.
5. W przypadku gdy nie zosta∏a zawarta umowa
z wnioskodawcà, którego operacja uzyska∏a najwy˝szà liczb´ punktów uzyskanych na podstawie szczegó∏owych kryteriów oceny merytorycznej operacji
i z uwzgl´dnieniem § 11 ust. 6 i 7, podmiot wdra˝ajàcy mo˝e zawrzeç umow´ z wnioskodawcà, którego
operacja uzyska∏a nast´pnà w kolejnoÊci liczb´ punktów. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 13. 1. Umowa, poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23 ust. 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, mo˝e zawieraç inne postanowienia dotyczàce realizacji operacji, w szczególnoÊci zobowiàzania dotyczàce:
1) osiàgni´cia celu operacji w terminie okreÊlonym
w umowie;
2) ograniczeƒ lub warunków w zakresie przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania;
3) sposobu lub miejsca realizacji operacji;
4) umo˝liwienia przeprowadzania kontroli zwiàzanych z przyznanà pomocà;
5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przyznanà pomocà;
6) informowania podmiotu wdra˝ajàcego o okolicznoÊciach mogàcych mieç wp∏yw na wykonanie
umowy.
2. Wnioskodawca b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza
do umowy oÊwiadczenie o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo oÊwiadczenie o ustanowionej
ma∏˝eƒskiej rozdzielnoÊci majàtkowej, albo oÊwiadczenie ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy.
3. Umow´ zawiera si´ na formularzu opracowanym przez podmiot wdra˝ajàcy w uzgodnieniu
z Agencjà. Podmiot wdra˝ajàcy udost´pnia ten formularz nie póêniej ni˝ przed dniem rozpocz´cia biegu terminu okreÊlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
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§ 14. 1. Warunki wyp∏aty Êrodków finansowych
z tytu∏u pomocy okreÊla si´ w umowie, z tym ˝e Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli beneficjent:

§ 18. 1. Podmiot wdra˝ajàcy rozpatruje wniosek
o p∏atnoÊç w terminie 2 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

1) zrealizowa∏ ca∏à operacj´ lub jej etap, w tym poniós∏ zwiàzane z tym koszty kwalifikowalne;

2. Agencja dokonuje wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy w terminie 30 dni od dnia otrzymania polecenia wyp∏aty pomocy od podmiotu wdra˝ajàcego.

2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie;
3) udokumentowa∏ zrealizowanie ca∏ej operacji lub
jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym zwiàzanych.
2. Je˝eli beneficjent nie spe∏ni∏ któregokolwiek
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, je˝eli cel operacji zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàgni´ty do dnia
z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.
§ 15. 1. Tryb wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy okreÊla si´ w umowie, z tym ˝e wyp∏ata
tych Êrodków nast´puje na wniosek o p∏atnoÊç.
2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ osobiÊcie lub
przez upowa˝nionà osob´ bezpoÊrednio do podmiotu
wdra˝ajàcego.
§ 16. 1. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ po zrealizowaniu ca∏ej operacji lub jej etapu, w terminie okreÊlonym w umowie.
2. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç zosta∏ wype∏niony
nieprawid∏owo lub zawiera braki, wzywa si´ beneficjenta, na piÊmie, do usuni´cia nieprawid∏owoÊci lub
braków w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
3. Je˝eli beneficjent pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 2, nie usunà∏ w terminie nieprawid∏owoÊci lub braków, wzywa si´ go ponownie, na piÊmie, do
usuni´cia tych nieprawid∏owoÊci lub braków w terminie 7 dni od dnia dor´czenia wezwania.
4. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunà∏ w terminie
nieprawid∏owoÊci lub braków, wniosek o p∏atnoÊç
rozpatruje si´ w zakresie, w jakim zosta∏ on wype∏niony, oraz na podstawie do∏àczonych do niego dokumentów.
§ 17. 1. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty niezb´dne do wyp∏aty pomocy.
2. Agencja opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdra˝ajàcym, formularz wniosku o p∏atnoÊç oraz
wzory dokumentów do∏àczanych do tego wniosku,
a podmiot wdra˝ajàcy udost´pnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego
wniosku i wzory tych dokumentów nie póêniej ni˝
przed dniem rozpocz´cia biegu terminu okreÊlonego
na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
3. Do wniosku o p∏atnoÊç i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç
wstrzymuje si´ do czasu wykonania czynnoÊci, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3.
§ 19. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania lub przekszta∏cenia wnioskodawcy, po∏àczenia wnioskodawcy
z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku
którego zaistnieje nast´pstwo prawne, albo nabycia
ca∏oÊci lub cz´Êci przedsi´biorstwa wnioskodawcy
przez inny podmiot, przed zawarciem umowy, nast´pca prawny wnioskodawcy albo nabywca ca∏oÊci albo
cz´Êci przedsi´biorstwa wnioskodawcy nie mo˝e
wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miejsce
wnioskodawcy.
2. Wniosek o przyznanie pomocy z∏o˝ony przez
wnioskodawc´, o którym mowa w ust. 1, podmiot
wdra˝ajàcy pozostawia bez rozpatrzenia z chwilà powzi´cia wiadomoÊci o zaistnieniu zdarzenia okreÊlonego w ust. 1.
§ 20. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania lub przekszta∏cenia beneficjenta, po∏àczenia beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje nast´pstwo prawne, albo nabycia ca∏oÊci lub cz´Êci przedsi´biorstwa beneficjenta przez
inny podmiot, po zawarciu umowy, nast´pcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy ca∏oÊci lub cz´Êci przedsi´biorstwa beneficjenta, zwanym dalej „nast´pcà”,
mo˝e byç przyznana pomoc, je˝eli zosta∏y spe∏nione
warunki okreÊlone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. Wniosek o przyznanie pomocy nast´pca sk∏ada
do podmiotu wdra˝ajàcego w terminie 2 miesi´cy od
dnia zaistnienia zdarzenia okreÊlonego w ust. 1.
3. Do wniosku o przyznanie pomocy nast´pca do∏àcza dokument potwierdzajàcy zaistnienie nast´pstwa prawnego lub nabycia ca∏oÊci lub cz´Êci przedsi´biorstwa.
4. W przypadku z∏o˝enia przez nast´pc´ wniosku
o przyznanie pomocy po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 2, lub niezawierajàcego adresu wnioskodawcy, je˝eli niemo˝liwe jest ustalenie tego adresu na
podstawie posiadanych danych, wniosek ten pozostawia si´ bez rozpatrzenia.
5. Wniosek o przyznanie pomocy z∏o˝ony przez nast´pc´ rozpatruje si´ w terminie 2 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
6. Do wniosku o przyznanie pomocy z∏o˝onego
przez nast´pc´ i trybu jego rozpatrywania przepisy
§ 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2—4 oraz § 10
ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3—7 stosuje si´ odpowiednio.
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7. Umowa zawarta przez podmiot wdra˝ajàcy z nast´pcà okreÊla warunki kontynuacji realizowanej operacji.
8. Podmiot wdra˝ajàcy, na piÊmie, wzywa niezw∏ocznie nast´pc´, wyznaczajàc termin do zawarcia
umowy, o której mowa w ust. 7, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.
9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do
warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 12 ust. 3 i 4,
§ 13 oraz § 14.
10. WysokoÊç pomocy przyznanej nast´pcy nie
mo˝e przekraczaç niewyp∏aconej cz´Êci pomocy.
11. Do wniosku o p∏atnoÊç z∏o˝onego przez nast´pc´ i trybu jego rozpatrywania przepisy § 15—18
stosuje si´ odpowiednio.
§ 21. Szczegó∏owe warunki i tryb zwracania pomocy okreÊlajà przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§ 22. Dzia∏anie, o którym mowa w rozporzàdzeniu,
jest wdra˝ane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poz. 944

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàzanych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przyznania pomocy i wyp∏aty Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi terminów.
2. Termin wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania o przyznanie pomocy i wyp∏aty
Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy uwa˝a si´ za
zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem nadano pismo
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, z wy∏àczeniem czynnoÊci z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy i z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.
§ 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Szkolenia zawodowe
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leÊnictwie” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 95, poz. 604).
§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 944)

SZCZEGÓ¸OWE KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ OPERACJI
1. Szczegó∏owy program szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 20 pkt):

3) dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnieƒ — 0—4 pkt;

2) doÊwiadczenie kadry dydaktycznej (od 1
do 10 pkt):
a) powy˝ej 75 % do 100 % kadry z doÊwiadczeniem w organizacji szkoleƒ w zakresie tematu
operacji — 10 pkt,
b) powy˝ej 50 % do 75 % kadry z doÊwiadczeniem w organizacji szkoleƒ w zakresie tematu
operacji — 6 pkt,
c) powy˝ej 25 % do 50 % kadry z doÊwiadczeniem w organizacji szkoleƒ w zakresie tematu
operacji — 3 pkt,
d) do 25 % kadry z doÊwiadczeniem w organizacji
szkoleƒ w zakresie tematu operacji — 1 pkt.

4) dostosowanie szczegó∏owego programu szkolenia do specyficznych potrzeb odbiorców szkoleƒ
w danym regionie — 0—3 pkt;

Za dysponujàcego odpowiednià kadrà dydaktycznà
do prowadzenia szkoleƒ uznaje si´ wnioskodawc´,
który uzyska∏ co najmniej 8 punktów.

5) dobór pomocy dydaktycznych do treÊci szkolenia
— 0—2 pkt.

3. Baza dydaktyczno-lokalowa, która b´dzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 10 pkt):

1) jakoÊç merytoryczna operacji, w tym stopieƒ
uszczegó∏owienia ramowego programu szkolenia,
sposób uj´cia poszczególnych zagadnieƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie, poprawnoÊç i konsekwencja terminologiczna — 1—6 pkt;
2) dobór metod dydaktycznych do treÊci szkolenia,
ró˝norodnoÊç, atrakcyjnoÊç form przekazu —
0—5 pkt;

2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która b´dzie
przeprowadzaç szkolenie realizowane w ramach
operacji (od 1 do 20 pkt):
1) wykszta∏cenie kadry dydaktycznej jako Êrednia
arytmetyczna punktów przyznanych poszczególnym jej cz∏onkom (od 1 do 10 pkt):
a) wykszta∏cenie wy˝sze kierunkowe — 10 pkt,
b) wykszta∏cenie wy˝sze niekierunkowe — 5 pkt,
c) wykszta∏cenie Êrednie — 1 pkt;

1) zapewnienie pomieszczeƒ dydaktycznych w iloÊci
adekwatnej do planowanej liczby dni szkolenia
i dost´pnych sal dydaktycznych (na podstawie
planowanej liczby szkoleƒ oraz harmonogramu
realizacji operacji) — 0—3 pkt;
2) wyposa˝enie pomieszczeƒ dydaktycznych w Êrodki dydaktyczne (na podstawie planowanej liczby
szkoleƒ oraz harmonogramu realizacji operacji
z uwzgl´dnieniem liczby dni szkolenia i dost´pnych Êrodków dydaktycznych) — 1—4 pkt;
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3) zapewnienie zaplecza socjalnego (na podstawie
planowanej liczby szkoleƒ oraz harmonogramu
realizacji operacji z uwzgl´dnieniem liczby dni
szkolenia i dost´pnego zaplecza socjalnego) —
0—3 pkt.
Za dysponujàcego odpowiednià bazà dydaktyczno-lokalowà, która b´dzie wykorzystana do prowadzenia szkoleƒ, uznaje si´ wnioskodawc´, który uzyska∏
co najmniej 3 punkty.

Poz. 944

w stosunku do minimalnej wartoÊci kosztu osobogodziny w ramach danego konkursu:
1) powy˝ej 80 % do 100 % — 30 pkt,
2) powy˝ej 60 % do 80 % — 20 pkt,
3) powy˝ej 50 % do 60 % — 15 pkt,
4) powy˝ej 40 % do 50 % — 10 pkt,
5) powy˝ej 30 % do 40 % — 5 pkt,
6) do 30 % — 1 pkt

4. Koszt osobogodziny szkolenia realizowanego
w ramach operacji (od 1 do 30 pkt):
Planowany koszt operacji w przeliczeniu na osobogodzin´ szkolenia jako przelicznik osobogodziny

Przelicznik osobogodziny =

— gdzie:
a) przelicznik osobogodziny liczony jest na podstawie wzoru:

Minimalny koszt osobogodziny w konkursie
× 100 %
Koszt osobogodziny dla badanej operacji

b) przy za∏o˝eniu okreÊlenia w og∏oszeniu o konkursie minimalnych warunków realizacji operacji,
w tym: minimalnej liczby osób do przeszkolenia
w ramach operacji, okreÊlonej jakoÊci wykonania
szkoleƒ, tj. maksymalnej liczby osób w grupie
szkoleniowej, jakoÊci materia∏ów szkoleniowych,
warunków zakwaterowania i wy˝ywienia.
5. DoÊwiadczenie w organizacji szkoleƒ dla osób
zatrudnionych w rolnictwie lub leÊnictwie (od 1 do
20 pkt):
1) doÊwiadczenie wnioskodawcy w organizacji szkoleƒ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub
leÊnictwie (od 1 do 17 pkt):
a) wi´cej ni˝ 4 lata aktywnoÊci w organizacji szkoleƒ o charakterze i z∏o˝onoÊci porównywalnych
z zakresem us∏ug b´dàcych przedmiotem operacji — 17 pkt,
b) 4 lata aktywnoÊci w organizacji szkoleƒ o charakterze i z∏o˝onoÊci porównywalnych z zakresem us∏ug b´dàcych przedmiotem operacji —
13 pkt,

c) 3 lata aktywnoÊci w organizacji szkoleƒ o charakterze i z∏o˝onoÊci porównywalnych z zakresem
us∏ug b´dàcych przedmiotem operacji — 9 pkt,
d) 2 lata aktywnoÊci w organizacji szkoleƒ o charakterze i z∏o˝onoÊci porównywalnych z zakresem
us∏ug b´dàcych przedmiotem operacji — 5 pkt,
e) 1 rok aktywnoÊci w organizacji szkoleƒ o charakterze i z∏o˝onoÊci porównywalnych z zakresem us∏ug b´dàcych przedmiotem operacji —
1 pkt
— gdzie za aktywnoÊç w organizacji szkoleƒ uznaje si´ organizacj´ minimum jednego szkolenia
w roku.
Za posiadajàcego odpowiednie doÊwiadczenie w organizacji szkoleƒ uznaje si´ wnioskodawc´, który
uzyska∏ co najmniej 5 punktów;
2) w przypadku konsorcjum, w sk∏ad którego wchodzi organizacja rolnicza, przyznaje si´ 3 pkt z tytu∏u dzielenia si´ doÊwiadczeniem w przeprowadzaniu szkoleƒ dla osób zatrudnionych w rolnictwie
lub leÊnictwie przez organizacje rolnicze z pozosta∏ymi podmiotami wchodzàcymi w sk∏ad konsorcjum.

