Dz. U. Nr 113, poz. 944

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie szczegóáowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dziaáania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leĞnictwie” objĊtego 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 udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z póĨn. zm.2))
zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 1. Rozporządzenie okreĞla szczegóáowe warunki i tryb przyznawania, wypáaty
lub zwracania pomocy finansowej w ramach dziaáania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leĞnictwie” objĊtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013, zwanej dalej „pomocą”, a takĪe przestrzenny zasiĊg
wdraĪania tego dziaáania, w szczególnoĞci:
1)

tryb skáadania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o páatnoĞü;

2)

szczegóáowe wymagania, jakim powinny odpowiadaü wnioski o przyznanie
pomocy oraz wnioski o páatnoĞü;

3)

szczegóáowe wymagania, jakim powinna odpowiadaü umowa, na podstawie
której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4)

przypadki, w których nastĊpca prawny wnioskodawcy albo nabywca
przedsiĊbiorstwa wnioskodawcy lub czĊĞci tego przedsiĊbiorstwa moĪe, na
swój wniosek, wstąpiü do toczącego siĊ postĊpowania na miejsce
wnioskodawcy oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postĊpowania;

5)

przypadki, w których nastĊpcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy
przedsiĊbiorstwa beneficjenta lub czĊĞci tego przedsiĊbiorstwa moĪe byü
przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania pomocy.

§ 2. 1. Pomoc przyznaje siĊ osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowoĞci prawnej, która:
1) dysponuje kadrą dydaktyczną i bazą dydaktyczno - lokalową do prowadzenia
szkoleĔ, posiada doĞwiadczenie w organizacji szkoleĔ dla osób zatrudnionych
w rolnictwie lub leĞnictwie oraz której przedmiotem lub celem dziaáalnoĞci jest
prowadzenie

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

dziaáalnoĞci

szkoleniowej;
2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania siĊ o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeĞnia
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 póĨn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie przepisów
tego rozporządzenia lub przepisów odrĊbnych;
3) nie prowadzi dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
maszynami, urządzeniami, materiaáami lub Ğrodkami przeznaczonymi dla
rolnictwa i leĞnictwa;
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 udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
zwanym dalej „podmiotem wdraĪającym”.
2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje siĊ do PaĔstwowego Gospodarstwa LeĞnego
Lasy PaĔstwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego.

§ 3. 1. Pomoc moĪe byü takĪe przyznana:
1) wspólnikom spóáki cywilnej, którzy, na podstawie umowy spóáki cywilnej,
zawartej w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizowaü operacjĊ w
rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia nr 1698/2005, zwaną dalej „operacją”,
jeĪeli kaĪdy z tych wspólników speánia warunki okreĞlone w § 2, z
wyáączeniem warunku dysponowania kadrą dydaktyczną do prowadzenia
szkoleĔ, który powinien speániaü przynajmniej jeden z tych wspólników, i
warunku dysponowania bazą dydaktyczno - lokalową do prowadzenia szkoleĔ,
który powinien speániaü przynajmniej jeden z tych wspólników;

2) podmiotom, które, na podstawie umowy, innej niĪ umowa spóáki cywilnej,
zawartej w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizowaü operacjĊ i
wspólnie ubiegają siĊ o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeĪeli
kaĪdy z tych podmiotów speánia warunki okreĞlone w § 2, z wyáączeniem
warunku dysponowania kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleĔ, który
powinien speániaü przynajmniej jeden z tych podmiotów, i warunku
dysponowania bazą dydaktyczno - lokalową do prowadzenia szkoleĔ, który
powinien speániaü przynajmniej jeden z tych podmiotów.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1:
1) okreĞla siĊ podziaá zadaĔ zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio
miĊdzy wspólników spóáki cywilnej lub podmioty wchodzące w skáad
konsorcjum;
2) wskazuje siĊ odpowiednio wspólnika spóáki cywilnej lub podmiot wchodzący w
skáad konsorcjum, upowaĪniony do reprezentowania wnioskodawcy w
zakresie przyznawania i wypáaty pomocy.
§ 4. 1. Pomoc moĪe byü przyznana podmiotom speániającym warunki okreĞlone
odpowiednio w § 2 lub 3, jeĪeli:
1)

operacja nie jest finansowana z udziaáem innych Ğrodków publicznych;

2)

szkolenie realizowane w ramach operacji nie zastĊpuje zajĊü edukacyjnych
przewidzianych

programem

ponadgimnazjalnych

lub

nauczania

programem

obowiązującego

ksztaácenia

dla

w

szkoáach

poszczególnych

kierunków na uczelniach;
3)

szkolenie realizowane w ramach operacji jest bezpáatne dla uczestniczących w
nim

osób

zatrudnionych

w

rolnictwie

lub

leĞnictwie,

zwanych

dalej

„uczestnikami szkolenia”;
4)

dostawy i usáugi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie
przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Operacja moĪe byü realizowana w jednym albo w wiĊcej niĪ jednym etapie.
3. JeĪeli operacja jest realizowana w wiĊcej niĪ jednym etapie, kaĪdy z etapów
nie moĪe trwaü krócej niĪ 2 miesiące.
4. Realizacji operacji lub jej etapu nie powierza siĊ podwykonawcy.
§ 5. 1. Pomocą mogą byü objĊte:

1)

bezpoĞrednie koszty szkoleĔ, do których zalicza siĊ koszty:

a)

naboru uczestników szkolenia,

b)

zakupu

artykuáów

biurowo

-

kancelaryjnych

i

papierniczych

do

przeprowadzenia szkolenia,
c)

opracowania, powielania i drukowania materiaáów szkoleniowych,

d)

wykorzystania pomieszczeĔ do przeprowadzenia szkolenia lub najmu takich
pomieszczeĔ,

e)

udostĊpnienia

do

celów

związanych

z

przeprowadzeniem

szkolenia

budynków, urządzeĔ i innych obiektów, a takĪe gruntów, przeznaczonych do
prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej lub leĞnej,
f)

najmu sprzĊtu niezbĊdnego do przeprowadzenia szkolenia,

g)

zakupu odzieĪy ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia,

h)

wynagrodzenia kadry dydaktycznej,

i)

dojazdów, zakwaterowania i wyĪywienia kadry dydaktycznej oraz uczestników
szkolenia,

j)

táumaczenia tekstów koniecznych do przeprowadzenia szkolenia,

k)

podróĪy

sáuĪbowych

pracowników,

związanych

z

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem szkolenia,
l)

zatrudnienia kierownika operacji;

2) ogólne koszty szkoleĔ związane z realizacją operacji, do których zalicza siĊ w
szczególnoĞci koszty:
a)

najmu powierzchni biurowych,

b)

energii elektrycznej,

c)

usáug telekomunikacyjnych,

d)

usáug ksiĊgowych.

2. Koszty szkoleĔ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą byü objĊte pomocą w
wysokoĞci nieprzekraczającej 15% bezpoĞrednich kosztów szkoleĔ, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów szkoleĔ, o których
mowa w § 5 ust. 1, które zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.
2. Koszty szkoleĔ, o których mowa w § 5 ust. 1, uznaje siĊ za koszty
kwalifikowalne, jeĪeli zostaáy:
1) udokumentowane;

2) poniesione po dniu zawarcia umowy.
3. Koszty szkoleĔ, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uznaje siĊ za koszty
kwalifikowalne w wysokoĞci nieprzekraczającej 15% pozostaáych kosztów szkoleĔ, o
których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
4. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza siĊ takĪe podatek od towarów i usáug
(VAT) na zasadach okreĞlonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005.
5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokoĞci do 100% tych
kosztów.

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana na operacjĊ wybraną w drodze konkursu.
2. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi okreĞla warunki konkursu obejmujące:
1)

temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodnie z wykazem
zagadnieĔ okreĞlonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013, zwanego dalej „Programem”;

2)

formĊ i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji;

3)

liczbĊ uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji;

4)

wysokoĞü Ğrodków finansowych dostĊpnych na realizacjĊ operacji;

5)

termin realizacji operacji;

6)

zasiĊg terytorialny operacji;

7)

termin skáadania wniosków o przyznanie pomocy, który nie moĪe byü krótszy
niĪ 30 dni i dáuĪszy niĪ 45 dni od dnia ogáoszenia o konkursie.
3. Podmiot wdraĪający ogáasza konkurs i informacjĊ o nim zamieszcza na stronie

internetowej administrowanej przez ten podmiot oraz co najmniej w dwóch
dziennikach o zasiĊgu ogólnokrajowym.
4. Ogáoszenie o konkursie, oprócz informacji wymienionych w ust. 2, zawiera
takĪe okreĞlenie miejsca skáadania wniosków o przyznanie pomocy.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy skáada siĊ do podmiotu wdraĪającego.
2. Dniem záoĪenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzieĔ wpáywu tego wniosku
do podmiotu wdraĪającego.
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezbĊdne do
przyznania pomocy, w szczególnoĞci:

1)

numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz

ewidencji

wniosków

o

przyznanie

páatnoĞci,

a

w

przypadku

wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu
upowaĪnionego do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i
wypáaty pomocy;
2)

imiĊ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwĊ, siedzibĊ i adres
wnioskodawcy;

3)

opis planowanej operacji, w tym okreĞlenie zasiĊgu terytorialnego jej realizacji,
zakresu, celów i kosztów;

4)

oĞwiadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

5)

wykaz zaáączników.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy doáącza siĊ dokumenty niezbĊdne do
przyznania pomocy.
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”,
opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdraĪającym, formularz wniosku o
przyznanie pomocy oraz wzory dokumentów doáączanych do tego wniosku, a
podmiot wdraĪający udostĊpnia na stronie internetowej administrowanej przez ten
podmiot wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie póĨniej niĪ przed dniem
rozpoczĊcia biegu terminu okreĞlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
4. Wnioskodawca informuje na piĞmie podmiot wdraĪający o wszelkich zmianach
w zakresie informacji objĊtych wnioskiem oraz dokumentów doáączanych do tego
wniosku, niezwáocznie po ich zaistnieniu.
§ 10. 1. Podmiot wdraĪający rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy, pod
wzglĊdem speániania:
1)

warunków przyznania pomocy okreĞlonych w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1-3,

2)

wymagaĔ okreĞlonych w § 5 ust. 2,

3)

warunków konkursu okreĞlonych na podstawie § 7 ust. 2,

4)

wymagaĔ okreĞlonych w § 9 ust. 1 i 2

- w terminie 60 dni od dnia upáywu terminu okreĞlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt
7.
2. Wniosek o przyznanie pomocy záoĪony po upáywie terminu okreĞlonego na
podstawie § 7 ust. 2 pkt 7, lub niezawierający adresu wnioskodawcy, jeĪeli

niemoĪliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia
siĊ bez rozpatrzenia.
3. JeĪeli wniosek o przyznanie pomocy zostaá wypeániony nieprawidáowo lub
zawiera braki, wzywa siĊ wnioskodawcĊ, na piĞmie, do usuniĊcia nieprawidáowoĞci
lub braków w terminie 14 dni od dnia dorĊczenia wezwania.
4. JeĪeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usuniĊcia nieprawidáowoĞci lub
braków:
1)

nie usunąá w terminie Īadnych nieprawidáowoĞci lub braków, pomocy nie
przyznaje siĊ, o czym wnioskodawcĊ informuje siĊ na piĞmie, podając
przyczyny nieprzyznania pomocy;

2)

nie usunąá w terminie wszystkich nieprawidáowoĞci lub braków, wzywa siĊ go
ponownie, na piĞmie, do usuniĊcia pozostaáych nieprawidáowoĞci lub braków w
terminie 7 dni od dnia dorĊczenia wezwania.

5. JeĪeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie usunąá w terminie wszystkich nieprawidáowoĞci lub braków, pomocy nie
przyznaje siĊ, o czym wnioskodawcĊ informuje siĊ na piĞmie, podając przyczyny
nieprzyznania pomocy.
6. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania okreĞlonych czynnoĞci w toku
postĊpowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcĊ tych
czynnoĞci.
7. Przepisu ust. 3 nie stosuje siĊ, jeĪeli zachodzą niebudzące wątpliwoĞci
przesáanki nieprzyznania pomocy, o których mowa w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1-3.

§ 11. 1. Podmiot wdraĪający przeprowadza ocenĊ merytoryczną prawidáowo
wypeánionych wniosków o przyznanie pomocy rozpatrzonych zgodnie z trybem
okreĞlonym w § 10 ust. 2 – 7 w terminie 21 dni od dnia upáywu terminu na
rozpatrzenie tych wniosków.
2. Ocenie merytorycznej podlegają:
1) szczegóáowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji;
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej, która bĊdzie przeprowadzaü szkolenie
realizowane w ramach operacji;
3) baza dydaktyczno - lokalowa, która bĊdzie wykorzystana do przeprowadzenia
szkolenia realizowanego w ramach operacji;

4) koszt 1- osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji;
5) doĞwiadczenie w organizacji szkoleĔ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub
leĞnictwie.
3. OcenĊ merytoryczną przeprowadza siĊ na podstawie szczegóáowych kryteriów
oceny merytorycznej operacji stanowiących zaáącznik do rozporządzenia.
4. Pomoc moĪe byü przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie
doĞwiadczenie w organizacji szkoleĔ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub
leĞnictwie, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną, która bĊdzie przeprowadzaü
szkolenie realizowane w ramach operacji oraz odpowiednią bazą dydaktyczno lokalową, która bĊdzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w
ramach

operacji,

ustalone

na

podstawie

szczegóáowych

kryteriów

oceny

merytorycznej operacji.
5. Pomoc przyznaje siĊ na operacjĊ, która uzyskaáa najwyĪszą liczbĊ punktów
okreĞloną na podstawie szczegóáowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z
uwzglĊdnieniem ust. 6 i 7.
6. W przypadku operacji, która uzyskaáa tĊ samą liczbĊ punktów, o przyznaniu
pomocy decyduje wyĪsza liczba punktów przyznana za kwalifikacje kadry
dydaktycznej, która bĊdzie przeprowadzaü szkolenie realizowane w ramach operacji.
7. W przypadku operacji, która uzyskaáa tĊ samą liczbĊ punktów i tĊ samą liczbĊ
punktów uzyskanych za kwalifikacje kadry dydaktycznej, która bĊdzie przeprowadzaü
szkolenie realizowane w ramach operacji, o przyznaniu pomocy decyduje wyĪsza
liczba punktów uzyskana za szczegóáowy program szkolenia realizowanego w
ramach operacji.
8. Podmiot wdraĪający ustala wyniki oceny merytorycznej poszczególnych
operacji oraz sporządza na ich podstawie listĊ operacji w kolejnoĞci od najwyĪszej do
najniĪszej liczby punktów uzyskanych na podstawie szczegóáowych kryteriów oceny
merytorycznej operacji i z uwzglĊdnieniem ust. 6 i 7, wraz z podaniem liczby punktów
przyznanych kaĪdej operacji.

§ 12. 1. Podmiot wdraĪający ogáasza niezwáocznie, na stronie internetowej
administrowanej przez ten podmiot, listĊ operacji, sporządzoną na podstawie § 11
ust. 8, oraz informuje o tym, na piĞmie, wnioskodawców, których operacje byáy
przedmiotem oceny merytorycznej.

2. Podmiot wdraĪający wzywa niezwáocznie, na piĞmie, wnioskodawcĊ, którego
operacja

uzyskaáa

najwyĪszą

liczbĊ

punktów

przyznanych

na

podstawie

szczegóáowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzglĊdnieniem § 11 ust.
6 i 7, do zawarcia umowy wyznaczając termin jej zawarcia nie dáuĪszy niĪ 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.
3. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawiá siĊ w wyznaczonym przez podmiot
wdraĪający terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiá jej zawarcia, podmiot
wdraĪający nie przyznaje pomocy, chyba Īe wnioskodawca stawiá siĊ w celu
zawarcia umowy i zawará ją w innym terminie:
1) uzgodnionym z podmiotem wdraĪającym przed upáywem wyznaczonego w
wezwaniu terminu, nie dáuĪszym niĪ 21 dni od dnia otrzymania wezwania, albo
2) wyznaczonym przez podmiot wdraĪający, nie dáuĪszym niĪ 14 dni od dnia, na
który zostaá wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
4. O przyczynach nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3 informuje siĊ
wnioskodawcĊ na piĞmie.
5. W przypadku gdy nie zostaáa zawarta umowa z wnioskodawcą, którego
operacja

uzyskaáa

najwyĪszą

liczbĊ

punktów

uzyskanych

na

podstawie

szczegóáowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzglĊdnieniem § 11 ust.
6 i 7, podmiot wdraĪający moĪe zawrzeü umowĊ z wnioskodawcą, którego operacja
uzyskaáa nastĊpną w kolejnoĞci liczbĊ punktów. Przepisy ust. 2-4 stosuje siĊ
odpowiednio.

§ 13. 1. Umowa, poza postanowieniami okreĞlonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, moĪe
zawieraü inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególnoĞci
zobowiązania dotyczące:
1) osiągniĊcia celu operacji w terminie okreĞlonym w umowie;
2) ograniczeĔ lub warunków w zakresie przenoszenia wáasnoĞci lub posiadania
rzeczy

nabytych

w

ramach

realizacji

operacji

lub

sposobu

wykorzystywania;
3) sposobu lub miejsca realizacji operacji;
4) umoĪliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą;
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;

ich

6) informowania podmiotu wdraĪającego o okolicznoĞciach mogących mieü
wpáyw na wykonanie umowy.
2. Wnioskodawca bĊdący osobą fizyczną doáącza do umowy oĞwiadczenie o
niepozostawaniu w związku maáĪeĔskim albo oĞwiadczenie o ustanowionej
maáĪeĔskiej rozdzielnoĞci majątkowej, albo oĞwiadczenie maáĪonka o wyraĪeniu
zgody na zawarcie umowy.
3. UmowĊ zawiera siĊ na formularzu opracowanym przez podmiot wdraĪający w
uzgodnieniu z Agencją. Podmiot wdraĪający udostĊpnia ten formularz nie póĨniej niĪ
przed dniem rozpoczĊcia biegu terminu okreĞlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
§ 14. 1. Warunki wypáaty Ğrodków finansowych z tytuáu pomocy okreĞla siĊ w
umowie, z tym Īe Ğrodki te mogą byü wypáacone, jeĪeli beneficjent:
1) zrealizowaá caáą operacjĊ lub jej etap, w tym poniósá związane z tym koszty
kwalifikowalne;
2) zrealizowaá lub realizuje zobowiązania okreĞlone w umowie;
3) udokumentowaá zrealizowanie caáej operacji lub jej etapu, w tym poniesienie
kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
2. JeĪeli beneficjent nie speániá któregokolwiek z warunków, o których mowa w
ust. 1, Ğrodki finansowe z tytuáu pomocy mogą byü wypáacone w czĊĞci dotyczącej
operacji lub jej etapu, które zostaáy zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeĪeli cel
operacji zostaá osiągniĊty lub moĪe zostaü osiągniĊty do dnia záoĪenia wniosku o
páatnoĞü ostateczną.
§ 15. 1. Tryb wypáaty Ğrodków finansowych z tytuáu pomocy okreĞla siĊ w umowie,
z tym Īe wypáata tych Ğrodków nastĊpuje na wniosek o páatnoĞü.
2. Wniosek o páatnoĞü skáada siĊ osobiĞcie lub przez upowaĪnioną osobĊ
bezpoĞrednio do podmiotu wdraĪającego.
§ 16. 1. Wniosek o páatnoĞü skáada siĊ po zrealizowaniu caáej operacji lub jej
etapu, w terminie okreĞlonym w umowie.
2. JeĪeli wniosek o páatnoĞü zostaá wypeániony nieprawidáowo lub zawiera braki,
wzywa siĊ beneficjenta, na piĞmie, do usuniĊcia nieprawidáowoĞci lub braków w
terminie 14 dni od dnia dorĊczenia wezwania.
3. JeĪeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunąá w
terminie nieprawidáowoĞci lub braków, wzywa siĊ go ponownie, na piĞmie, do

usuniĊcia tych nieprawidáowoĞci lub braków w terminie 7 dni od dnia dorĊczenia
wezwania.
4. JeĪeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie
usunąá w terminie nieprawidáowoĞci lub braków, wniosek o páatnoĞü rozpatruje siĊ w
zakresie, w jakim zostaá on wypeániony, oraz na podstawie doáączonych do niego
dokumentów.
§ 17. 1. Do wniosku o páatnoĞü doáącza siĊ dokumenty niezbĊdne do wypáaty
pomocy.
2. Agencja opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdraĪającym, formularz
wniosku o páatnoĞü oraz wzory dokumentów doáączanych do tego wniosku, a podmiot
wdraĪający udostĊpnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot
wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie póĨniej niĪ przed dniem rozpoczĊcia
biegu terminu okreĞlonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7.
3. Do wniosku o páatnoĞü i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 ust. 4 stosuje
siĊ odpowiednio.
§ 18. 1. Podmiot wdraĪający rozpatruje wniosek o páatnoĞü w terminie 2 miesiĊcy
od dnia jego záoĪenia.
2. Agencja dokonuje wypáaty Ğrodków finansowych z tytuáu pomocy w terminie 30
dni od dnia otrzymania polecenia wypáaty pomocy od podmiotu wdraĪającego.
3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o páatnoĞü wstrzymuje siĊ do czasu
wykonania czynnoĞci, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3.
§ 19. 1. W razie Ğmierci, rozwiązania lub przeksztaácenia wnioskodawcy,
poáączenia wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku
którego

zaistnieje

nastĊpstwo

prawne

albo

nabycia

caáoĞci

lub

czĊĞci

przedsiĊbiorstwa wnioskodawcy przez inny podmiot, przed zawarciem umowy,
nastĊpca prawny wnioskodawcy albo nabywca caáoĞci albo czĊĞci przedsiĊbiorstwa
wnioskodawcy nie moĪe wstąpiü do toczącego siĊ postĊpowania na miejsce
wnioskodawcy.
2. Wniosek o przyznanie pomocy záoĪony przez wnioskodawcĊ, o którym mowa w
ust. 1, podmiot wdraĪający pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą powziĊcia
wiadomoĞci o zaistnieniu zdarzenia okreĞlonego w ust. 1.

§ 20. 1. W razie Ğmierci, rozwiązania lub przeksztaácenia beneficjenta, poáączenia
beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje
nastĊpstwo prawne, albo nabycia caáoĞci lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa beneficjenta
przez inny podmiot, po zawarciu umowy, nastĊpcy prawnemu beneficjenta lub
nabywcy caáoĞci lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa beneficjenta, zwanych dalej „nastĊpcą”,
moĪe byü przyznana pomoc, jeĪeli zostaáy speánione warunki okreĞlone w art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
2. Wniosek o przyznanie pomocy nastĊpca skáada do podmiotu wdraĪającego w
terminie 2 miesiĊcy od dnia zaistnienia zdarzenia okreĞlonego w ust. 1.
3. Do wniosku o przyznanie pomocy nastĊpca doáącza dokument potwierdzający
zaistnienie nastĊpstwa prawnego lub nabycia caáoĞci lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa.
4. W przypadku záoĪenia przez nastĊpcĊ wniosku o przyznanie pomocy po
upáywie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu
wnioskodawcy, jeĪeli niemoĪliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie
posiadanych danych, wniosek ten pozostawia siĊ bez rozpatrzenia.
5. Wniosek o przyznanie pomocy záoĪony przez nastĊpcĊ rozpatruje siĊ w
terminie 2 miesiĊcy od dnia jego záoĪenia.
6. Do wniosku o przyznanie pomocy záoĪonego przez nastĊpcĊ 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 siĊ odpowiednio.
7. Umowa zawarta przez podmiot wdraĪający z nastĊpcą okreĞla warunki
kontynuacji realizowanej operacji.
8. Podmiot wdraĪający, na piĞmie, wzywa niezwáocznie nastĊpcĊ, wyznaczając
termin do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, nie dáuĪszy niĪ 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.
9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do warunków kontynuacji
realizowanej operacji, stosuje siĊ odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 12 ust. 3-4,
§ 13 oraz § 14.
10. WysokoĞü pomocy przyznanej nastĊpcy nie moĪe przekraczaü niewypáaconej
czĊĞci pomocy.

11. Do wniosku o páatnoĞü záoĪonego przez nastĊpcĊ i trybu jego rozpatrywania
przepisy § 15-18 stosuje siĊ odpowiednio.

§ 21. Szczegóáowe warunki i tryb zwracania pomocy okreĞlają przepisy o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 22. Dziaáanie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest wdraĪane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem
czynnoĞci w toku postĊpowania w sprawie przyznania pomocy i wypáaty Ğrodków
finansowych z tytuáu pomocy dokonuje siĊ zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
dotyczącymi terminów.
2. Termin wykonania okreĞlonych czynnoĞci w toku postĊpowania o przyznanie
pomocy i wypáaty Ğrodków finansowych z tytuáu pomocy uwaĪa siĊ za zachowany,
jeĪeli przed jego upáywem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego, z wyáączeniem czynnoĞci záoĪenia wniosku o przyznanie pomocy i
záoĪenia wniosku o páatnoĞü.

§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja
2008 r. w sprawie szczegóáowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dziaáania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i
leĞnictwie” objĊtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz. U. Nr 95, poz. 604).
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia.
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaáem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegóáowego zakresu dziaáania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone 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.

Zaáącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia

2009 r. (poz.

)

SZCZEGÓàOWE KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ OPERACJI

1. Szczegóáowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1
do 20 pkt):
1) jakoĞü merytoryczna operacji, w tym stopieĔ uszczegóáowienia ramowego
programu szkolenia, sposób ujĊcia poszczególnych zagadnieĔ okreĞlonych w
ogáoszeniu o konkursie, poprawnoĞü i konsekwencja terminologiczna – 1-6
pkt;
2) dobór metod dydaktycznych do treĞci szkolenia, róĪnorodnoĞü, atrakcyjnoĞü
form przekazu – 0-5 pkt;
3) dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnieĔ
– 0-4 pkt;
4) dostosowanie szczegóáowego programu szkolenia do specyficznych potrzeb
odbiorców szkoleĔ w danym regionie – 0-3 pkt;
5) dobór pomocy dydaktycznych do treĞci szkolenia – 0-2 pkt.

2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która bĊdzie przeprowadzaü szkolenie
realizowane w ramach operacji (od 1 do 20 pkt):
1) wyksztaácenie kadry dydaktycznej jako Ğrednia arytmetyczna punktów
przyznanych poszczególnym jej czáonkom (od 1 do 10 pkt):
a) wyksztaácenie wyĪsze kierunkowe – 10 pkt,
b) wyksztaácenie wyĪsze niekierunkowe – 5 pkt,
c) wyksztaácenie Ğrednie – 1 pkt;
2) doĞwiadczenie kadry dydaktycznej (od 1 do 10 pkt):

a) powyĪej 75% do 100% kadry z doĞwiadczeniem w organizacji szkoleĔ
w zakresie tematu operacji – 10 pkt,
b) powyĪej 50% do 75% kadry z doĞwiadczeniem w organizacji szkoleĔ w
zakresie tematu operacji – 6 pkt,
c) powyĪej 25% do 50% kadry z doĞwiadczeniem w organizacji szkoleĔ w
zakresie tematu operacji – 3 pkt,
d) do 25% kadry z doĞwiadczeniem w organizacji szkoleĔ w zakresie
tematu operacji – 1 pkt.
Za dysponującego odpowiednią kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleĔ uznaje
siĊ wnioskodawcĊ, który uzyskaá co najmniej 8 punktów.

3. Baza

dydaktyczno

-

lokalowa,

która

bĊdzie

wykorzystana

do

przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 – do
10 pkt):
1) zapewnienie pomieszczeĔ dydaktycznych w iloĞci adekwatnej do planowanej
liczby dni szkolenia i dostĊpnych sal dydaktycznych (na podstawie planowanej
liczby szkoleĔ oraz harmonogramu realizacji operacji) – 0 - 3 pkt;
2) wyposaĪenie pomieszczeĔ dydaktycznych w Ğrodki dydaktyczne (na podstawie
planowanej

liczby

szkoleĔ

oraz

harmonogramu

realizacji

operacji

z

uwzglĊdnieniem liczby dni szkolenia i dostĊpnych Ğrodków dydaktycznych) –
1 - 4 pkt;
3) zapewnienie zaplecza socjalnego (na podstawie planowanej liczby szkoleĔ
oraz harmonogramu realizacji operacji z uwzglĊdnieniem liczby dni szkolenia i
dostĊpnego zaplecza socjalnego) – 0 - 3 pkt.
Za dysponującego odpowiednią bazą dydaktyczno – lokalową, która bĊdzie
wykorzystana do prowadzenia szkoleĔ uznaje siĊ wnioskodawcĊ, który uzyskaá co
najmniej 3 punkty.

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

osobogodziny

w

stosunku

osobogodziny w ramach danego konkursu:
1) powyĪej 80% do 100% - 30 pkt,

do

minimalnej

wartoĞci

kosztu

2) powyĪej 60% do 80% - 20 pkt,
3) powyĪej 50% do 60% - 15 pkt,
4) powyĪej 40% do 50% - 10 pkt,
5) powyĪej 30% do 40% - 5 pkt,
6) do 30% - 1 pkt
- gdzie:
a) przelicznik osobogodziny liczony jest na podstawie wzoru:

Przelicznik osobogodziny

Minimalny koszt osobogodziny w konkursie
Koszt osobogodziny dla badanej operacji

u 100%

b) przy zaáoĪeniu okreĞlenia w ogáoszeniu o konkursie minimalnych warunków
realizacji operacji, w tym: minimalnej liczby osób do przeszkolenia w ramach
operacji, okreĞlonej jakoĞci wykonania szkoleĔ, tj. maksymalnej liczby osób w
grupie

szkoleniowej,

jakoĞci

materiaáów

szkoleniowych,

warunków

zakwaterowania i wyĪywienia.

5. DoĞwiadczenie w organizacji szkoleĔ dla osób zatrudnionych w rolnictwie
lub leĞnictwie (od 1 do 20 pkt):
1) doĞwiadczenie

wnioskodawcy

w

organizacji

szkoleĔ

dla

osób

zatrudnionych w rolnictwie lub leĞnictwie (od 1 do 17 pkt):
a) wiĊcej niĪ 4 lata aktywnoĞci w organizacji szkoleĔ o charakterze i
záoĪonoĞci porównywalnej z zakresem usáug bĊdących przedmiotem
operacji – 17 pkt,
b) 4 lata aktywnoĞci w organizacji szkoleĔ o charakterze i záoĪonoĞci
porównywalnej z zakresem usáug bĊdących przedmiotem operacji – 13 pkt,
c) 3 lata aktywnoĞci w organizacji szkoleĔ o charakterze i záoĪonoĞci
porównywalnej z zakresem usáug bĊdących przedmiotem operacji – 9 pkt,
d) 2 lata aktywnoĞci w organizacji szkoleĔ o charakterze i záoĪonoĞci
porównywalnej z zakresem usáug bĊdących przedmiotem operacji – 5 pkt,
e) 1 rok aktywnoĞci w organizacji szkoleĔ o charakterze i záoĪonoĞci
porównywalnej z zakresem usáug bĊdących przedmiotem operacji – 1 pkt

- gdzie za aktywnoĞü w organizacji szkoleĔ uznaje siĊ organizacjĊ minimum
jednego szkolenia w roku.
Za posiadającego odpowiednie doĞwiadczenie w organizacji szkoleĔ uznaje siĊ
wnioskodawcĊ, który uzyskaá co najmniej 5 punktów.
2) w przypadku konsorcjum, w skáad którego wchodzi organizacja rolnicza
przyznaje

siĊ

3

pkt

z

tytuáu

dzielenia

siĊ

doĞwiadczeniem

w

przeprowadzaniu szkoleĔ dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub
leĞnictwie

przez

organizacje

wchodzącymi w skáad konsorcjum.

rolnicze

z

pozostaáymi

podmiotami

