
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo 
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 
172, poz. 1027), przedstawiamy poniżej najbardziej istotne zmiany, które zostały 
wprowadzone ww. nowelizacją: 
 
•    umożliwienie ubiegania się o pomoc rolnikom, którzy w roku .poprzedzającym rok 
ubiegania się o pomoc w ramach działania byli domownikami lub małżonkami rolnika 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie o pomoc 
może ubiegać się rolnik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, który w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
był małżonkiem rolnika lub domownikiem w gospodarstwie rolnika do którego 
przyznano płatności, zaś gospodarstwo to zostało np. przekazane małżonkowi lub 
domownikowi jako następcy; 
 
•   rozszerzenie określonego w obowiązującej regulacji katalogu zdarzeń 
powodujących szkody w gospodarstwie rolnym, w przypadku zaistnienia których 
możliwe będzie ubieganie się o podwyższony poziom pomocy (do 80%) o: suszę, 
grad, deszcz nawalny, ujemne   skutki   przezimowania,   przymrozki   wiosenne,   
huragan,   piorun   i lawinę, określonych w przepisach o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich; 
 
•    ustalenie dodatkowego limitu pomocy w wysokości 500 tyś. złotych dla 
beneficjentów, którzy planuj ą realizować operacje dotyczące wytwarzania biogazu 
rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego; 
 
•    doprecyzowanie w katalogu kosztów kwalifikowalności kosztów zakupu pojazdów 
samochodowych, W przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 
wyłącznie usług transportowych, koszty kwalifikowalne zakupu pojazdów 
samochodowych, naczep lub przyczep nie mogą przekroczyć trzykrotności 
pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowamych operacji. Natomiast w 
przypadku podejmowania lub prowadzenia przez beneficjenta działalności 
gospodarczej w zakresie innym niż usługi transportowe ww. koszty kwalifikowalne 
nie mogą przekroczyć wartości pozostałych inwestycyjnych kosztów 
kwalifikowalnych operacji. Należy jednak zauważyć, że niektóre spośród 
specjalistycznych samojezdnych maszyn, np. budowlanych, drogowych, 



wykorzystywanych do robót ziemnycji, a także maszyn rolniczych, wypełniają 
konstrukcyjnie zakres definicji pojazdów samochodowych, tj. pojazdów silnikowych, 
których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Z uwagi na 
odmienne przeznaczenie tego typu maszyn, tzn. ze względu na swoją budowę nie 
mogą służyć do transportu rzeczy lub osób. Dlatego też, koszt ich zakupu może 
stanowić do 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wobec tego doprecyzowano zasady 
kwalifikowalności kosztów zakupu pojazdów samochodowych i zastosowano ww. 
ograniczenie w dofinansowaniu jedynie tych pojazdów samochodowych, które są 
konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu rzeczy lub osób; 
 
•    doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości przedłużania terminu 
wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności maksymalnie do 6 miesięcy 
łącznie na wszystkich etapach weryfikacji wniosku; 
 
•    dodanie zobowiązania polegającego na udostępnianiu informacji o ofercie 
agroturystycznej przez beneficjentów realizujących operacje związane z 
podejmowaniem lub rozwijaniem tego typu działalności. Informacja ta powinna być 
udostępniana za pośrednictwem stron internetowych, które pozwalają na uzyskanie 
informacji o możliwości skorzystania z oferty świadczonych usług; 
 
•   rozszerzenie wykazu działalności nierolniczych, dla których może być 
przyznana pomoc o działalność o kodzie PKD 35.30.Z „Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych". Zmiana ta umożliwia wsparcie operacji dotyczących 
wytwarzania energii cieplnej z biogazu rolniczego. 
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 3 września 2011 r. przepisów rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 
172, póz. 1027) oraz na podstawie art. 24 ust. l 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 póz. 427, z późn. zm.), 
został opracowany wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
(wersja PROW_413_311/11/01) wraz z instrukcją jego wypełniania. 
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy został wprowadzony zarządzeniem Prezesa 
ARiMR nr 59/2011 z dnia l września 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
wprowadzenia oraz sposobu udostępniania formularza wniosku o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 



„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Ww. formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania jest dostępny do pobrania 
ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(www.arimr.gov.pl), ścieżka dostępu: Beneficjenta -» Pobierz wnioski -» Wnioski w 
ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 -» Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju -» Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania :Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:. 
\ . 
W związku z powyższym zwracam z prośbą o zamieszczenie ww. dokumentów na 
stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej 
jednostki organizacyjnej. 
 
Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie obowiązującego formularza wniosku 
Lokalnym Grupom Działania, za pośrednictwem których Beneficjenci składają 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach niniejszego działania. 
 
Mając na uwadze § 34a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 
lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, póz. 868 z późn. zm.) 
informuję, iż zmienione zasady przyznawania pomocy oraz formularz wniosku o 
przyznanie pomocy w wersji PROW_413_311/11/01 stosuje się w przypadku naborów 
wniosków, w których dzień 3 września br. wypadał w trakcie trwania naboru (do 
wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborów 
rozpoczętych po 3 września br. 
 
W związku z powyższym w przypadku, gdy w ramach naborów w których dzień 3 
września br. wypadał w trakcie trwania naboru, wnioski o przyznanie pomocy zostały 
złożone na poprzedniej wersji formularza - PROW_413_311/10/04, Wnioskodawcy 
będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza 
wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji 
PROW_413_311/11/01. 
 
W odniesieniu do naborów rozpoczętych po 3 września br. informuję, iż należy 
udostępnić Wnioskodawcom nowy formularz wniosku w wersji 
PROW_413_311/11/01 poprzez dokonanie podmiany dokumentów aplikacyjnych 
udostępnionych w ramach naboru. 
 
W związku z przyjętym sposobem postępowania zwracam się z prośbą o 
zamieszczenie na Państwa stronie internetowej wraz z formularzem wniosku poniższej 
informacji: 
 
„ Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „ Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju " dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 



pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
obowiązuje od dnia 3 września 2011 r. 
 
Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach 
działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej" w ramach naborów wniosków, w których dzień 3 września 
2011 r. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w 
ramach naboru) będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać 
poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym 
formularzu w wersji PROW_413_311/11/01. 
 
Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 3 września 201 Ir. przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (Dz. U. 2011 nr 172, póz. 1027). 


