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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 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 oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Dzia∏ania informacyjne i promo-
cyjne”, zwanej dalej „pomocà”, obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013,
zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
i wniosków o p∏atnoÊç;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie pomocy i wnioski
o p∏atnoÊç;

3) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpo-
wiadaç umowa, na podstawie której jest przyzna-
wana pomoc, zwana dalej „umowà”.

§ 2. Pomoc jest przyznawana grupie producentów
w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustana-
wiajàcego szczegó∏owe zasady stosowania rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15,
z póên. zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1974/2006”:

1) która zosta∏a wpisana do centralnego rejestru
przedsi´biorców, o którym mowa w art. 22 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego
i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z póên. zm.3));

2) której zosta∏ nadany numer identyfikacyjny w try-
bie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci,
zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) której cz∏onkowie wytwarzajà lub — je˝eli grupa
producentów ma form´ spó∏dzielni w rozumieniu
przepisów prawa spó∏dzielczego — która wytwa-
rza lub której cz∏onkowie wytwarzajà na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowa-
dzenia na rynek, produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyj-
nych specjalnoÊci, o którym mowa w art. 3 roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych b´dàcych gwarantowa-
nymi tradycyjnymi specjalnoÊciami (Dz. Urz.
UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zosta∏y wpisane do rejestru
chronionych nazw pochodzenia i chronionych
oznaczeƒ geograficznych, o którym mowa
w art. 7 ust. 6 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw po-
chodzenia produktów rolnych i Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12,
z póên. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporzàdze-
niem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i zna-
kowania produktów ekologicznych i uchylajà-
cym rozporzàdzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz.
UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z póên. zm.), lub

d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepi-
sów o ochronie roÊlin;

4) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzy-
muje pomocy udzielonej na podstawie rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia
2007 r. w sprawie dzia∏aƒ informacyjnych i promo-
cyjnych dotyczàcych produktów rolnych na rynku
wewn´trznym i w krajach trzecich (Dz. Urz.
UE L 3 z 05.01.2008, str. 1);

5) która nie otrzymuje dofinansowania, o którym
mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na
zadania obj´te operacjà, która dotyczy produktów
okreÊlonych w pkt 3 lit. c;

6) która realizujàc operacj´ dotyczàcà owoców lub
warzyw, ponios∏a koszty kwalifikowalne, które nie
b´dà finansowane ze Êrodków funduszu operacyj-
nego, o którym mowa w art. 103b rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paêdziernika
2007 r. ustanawiajàcego wspólnà organizacj´ ryn-
ków rolnych oraz przepisy szczegó∏owe dotyczàce
niektórych produktów rolnych („rozporzàdzenie
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz.
UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z póên. zm.);
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach
dzia∏ania „Dzia∏ania informacyjne i promocyjne” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007—2013

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji 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).

2) 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.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.
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7) której cz∏onkowie zapewniajà, ˝e wytwarzane
przez nich produkty, których dotyczy operacja,
spe∏niajà warunki wprowadzania na rynek.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operacj´, która:

1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 23 ust. 2—5
rozporzàdzenia nr 1974/2006 oraz w Programie,
jest uzasadniona oraz zapewnia osiàgni´cie i za-
chowanie celów dzia∏ania;

2) jest realizowana przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata
od dnia zawarcia umowy, jednak nie póêniej ni˝
do dnia 30 czerwca 2015 r.;

3) dotyczy produktów okreÊlonych w § 2 pkt 3;

4) jest realizowana w jednym albo kilku etapach;

5) nie jest finansowana z udzia∏em innych Êrodków
publicznych.

2. Je˝eli operacja jest realizowana w kilku etapach,
ka˝dy etap trwa co najmniej 3 miesiàce.

3. Je˝eli operacja ma byç realizowana przez nie
wi´cej ni˝ 6 miesi´cy, realizuje si´ jà w jednym etapie.

§ 4. 1. Pomoc przyznaje si´ w formie refundacji
70 % kosztów:

1) okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia,

2) poniesionych od dnia, w którym zosta∏a zawarta
umowa, do dnia zakoƒczenia realizacji operacji
okreÊlonego w umowie

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. Koszty kwalifikowalne nie obejmujà podatku od
towarów i us∏ug (VAT).

§ 5. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej da-
lej „Agencjà”, podaje do publicznej wiadomoÊci, na
stronie internetowej administrowanej przez Agencj´,
informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków o przy-
znanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ w cen-
trali Agencji po up∏ywie 14 dni od dnia podania do pu-
blicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa
w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest
udost´pniony na stronie internetowej administrowa-
nej przez Agencj´.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomoÊ-
ci, na stronie internetowej administrowanej przez
Agencj´, nie rzadziej ni˝ co 14 dni, informacje o liczbie
z∏o˝onych wniosków o przyznanie pomocy i kwocie
zaplanowanej na realizacj´ operacji, wynikajàcej
z tych wniosków, z∏o˝onych w okresie realizacji Pro-
gramu.

4. Termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomo-
cy up∏ywa z koƒcem dnia roboczego nast´pujàcego
po dniu podania do publicznej wiadomoÊci informa-
cji, ˝e kwota zaplanowana na realizacj´ operacji,
o których mowa w ust. 3, osiàgn´∏a co najmniej 110 %
dost´pnych w ramach Programu Êrodków finanso-
wych.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera
w szczególnoÊci:

1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przed-
si´biorców;

2) numer identyfikacyjny grupy producentów;

3) nazw´, siedzib´ i adres grupy producentów;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);

6) oÊwiadczenia i zobowiàzania grupy producentów
zwiàzane z pomocà;

7) informacje o dokumentach do∏àczanych do wnios-
ku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´
dokumenty niezb´dne do przyznania pomocy, których
wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomo-
cy.

3. Agencja udost´pnia formularz wniosku o przy-
znanie pomocy nie póêniej ni˝ w dniu podania do pu-
blicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa
w § 5 ust. 1.

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana wed∏ug kolejnoÊci
z∏o˝enia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy
jest dzieƒ jego wp∏ywu do centrali Agencji. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje si´
w terminie 60 dni od dnia jego z∏o˝enia.

4. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przy-
znanie pomocy niezb´dne jest uzyskanie dodatko-
wych wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà
okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci
przyznania pomocy, termin okreÊlony w ust. 3 prze-
d∏u˝a si´ o czas niezb´dny do uzyskania tych wyja-
Ênieƒ, opinii lub wyjaÊnienia okolicznoÊci budzàcych
wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci przyznania pomocy.

§ 8. 1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy nie zo-
sta∏ z∏o˝ony w terminie, pomocy nie przyznaje si´,
o czym Agencja informuje grup´ producentów, w for-
mie pisemnej, podajàc przyczyn´ nieprzyznania po-
mocy.

2. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy:

1) nie zosta∏ wype∏niony we wszystkich wymaga-
nych pozycjach lub 

2) zawiera b∏´dy, lub 

3) nie do∏àczono do niego co najmniej jednego z do-
kumentów, o których mowa w § 6 ust. 2

— Agencja wzywa grup´ producentów, w formie pi-
semnej, do usuni´cia tych nieprawid∏owoÊci i bra-
ków w terminie 30 dni od dnia dor´czenia wezwania.
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3. Je˝eli grupa producentów, pomimo wezwania,
o którym mowa w ust. 2, nie usun´∏a w terminie
wszystkich nieprawid∏owoÊci lub braków, pomocy nie
przyznaje si´, o czym Agencja informuje grup´ produ-
centów na piÊmie, podajàc przyczyny nieprzyznania
pomocy.

4. Grupa producentów informuje na piÊmie Agen-
cj´ o wszelkich zmianach w zakresie danych obj´tych
wnioskiem lub danych zawartych w dokumentach do-
∏àczanych do tego wniosku niezw∏ocznie po ich zaist-
nieniu.

5. Z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy nie mo-
˝e byç zmieniany przez grup´ producentów w zakre-
sie planu finansowego operacji lub zestawienia rze-
czowo-finansowego operacji, chyba ˝e zmiany te wy-
nikajà z wezwaƒ Agencji. 

6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyzna-
nie pomocy ulega zawieszeniu w przypadku wezwaƒ
Agencji, o których mowa w ust. 2.

§ 9. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy Agencja informuje
w terminie 7 dni grup´ producentów, w formie pisem-
nej, o terminie zawarcia umowy, który nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ 75 dni od dnia dor´czenia tej informacji. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu za-
warcia umowy albo odmówi∏ jej podpisania, Agencja
nie przyznaje pomocy.

§ 10. 1. Umow´ zawiera si´ na formularzu opraco-
wanym przez Agencj´ i udost´pnionym na stronie in-
ternetowej przez nià administrowanej.

2. Poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23
ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich umowa mo˝e zawieraç inne postano-
wienia dotyczàce realizacji operacji, w szczególnoÊci
zobowiàzanie grupy producentów do:

1) przedk∏adania projektów materia∏ów informacyj-
nych, promocyjnych i reklamowych;

2) udost´pniania danych niezb´dnych do monitoro-
wania i oceny realizowanej operacji;

3) z∏o˝enia, w terminie okreÊlonym w umowie, an-
kiety monitorujàcej w formie okreÊlonej przez
Agencj´;

4) informowania centrali Agencji o ka˝dej zmianie
danych zawartych w z∏o˝onych dokumentach;

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà.

§ 11. 1. Pomoc jest wyp∏acana na wniosek o p∏at-
noÊç po zakoƒczeniu realizacji operacji albo cz´Êci
operacji, je˝eli operacja jest realizowana w etapach.

2. Warunki wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u
pomocy okreÊla umowa.

3. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ bezpoÊrednio
w centrali Agencji, w terminie okreÊlonym w umowie.
Przepisy § 5 ust. 2 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2—4 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. Wniosek o p∏atnoÊç zawiera w szczególnoÊci in-
formacje, o których mowa w § 6 ust. 1.

5. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
potwierdzajàce zrealizowanie operacji lub jej etapu,
w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nià
zwiàzanych.

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa dokonuje wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u
pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grup´
producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
z Agencji polecenia wyp∏aty pomocy.

§ 12. Obliczania i oznaczania terminów zwiàza-
nych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powa-
nia w sprawie przyznania pomocy i wyp∏aty Êrodków
finansowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi termi-
nów. 

§ 13. W przypadku dzia∏ania „Dzia∏ania informa-
cyjne i promocyjne” obj´tego Programem, ze wzgl´-
du na istot´ tego dzia∏ania:

1) nast´pca prawny grupy producentów albo na-
bywca przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci nie mo˝e
wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na miej-
sce grupy producentów;

2) nie przyznaje si´ pomocy nast´pcy prawnemu
grupy producentów albo nabywcy przedsi´bior-
stwa lub jego cz´Êci.

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz
wyp∏aty pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Dzia-
∏ania informacyjne i promocyjne” obj´tego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 20, poz. 118).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke
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Koszty zwiàzane z realizacjà operacji obejmujà
koszty:

1) reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych me-
diach;

2) promocji w punktach sprzeda˝y;

3) przygotowania stoisk i materia∏ów reklamowych;

4) udzia∏u w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleƒ i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni reklamowej;

8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeƒ i in-
nych materia∏ów reklamowych;

9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub us∏ug, nie-
zb´dnych do realizacji operacji;

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11) najmu Êrodków trwa∏ych albo amortyzacji zaku-
pionych Êrodków trwa∏ych, w przypadku gdy za-
kup jest bardziej op∏acalny lub najem jest niemo˝-
liwy;

12) w przypadku realizacji operacji poza siedzibà gru-
py producentów:

a) podró˝y samolotem w klasie ekonomicznej, ko-
lejà lub innym publicznym Êrodkiem transportu
w I lub II klasie,

b) podró˝y samochodem, przy czym koszt podró-
˝y za 1 kilometr ustala si´ do wysokoÊci stawki
okreÊlonej w przepisach w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów u˝ywania do celów s∏u˝bowych samo-
chodów osobowych, motocykli i motorowerów
nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy,

c) zakwaterowania — do wysokoÊci 480 z∏ na je-
den dzieƒ dla jednej osoby,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym
wy˝ywienia, przejazdów, po∏àczeƒ telefonicz-
nych — do wysokoÊci:
— diety nie wy˝szej ni˝ okreÊlona zgodnie

z przepisami w sprawie wysokoÊci oraz wa-
runków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granica-
mi kraju — je˝eli operacja jest realizowana
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

— 160 z∏ na dzieƒ — je˝eli operacja jest realizo-
wana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 830)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJÑCE REFUNDACJI


