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Na podstawie art. 16 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:

1) podzia∏ Êrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Pro-
gramem”:

a) na rok 2007 i na poszczególne województwa,
w ramach dzia∏ania: modernizacja gospodarstw
rolnych,

b) na rok 2008 i na poszczególne województwa,
w ramach dzia∏ania:
— ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierol-

niczej,
— u∏atwianie startu m∏odym rolnikom,

c) na rok 2008, w ramach dzia∏ania: zwi´kszanie
wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leÊnej,

d) na rok 2009 i na poszczególne województwa,
w ramach dzia∏ania:
— modernizacja gospodarstw rolnych,
— ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierol-

niczej,
— u∏atwianie startu m∏odym rolnikom,
— tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw,
— podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludno-

Êci wiejskiej,
— odnowa i rozwój wsi,
— poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwià-

zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnic-
twa i leÊnictwa przez scalanie gruntów oraz
gospodarowanie rolniczymi zasobami wod-
nymi,

e) na rok 2009, w ramach dzia∏ania:
— zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leÊnej,
— odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej

zniszczonego przez katastrofy oraz wprowa-
dzanie instrumentów zapobiegawczych,

— korzystanie z us∏ug doradczych przez rolni-
ków i posiadaczy lasów;

2) tryb post´powania w sprawie przyznania pomocy
finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na
Êrodki wynikajàce z wniosków o przyznanie pomo-
cy finansowej w ramach dzia∏aƒ, o których mowa
w pkt 1, przekracza wysokoÊç limitów Êrodków
okreÊlonà w rozporzàdzeniu.

§ 2. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a, przeznaczonych na przyznanie pomo-
cy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2007 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest
okreÊlona w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. b, przeznaczonych na przyznanie pomo-
cy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest
okreÊlona w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. c, przeznaczonych na przyznanie pomo-
cy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, wy-
nosi 318 266 666 euro.

§ 5. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. d, przeznaczonych na przyznanie pomo-
cy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej, jest
okreÊlona w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. WysokoÊç limitów Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. e:

1) tiret pierwsze, przeznaczonych na przyznanie po-
mocy finansowej dla wnioskodawców, którzy
w 2009 r. z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy
finansowej, wynosi 145 433 334 euro;

2) tiret drugie, przeznaczonych na przyznanie pomocy
finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej,
wynosi 30 000 000 euro;

3) tiret trzecie, przeznaczonych na przyznanie pomocy
finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2009 r.
z∏o˝yli wnioski o przyznanie pomocy finansowej,
wynosi 175 000 000 euro.

§ 7. OkreÊlone w rozporzàdzeniu kwoty podane
w euro przelicza si´ na z∏ote wed∏ug kursu og∏oszone-
go przez Europejski Bank Centralny, ustalonego na
dzieƒ:

1) 27 wrzeÊnia 2007 r. — w przypadku kwot okreÊlo-
nych w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) 28 grudnia 2007 r. — w przypadku kwot okreÊlonych
w § 4 oraz w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;

3) 29 stycznia 2009 r. — w przypadku kwot okreÊlo-
nych w § 6 oraz w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie podzia∏u Êrodków Programu 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.
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§ 8. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przy-
znanie pomocy finansowej z∏o˝one w danym roku
w ramach dzia∏aƒ: modernizacja gospodarstw rol-
nych, ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolni-
czej, zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej pro-
dukcji rolnej i leÊnej, tworzenie i rozwój mikroprzed-
si´biorstw lub odtwarzanie potencja∏u produkcji
leÊnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadza-
nie instrumentów zapobiegawczych zawierajà zapo-
trzebowanie na Êrodki przekraczajàce:

1) okreÊlonà w rozporzàdzeniu wysokoÊç odpowied-
niego limitu Êrodków, lecz nieprzekraczajàce
150 % wysokoÊci tego limitu, niezw∏ocznie infor-
muje si´ o tym, w formie pisemnej, pouczajàc
o sposobie post´powania z tymi wnioskami;

2) 150 % okreÊlonej w rozporzàdzeniu wysokoÊci od-
powiedniego limitu Êrodków, niezw∏ocznie infor-
muje si´, w formie pisemnej, o odmowie przyzna-
nia pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozpa-
truje si´ zgodnie z trybem okreÊlonym w przepisach
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach poszczególnych
dzia∏aƒ wymienionych w ust. 1.

3. Je˝eli warunki przyznania pomocy finansowej sà
spe∏nione, operacje obj´te wnioskami, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, umieszcza si´ na liÊcie w kolejnoÊci,
zgodnie z którà przys∏uguje pomoc finansowa, okreÊ-
lonej w przepisach w sprawie szczegó∏owych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach poszczególnych dzia∏aƒ wymienionych w ust. 1.

4. Je˝eli do dnia poprzedzajàcego dzieƒ og∏oszenia
nowego terminu sk∏adania wniosków o przyznanie po-
mocy finansowej nie zosta∏y wyczerpane wszystkie
Êrodki dost´pne w ramach okreÊlonej w rozporzàdze-
niu wysokoÊci odpowiedniego limitu Êrodków, wnios-
kodawcom, których operacje zosta∏y umieszczone na
liÊcie okreÊlonej w ust. 3, przyznaje si´ pomoc finanso-
wà w ramach poszczególnych dzia∏aƒ wymienionych
w ust. 1 do wysokoÊci tych limitów.

5. Pomoc finansowa przys∏uguje w kolejnoÊci,
w jakiej operacje zosta∏y umieszczone na liÊcie okreÊ-
lonej w ust. 3.

6. Wnioskodawców, których operacje zosta∏y
umieszczone na liÊcie okreÊlonej w ust. 3, a których
wnioski o przyznanie pomocy finansowej z∏o˝one
w danym roku w ramach poszczególnych dzia∏aƒ wy-
mienionych w ust. 1 zawierajà zapotrzebowanie na
Êrodki przekraczajàce, w dniu poprzedzajàcym dzieƒ
og∏oszenia nowego terminu sk∏adania wniosków
o przyznanie pomocy finansowej, okreÊlonà w rozpo-
rzàdzeniu wysokoÊç odpowiedniego limitu Êrodków,
niezw∏ocznie informuje si´, w formie pisemnej, o od-
mowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej
przyczyn.

§ 9. Wnioskodawcom, których wnioski o przyzna-
nie pomocy finansowej z∏o˝one w danym roku w ra-
mach dzia∏aƒ: u∏atwianie startu m∏odym rolnikom lub
korzystanie z us∏ug doradczych przez rolników i posia-
daczy lasów zawierajà zapotrzebowanie na Êrodki

przekraczajàce okreÊlonà w rozporzàdzeniu wysokoÊç
odpowiedniego limitu Êrodków, odmawia si´ przyzna-
nia pomocy finansowej.

§ 10. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przy-
znanie pomocy finansowej z∏o˝one w danym roku
w ramach dzia∏aƒ: podstawowe us∏ugi dla gospodar-
ki i ludnoÊci wiejskiej lub odnowa i rozwój wsi zawie-
rajà zapotrzebowanie na Êrodki przekraczajàce,
w dniu poprzedzajàcym dzieƒ og∏oszenia nowego ter-
minu sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
finansowej, okreÊlonà w rozporzàdzeniu wysokoÊç
odpowiedniego limitu Êrodków, niezw∏ocznie infor-
muje si´, w formie pisemnej, o odmowie przyznania
pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie
pomocy finansowej z∏o˝one w danym roku w ramach
dzia∏ania: poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwià-
zanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leÊ-
nictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi zawierajà zapotrzebo-
wanie na Êrodki przekraczajàce, w dniu poprzedzajà-
cym dzieƒ og∏oszenia nowego terminu sk∏adania
wniosków o przyznanie pomocy finansowej, okreÊlonà
w rozporzàdzeniu wysokoÊç odpowiedniego limitu
Êrodków, odmawia si´ przyznania pomocy finansowej.

§ 11. 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej
z∏o˝one w 2007 r. w ramach dzia∏ania: modernizacja
gospodarstw rolnych, dla których zapotrzebowanie
na Êrodki przekracza okreÊlonà w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia wysokoÊç limitu Êrodków, rozpatruje
si´ wed∏ug kolejnoÊci ich z∏o˝enia, zgodnie z trybem
okreÊlonym w przepisach w sprawie szczegó∏owych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach tego dzia∏ania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski
o przyznanie pomocy finansowej uznaje si´ za z∏o˝o-
ne w pierwszym dniu nowego terminu sk∏adania
wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach
tego dzia∏ania.

§ 12. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przy-
znanie pomocy finansowej z∏o˝one w 2008 r. w ra-
mach dzia∏aƒ: ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci
nierolniczej lub zwi´kszanie wartoÊci dodanej podsta-
wowej produkcji rolnej i leÊnej zawierajà zapotrzebo-
wanie na Êrodki przekraczajàce okreÊlonà w rozporzà-
dzeniu wysokoÊç odpowiedniego limitu Êrodków, nie-
zw∏ocznie informuje si´ o tym, w formie pisemnej, po-
uczajàc o sposobie post´powania z tymi wnioskami.

2. Do post´powaƒ z wnioskami, o których mo-
wa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 8
ust. 2—6.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie po-
dzia∏u Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199
i Nr 149, poz. 943).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 388)

Za∏àcznik nr 1

WYSOKOÂå LIMITÓW ÂRODKÓW NA ROK 2007 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, 
W RAMACH DZIA¸ANIA: MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH OBJ¢TEGO PROGRAMEM, 

PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, 
KTÓRZY W 2007 R. Z¸O˚YLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

Modernizacja gospodarstw rolnych
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Za∏àcznik nr 2

WYSOKOÂå LIMITÓW ÂRODKÓW NA ROK 2008 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, 
W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIA¸A¡ OBJ¢TYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE

POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2008 R. Z¸O˚YLI WNIOSKI O PRZYZNANIE
POMOCY FINANSOWEJ 

I .  Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej

I I .  U∏atwianie startu m∏odym rolnikom
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Za∏àcznik nr 3

WYSOKOÂå LIMITÓW ÂRODKÓW NA ROK 2009 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, 
W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIA¸A¡ OBJ¢TYCH PROGRAMEM, PRZEZNACZONYCH NA PRZYZNANIE 

POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2009 R. Z¸O˚YLI WNIOSKI O PRZYZNANIE
POMOCY FINANSOWEJ

I .  Modernizacja gospodarstw rolnych

II .  Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej 
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I I I .  U∏atwianie startu m∏odym rolnikom

IV. Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw
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V. Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej

VI.  Odnowa i rozwój wsi
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VII.  Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leÊnictwa przez:

A. Scalanie gruntów

B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


