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Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z 2008 r. Nr 85, poz. 519 oraz 
z 2010 r. Nr 129, poz. 867) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne 
w wysokości poniesionej przez beneficjenta, 
nie więcej jednak niż:

1)  50 % kosztów kwalifikowalnych albo

2)  80 % kosztów kwalifikowalnych — w przy-
padku wystąpienia szkody w gospodarstwie 
rolnym rolnika, spowodowanej przez po-
wódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich, jeżeli:

a)  wysokość tej szkody, oszacowana przez 
komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 
ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. 
Nr 76, poz. 490), wynosi:

—  średnio powyżej 30 % średniej rocznej 
produkcji rolnej z trzech lat poprzedza-
jących rok, w którym wystąpiła szkoda, 
albo z trzech lat w okresie pięcioletnim 
poprzedzającym rok, w którym wystą-
piła szkoda, z pominięciem roku o naj-
wyższej i najniższej wielkości produkcji 
w gospodarstwie rolnym — w upra-
wach rolnych, zwierzętach gospodar-
skich w rozumieniu ustawy z dnia 

29 czerwca 2007 r. o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857) lub rybach oraz

—  nie mniej niż 10 000 zł — w budynkach, 
budowlach, maszynach lub urządze-
niach służących do produkcji rolnej, 
sadach lub plantacjach wieloletnich, 
lub stadach podstawowych zwierząt 
gospodarskich,

b)  w związku z wystąpieniem tej szkody rol-
nikowi, jego domownikowi w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników lub małżonkowi tego rolnika nie 
przyznano pomocy finansowej w ramach 
działania „Przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w wyniku wy-
stąpienia klęsk żywiołowych oraz wpro-
wadzenie odpowiednich działań zapobie-
gawczych” objętego Programem,

c)  wniosek o przyznanie pomocy został zło-
żony w roku, w którym wystąpiła ta szko-
da, lub w roku następującym po tym ro-
ku.”;

2) w § 10 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  jednej zmiany w zakresie planu finansowego 
operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowe-
go operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 
zmiany celów operacji wskazanych we wnios- 
ku o przyznanie pomocy ani zwiększenia kwoty 
pomocy.”.

§ 2. Rolnik, jego domownik w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżo-
nek tego rolnika, który złożył w 2010 r. wniosek o przy-
znanie pomocy finansowej w ramach działania „Róż-
nicowanie w kierunku działalności nierolniczej” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007—2013 przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, może, w terminie 60 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszego rozporządzenia, zmienić wnio-
sek w zakresie planu finansowego operacji lub zesta-
wienia rzeczowo-finansowego operacji oraz wysoko-
ści wnioskowanej kwoty pomocy i refundacji kosztów 
kwalifikowalnych, jeżeli:

1)  zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji 
wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy;

2)  w gospodarstwie rolnym rolnika wystąpiła szkoda, 
o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia 
wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporządzeniem;
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 września 2010 r.

zmieniające 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

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

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, 
poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, 
poz. 490 i Nr 148, poz. 993.
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3)  w związku z wystąpieniem szkody, o której mowa 
w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wymienionego 
w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-
dzeniem, rolnikowi, jego domownikowi w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników lub małżonkowi tego rolnika nie przyzna-
no pomocy finansowej w ramach działania „Przy-
wracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegaw-
czych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007—2013.

§ 3. Pomoc finansowa w ramach działania „Różni-
cowanie w kierunku działalności nierolniczej” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007—2013 może być również przyznana w formie re-
fundacji 80 % kosztów kwalifikowalnych, o której mo-
wa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wymienionego 
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze-
niem, w przypadku gdy szkoda, o której mowa w § 4 
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, 
wystąpiła przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, nie wcześniej jednak niż w dniu 
1 stycznia 2010 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 
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