
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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kie-
runku dzia∏alnoÊci nierolniczej” obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 200, poz. 1442) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) w pkt 2 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia „Wykaz dzia∏alnoÊci nierolniczych,
w zakresie których mo˝e byç przyznana po-
moc”,

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkal-
nym oraz sprzeda˝y posi∏ków domowych
lub Êwiadczenia innych us∏ug zwiàzanych
z pobytem turystów w gospodarstwie rol-
nym,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) której realizacja nie zosta∏a rozpocz´ta
przed dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie
pomocy.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od dnia, w którym zosta∏a zawarta umo-
wa,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy do kosz-
tów kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝
koszty poniesione przez wnioskodawc´
przed dniem zawarcia umowy, lecz nie
wczeÊniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy, a w przypadku kosz-
tów stanowiàcych koszty ogólne — nie
wczeÊniej ni˝ w dniu 1 stycznia 2007 r.”;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) zakupu Êrodków transportu, z wy∏àczeniem za-

kupu samochodów osobowych przeznaczo-
nych do przewozu mniej ni˝ 8 osób ∏àcznie
z kierowcà, z tym ˝e w przypadku zakupu po-
jazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokoÊci nieprzekraczajàcej trzykrotno-

Êci pozosta∏ych inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych operacji — w przypadku
dzia∏alnoÊci nierolniczej w zakresie Êwiad-
czenia wy∏àcznie us∏ug transportowych,

b) w wysokoÊci nieprzekraczajàcej równowar-
toÊci pozosta∏ych inwestycyjnych kosztów
kwalifikowalnych operacji — w przypadku
dzia∏alnoÊci nierolniczej w zakresie innym
ni˝ us∏ugi transportowe;

7) rat zap∏aconych tytu∏em wykonania umowy
leasingu, nieprzekraczajàce ceny netto naby-
cia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, je˝eli
przeniesienie w∏asnoÊci tych rzeczy na benefi-
cjenta nastàpi w okresie realizacji operacji,
lecz nie póêniej ni˝ do dnia z∏o˝enia wniosku
o p∏atnoÊç ostatecznà.”;

4) w § 17 w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) rodzaju dzia∏alnoÊci lub miejsca prowadzenia

dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przyznanà pomocà”;

5) po § 32 dodaje si´ § 32a i 32b w brzmieniu:
„§ 32a. Wniosek o przyznanie pomocy z∏o˝ony

w 2008 r. rozpatruje si´ w terminie 7 mie-
si´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. Przepis
§ 11 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 32b. W przypadku wniosków o przyznanie po-
mocy z∏o˝onych do dnia 31 grudnia 2009 r.
pomoc jest przyznawana równie˝ na ope-
racje obejmujàce wy∏àcznie inwestycje
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wy-
mienionych w wykazie okreÊlonym w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, je˝eli
spe∏niajà warunki okreÊlone w § 3.”;

6) za∏àcznik do rozporzàdzenia oznacza si´ jako za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia i dodaje si´ za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia w brzmieniu okreÊlo-
nym w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;

7) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie:

„Wykaz dzia∏alnoÊci nierolniczych, w zakresie
których mo˝e byç przyznana pomoc, na podsta-
wie wniosków o przyznanie pomocy z∏o˝onych
do dnia 31 grudnia 2009 r.”,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 maja 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej” 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).



b) po poz. 01.11.A dodaje si´ poz. 01.11.C w brzmieniu:
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01.11.C Uprawa roÊlin przemys∏owych i pozosta∏e uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
— dotyczy wy∏àcznie przetwórstwa s∏omy innej ni˝ ze zbó˝ na cele energetyczne

40.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych — w zakresie ograniczonym do produkcji gazu uzyskanego
jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów

50.30.B Sprzeda˝ detaliczna cz´Êci i akcesoriów do pojazdów samochodowych

74.20.A Dzia∏alnoÊç w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

80.10.A Przedszkola

c) po poz. 37.20.Z dodaje si´ poz. 40.21.Z w brzmieniu:

d) po poz. 50.20.B dodaje si´ poz. 50.30.B w brzmieniu:

e) poz. 74.20.A otrzymuje brzmienie:

f) po poz. 74.87.A dodaje si´ poz. 80.10.A i 80.41.Z w brzmieniu:

80.41.Z Dzia∏alnoÊç szkó∏ nauki jazdy

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. (poz. 519)

WYKAZ DZIA¸ALNOÂCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MO˚E BYå PRZYZNANA POMOC
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