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Na podstawie art. 32 pkt 3 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. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegó∏o-
wych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na
miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 168, poz. 1181) w § 1 wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku dzia∏ania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 22 ustawy, wizytacja w miej-
scu jest przeprowadzana w odniesieniu do
operacji inwestycyjnych realizowanych przez
lokalne grupy dzia∏ania w ramach projektu

wspó∏pracy, je˝eli suma kwot pomocy wyni-
kajàcych z wniosków  o przyznanie pomocy
z∏o˝onych przez te lokalne grupy dzia∏ania
oraz przyznanych tym lokalnym grupom dzia-
∏ania w zwiàzku z realizacjà tego projektu
wspó∏pracy wynosi co najmniej 35 % wyso-
koÊci Êrodków przewidzianych na to dzia∏anie
obliczonych ∏àcznie dla tych lokalnych grup
dzia∏ania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5
lit. b rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie
szczegó∏owych kryteriów i sposobu wyboru
lokalnej grupy dzia∏ania do realizacji lokalnej
strategii rozwoju w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 103, poz. 659).”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Mo˝na odstàpiç od przeprowadzenia wizytacji
w miejscu  w przypadku operacji, o których
mowa w ust. 1 i 1a, je˝eli ryzyko, ˝e nie zosta-
nà spe∏nione warunki przyznania lub wyp∏aty
pomocy albo ˝e b´dà one realizowane niepo-
prawnie, jest niewielkie.”. 

§ 2. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przeprowadzania kontroli
na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach 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.




