
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 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy
dzia∏ania” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocà”,
w tym:

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

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

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

§ 2. 1. Pomoc jest przyznawana na operacj´ zwià-
zanà z:

1) funkcjonowaniem lokalnej grupy dzia∏ania, zwanej
dalej „LGD”, lub

2) nabywaniem umiej´tnoÊci i aktywizacjà

— o których mowa w art. 63 lit. c rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póên. zm.), zwanego dalej „roz-
porzàdzeniem nr 1698/2005”.

2. Pomoc jest przyznawana, je˝eli operacja:

1) jest zgodna z lokalnà strategià rozwoju, zwanà da-
lej „LSR”;

2) nie b´dzie finansowana z udzia∏em innych Êrod-
ków publicznych, z wy∏àczeniem przypadku
wspó∏finansowania ze Êrodków w∏asnych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, zgodnie z ustawà

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.2));

3) b´dzie realizowana w nie wi´cej ni˝ czterech eta-
pach w ka˝dym roku, a jej zakoƒczenie i z∏o˝enie
wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà, b´dàcà refundacjà
kosztów kwalifikowalnych wyp∏acanà po zrealizo-
waniu ca∏ej operacji, nastàpi do dnia 31 grudnia
roku, na który pomoc jest przyznawana, lecz nie
póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 3. 1. Pomoc przyznaje si´ w formie refundacji
kosztów:

1) okreÊlonych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, w za-
kresie:

a) kosztów bie˝àcych (administracyjnych) LGD,

b) realizacji badaƒ dotyczàcych obszaru obj´te-
go LSR,

c) informowania o: obszarze obj´tym LSR, realiza-
cji LSR oraz dzia∏alnoÊci LGD,

d) szkolenia pracowników LGD, cz∏onków zarzàdu
LGD oraz cz∏onków rady albo innego organu
LGD, do którego wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci nale˝y
wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporzà-
dzenia nr 1698/2005, zwanych dalej „organem
decyzyjnym”,

e) realizacji wydarzeƒ promocyjnych lub kultural-
nych zwiàzanych z obszarem obj´tym LSR, re-
alizacjà LSR oraz dzia∏alnoÊcià LGD,

f) aktywizowania spo∏ecznoÊci lokalnej,

2) poniesionych od dnia, w którym zosta∏a zawarta
umowa

— zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ tak˝e
podatek od towarów i us∏ug (VAT), uiszczany w zwiàz-
ku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1
pkt 1, na zasadach okreÊlonych w art. 71 ust. 3 lit. a
rozporzàdzenia nr 1698/2005.

3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, poniesione przez wnios-
kodawc´ przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wczeÊ-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej w ramach
dzia∏ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania” 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 li-
stopada 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 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.



niej ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przyznanie pomocy.

4. Pomoc przyznaje si´ i wyp∏aca do wysokoÊci limi-
tu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Pro-
gramem”, dla jednej LGD stanowi iloczyn liczby miesz-
kaƒców zameldowanych na pobyt sta∏y, na obszarze
obj´tym LSR, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r.,
ustalonej na podstawie wynikowych informacji staty-
stycznych og∏aszanych, udost´pnianych lub rozpo-
wszechnianych zgodnie z przepisami w sprawie trybu
i form og∏aszania, udost´pniania i rozpowszechniania
wynikowych informacji statystycznych, i kwoty 29 z∏.

5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, ponie-
sione przez LGD w okresie realizacji Programu, przekra-
czajàce 15 % sumy zrefundowanych kosztów kwalifiko-
walnych wszystkich operacji, obj´tych opracowanà
przez nià LSR i zrealizowanych w tym okresie w ramach
dzia∏aƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21—23 usta-
wy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwa-
nej dalej „ustawà”, nie sà kosztami kwalifikowalnymi.

§ 4. 1. Post´powanie w sprawie przyznania pomocy
prowadzi w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.

2. Za∏atwianie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
pomocy, w tym dokonywanie czynnoÊci w ramach po-
st´powania w sprawie przyznania pomocy, z wy∏àcze-
niem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1, mo˝e byç
dokonywane przez upowa˝nionych przez w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu województwa pracowników urz´du
marsza∏kowskiego albo wojewódzkà samorzàdowà
jednostk´ organizacyjnà, zwanà dalej „samorzàdowà
jednostkà”.

3. W przypadku udzielenia upowa˝nienia, o którym
mowa w ust. 2, samorzàdowej jednostce, w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu województwa podaje informacj´
o udzieleniu takiego upowa˝nienia na stronie interne-
towej urz´du marsza∏kowskiego.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ raz
w roku, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku poprze-
dzajàcego rok, na który ma byç przyznana pomoc,
przy czym pierwszy wniosek o przyznanie pomocy
sk∏ada si´ wraz z wnioskiem o wybór LGD do realiza-
cji opracowanej przez nià LSR, z∏o˝onym zgodnie
z przepisami w sprawie szczegó∏owych kryteriów
i sposobu wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realiza-
cji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

2. LGD sk∏ada wniosek o przyznanie pomocy bez-
poÊrednio w urz´dzie marsza∏kowskim albo samorzà-
dowej jednostce samorzàdu województwa, na obsza-
rze którego znajduje si´ siedziba LGD.

3. Z∏o˝enie wniosku o przyznanie pomocy potwier-
dza si´ na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat´ z∏o-
˝enia wniosku oraz jest opatrzone piecz´cià urz´du
marsza∏kowskiego albo samorzàdowej jednostki i pod-
pisane przez osob´ przyjmujàcà wniosek.

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

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepi-
sach o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, nadany LGD;

2) nazw´, siedzib´ i adres LGD;

3) opis operacji;

4) plan finansowy operacji;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oÊwiadczenia lub zobowiàzania LGD dotyczàce po-
mocy;

7) informacje o do∏àczonych do wniosku za∏àcznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´ do-
kumenty niezb´dne do przyznania pomocy, których wy-
kaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. LGD informuje w∏aÊciwy organ samorzàdu wo-
jewództwa, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach
w zakresie danych obj´tych wnioskiem o przyznanie
pomocy, niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.

§ 7. 1. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy nie zo-
sta∏ z∏o˝ony w terminie, pomocy nie przyznaje si´,
o czym w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa in-
formuje LGD, w formie pisemnej, podajàc przyczyny
nieprzyznania pomocy.

2. Je˝eli we wniosku o przyznanie pomocy nie
wskazano adresu LGD i nie ma mo˝noÊci ustalenia te-
go adresu na podstawie posiadanych danych, wnio-
sek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

3. Je˝eli wniosek o przyznanie pomocy zawiera in-
ne, ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2, nieprawid∏owoÊci lub
braki, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzy-
wa LGD, w formie pisemnej, do ich usuni´cia w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

4. Je˝eli LGD, pomimo wezwania do usuni´cia nie-
prawid∏owoÊci lub braków, o których mowa w ust. 3:

1) nie usun´∏a w terminie ˝adnych nieprawid∏owoÊci
lub braków, w∏aÊciwy organ samorzàdu wojewódz-
twa nie przyznaje pomocy, o czym informuje LGD,
w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyzna-
nia pomocy;

2) usun´∏a w terminie nie wszystkie nieprawid∏owo-
Êci lub braki, w∏aÊciwy organ samorzàdu woje-
wództwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do usu-
ni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

5. Je˝eli LGD, pomimo wezwania do usuni´cia po-
zosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków, nie usun´∏a
ich w terminie, pomocy nie przyznaje si´, o czym w∏a-
Êciwy organ samorzàdu województwa informuje LGD,
w formie pisemnej, podajàc przyczyny nieprzyznania
pomocy.

6. Przepisów ust. 3 i 4 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli
zachodzà niebudzàce wàtpliwoÊci przes∏anki nieprzy-
znania pomocy.
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7. Z∏o˝ony wniosek o przyznanie pomocy nie mo-
˝e byç zmieniany przez LGD w zakresie planu finanso-
wego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji, chyba ˝e zmiany te wynikajà z wezwaƒ.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje
si´ w terminie 2 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia,
a w przypadku pierwszego wniosku o przyznanie po-
mocy — od dnia, w którym zosta∏ dokonany wybór
LGD do realizacji opracowanej przez nià LSR zgodnie
z przepisami w sprawie szczegó∏owych kryteriów
i sposobu wyboru lokalnej grupy dzia∏ania do realiza-
cji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przy-
znanie pomocy w terminie, o którym mowa w ust. 1,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa zawiadamia
LGD o przyczynach zw∏oki, wskazujàc nowy termin
rozpatrzenia tego wniosku, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

§ 9. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przyznanie pomocy, w∏aÊciwy organ samo-
rzàdu województwa wyznacza niezw∏ocznie LGD,
w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie d∏u˝-
szy ni˝ 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentujàca LGD nie
stawi∏a si´ w wyznaczonym terminie w celu zawarcia
umowy albo odmówi∏a jej podpisania, pomocy nie
przyznaje si´, chyba ˝e osoba reprezentujàca LGD za-
war∏a umow´ w innym terminie:

1) uzgodnionym z w∏aÊciwym organem samorzàdu
województwa przed up∏ywem terminu wyznaczo-
nego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa, nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia ozna-
czonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta-
wie ust. 2, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
informuje o tym LGD, w formie pisemnej, podajàc
przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 10. 1. W razie uchybienia terminu wykonania
przez LGD okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powa-
nia w sprawie przyznania pomocy, w∏aÊciwy organ sa-
morzàdu województwa, na proÊb´ LGD, przywraca
termin wykonania tych czynnoÊci, je˝eli LGD:

1) wnios∏a proÊb´ w terminie 14 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;

2) jednoczeÊnie z wniesieniem proÊby dope∏ni∏a
czynnoÊci, dla której okreÊlony by∏ termin;

3) uprawdopodobni∏a, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez jej
winy.

2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia proÊby, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 11. 1. Wezwanie LGD do wykonania okreÊlonych
czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przyznania
pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania
przez LGD tych czynnoÊci.

2. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przy-
znanie pomocy niezb´dne jest uzyskanie dodatko-
wych wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà
nowe okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝li-
woÊci przyznania pomocy, termin rozpatrywania
wniosku o przyznanie pomocy wyd∏u˝a si´ o czas nie-
zb´dny do uzyskania tych wyjaÊnieƒ lub opinii, tak˝e
w zwiàzku z zajÊciem nowych okolicznoÊci, o czym
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa informuje
na piÊmie LGD.

§ 12. 1. Umow´ zawiera si´ na formularzu opraco-
wanym przez samorzàd województwa, zatwierdzo-
nym przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi
i udost´pnionym na stronie internetowej urz´du mar-
sza∏kowskiego albo samorzàdowej jednostki.

2. Poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 23
ustawy umowa zawiera w szczególnoÊci zobowiàzania
LGD dotyczàce:

1) osiàgni´cia celu operacji, a w przypadku zadaƒ in-
westycyjnych realizowanych w ramach operacji —
równie˝ jego zachowania przez okres 5 lat od dnia
dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
nych Êrodków publicznych, z wy∏àczeniem przy-
padku wspó∏finansowania ze Êrodków w∏asnych
jednostek samorzàdu terytorialnego, zgodnie
z ustawà z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych;

3) ograniczeƒ lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà

— do dnia, w którym up∏ynie 5 lat od dnia dokona-
nia p∏atnoÊci ostatecznej;

4) umo˝liwienia przeprowadzania kontroli zwiàza-
nych z przyznanà pomocà do dnia, w którym up∏y-
nie 5 lat od dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà do dnia, w którym up∏ynie 5 lat od
dnia dokonania p∏atnoÊci ostatecznej;

6) informowania w∏aÊciwego organu samorzàdu wo-
jewództwa o okolicznoÊciach mogàcych mieç
wp∏yw na wykonanie umowy.

3. Umowa zawiera równie˝ postanowienia doty-
czàce warunków i sposobu pozyskiwania przez w∏aÊci-
wy organ samorzàdu województwa od LGD danych,
o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy.

4. Zmiana umowy w zakresie zobowiàzaƒ benefi-
cjenta, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 i 2, jest niewa˝na;

2) pkt 3, mo˝e byç dokonana w przypadku zaistnienia
wyjàtkowych okolicznoÊci.
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§ 13. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez LGD zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie jest
weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà we-
kslowà sporzàdzonà na formularzu udost´pnionym
przez w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa.

2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà osoba repre-
zentujàca LGD podpisuje w obecnoÊci upowa˝nione-
go pracownika urz´du marsza∏kowskiego lub samo-
rzàdowej jednostki. 

3. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà sk∏ada si´
w urz´dzie marsza∏kowskim albo w samorzàdowej
jednostce, w dniu zawarcia umowy.

§ 14. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy wyp∏a-
ca si´ na warunkach okreÊlonych w umowie, z tym ˝e
Êrodki te mogà byç wyp∏acone, je˝eli LGD:

1) zrealizowa∏a operacj´ lub jej etap, w tym ponios∏a
zwiàzane z tym koszty, zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w rozporzàdzeniu i w umowie;

2) zrealizowa∏a lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie;

3) udokumentowa∏a zrealizowanie operacji lub jej
etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowal-
nych z tym zwiàzanych.

2. W przypadku gdy LGD nie spe∏ni∏a któregokol-
wiek z warunków, o których mowa w ust. 1, Êrodki
finansowe z tytu∏u pomocy mogà byç wyp∏acone
w cz´Êci dotyczàcej operacji lub jej etapu, które zosta-
∏y zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz je˝eli
cel operacji zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàg-
ni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç ostatecznà.

§ 15. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy sà wy-
p∏acane w trybie okreÊlonym w umowie, z tym ˝e Êrod-
ki te sà wyp∏acane po z∏o˝eniu wniosku o p∏atnoÊç.

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ bezpoÊrednio
w miejscu wskazanym przez w∏aÊciwy organ samorzà-
du województwa.

3. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
niezb´dne do wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku
o p∏atnoÊç.

4. Informacj´ o miejscu sk∏adania wniosków o p∏at-
noÊç w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa podaje
do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej urz´-
du marsza∏kowskiego albo samorzàdowej jednostki.

5. Do wniosku o p∏atnoÊç stosuje si´ odpowiednio
przepis § 5 ust. 3.

§ 16. 1. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç jest wype∏niony
nieprawid∏owo lub zawiera braki, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa wzywa LGD, w formie pi-
semnej, do ich usuni´cia w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania.

2. Je˝eli LGD, pomimo wezwania, o którym mowa
w ust. 1, nie usun´∏a nieprawid∏owoÊci lub braków
w wyznaczonym terminie, w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do

usuni´cia pozosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

3. Je˝eli LGD, pomimo wezwania do usuni´cia po-
zosta∏ych nieprawid∏owoÊci lub braków, nie usun´∏a
ich w terminie, w∏aÊciwy organ samorzàdu wojewódz-
twa rozpatruje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim
zosta∏ wype∏niony, oraz na podstawie do∏àczonych do
niego dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa mo˝e wzy-
waç LGD, w formie pisemnej, do wyjaÊnienia faktów
istotnych dla rozstrzygni´cia sprawy lub przedstawie-
nia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

§ 17. 1. Wyp∏aty Êrodków finansowych z tytu∏u po-
mocy dokonuje si´ niezw∏ocznie po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku o p∏atnoÊç, lecz nie póêniej ni˝
w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia tego wniosku.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o p∏atnoÊç
stosuje si´ odpowiednio przepisy § 10 i 11.

§ 18. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàza-
nych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie przyznania pomocy i wyp∏aty Êrodków finan-
sowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi terminów.

2. Je˝eli przepisy rozporzàdzenia nie stanowià ina-
czej, termin wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku
post´powania w sprawie przyznania pomocy i wyp∏a-
ty Êrodków finansowych z tytu∏u pomocy uwa˝a si´ za
zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem nadano pismo
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
albo z∏o˝ono w polskim urz´dzie konsularnym.

§ 19. Poza okolicznoÊciami si∏y wy˝szej i wyjàtkowy-
mi okolicznoÊciami, o których mowa w przepisach roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady stoso-
wania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15,
z póên. zm.), LGD nie jest zobowiàzana do zwrotu po-
mocy w cz´Êci dotyczàcej operacji, która zosta∏a zreali-
zowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 14
ust. 1, je˝eli cel operacji zosta∏ osiàgni´ty i zachowany.

§ 20. W przypadku dzia∏ania „Funkcjonowanie lo-
kalnej grupy dzia∏ania” obj´tego Programem, ze
wzgl´du na istot´ tego dzia∏ania:

1) nast´pca prawny LGD nie mo˝e wstàpiç do toczà-
cego si´ post´powania na miejsce LGD;

2) nie przyznaje si´ pomocy nast´pcy prawnemu
LGD b´dàcej beneficjentem.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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1. W zakresie kosztów bie˝àcych (administracyj-
nych) LGD, kosztami podlegajàcymi refundacji sà
koszty:

1) wynagrodzenia cz∏onków organu decyzyjnego za
udzia∏ w posiedzeniach organu decyzyjnego doty-
czàcych wyboru operacji;

2) podró˝y i pobytu cz∏onków organów LGD w zwiàz-
ku z wykonywanymi obowiàzkami s∏u˝bowymi;

3) wynagrodzenia i innych Êwiadczeƒ zwiàzanych
z pracà pracowników LGD oraz nie wi´cej ni˝
3 cz∏onków zarzàdu LGD;

4) podró˝y s∏u˝bowych pracowników LGD;

5) wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu za-
pewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz
inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie od-
r´bnych przepisów w zwiàzku z zawarciem umowy
zlecenia;

6) wynagrodzenia osób posiadajàcych kwalifikacje
lub doÊwiadczenie w zakresie zarzàdzania projek-
tami wspó∏finansowanymi ze Êrodków pochodzà-
cych z bud˝etu Unii Europejskiej za wykonanie
prac zwiàzanych z aktualizacjà LSR;

7) najmu i utrzymania pomieszczeƒ biurowych LGD,
w szczególnoÊci koszty op∏at za gaz, energi´ elek-
trycznà i wod´;

8) us∏ug telekomunikacyjnych, pod∏àczenia Internetu,
hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz
op∏at pocztowych;

9) zakupu lub najmu wyposa˝enia, urzàdzeƒ i sprz´tu
biurowego, w tym sprz´tu komputerowego, a tak-
˝e utrzymania, konserwacji i naprawy tego wypo-
sa˝enia, urzàdzeƒ i sprz´tu;

10) zakupu materia∏ów biurowych;

11) obs∏ugi finansowo-ksi´gowej;

12) doradztwa prawnego;

13) op∏at notarialnych, skarbowych i sàdowych;

14) prowadzenia rachunku bankowego.

2. W zakresie realizacji badaƒ dotyczàcych obszaru
obj´tego LSR, kosztami podlegajàcymi refundacji sà
koszty:

1) wykonania, w zakresie niezb´dnym do realizacji LSR:

a) badaƒ i analiz dotyczàcych obszaru obj´tego LSR,

b) studiów i planów wykonalnoÊci,

c) planów rozwoju gospodarczego i planów roz-
woju przedsi´biorczoÊci;

2) konsultacji niezb´dnych do przeprowadzenia czyn-
noÊci, o których mowa w pkt 1.

3. W zakresie informowania o: obszarze obj´tym
LSR, realizacji LSR oraz dzia∏alnoÊci LGD, kosztami
podlegajàcymi refundacji sà koszty:

1) prowadzenia i aktualizacji stron internetowych
zwiàzanych z informowaniem o: obszarze obj´tym
LSR, realizacji LSR oraz dzia∏alnoÊci LGD;

2) udost´pnienia niezb´dnej dokumentacji dla poten-
cjalnych wnioskodawców na stronie internetowej
LGD i w jej siedzibie;

3) doradztwa w zakresie przygotowania wniosku
o przyznanie pomocy na realizacj´ operacji w ra-
mach dzia∏ania, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 21 ustawy, w tym wynagrodzenia osób posia-
dajàcych kwalifikacje lub doÊwiadczenie w zakre-
sie obj´tym tym wnioskiem;

4) opracowania, przygotowania, druku lub powiele-
nia i dystrybucji materia∏ów informacyjnych;

5) zakupu czasu antenowego w telewizji i radiu;

6) zamieszczenia materia∏ów prasowych w prasie,
zw∏aszcza lokalnej lub regionalnej;

7) tworzenia i obs∏ugi baz danych, w szczególnoÊci
baz danych informacji turystycznej, zwiàzanych
z obszarem realizacji LSR;

8) wynagrodzenia, podró˝y i pobytu osób zajmujà-
cych si´ informowaniem o: obszarze obj´tym LSR,
realizacji LSR oraz dzia∏alnoÊci LGD.

4. W zakresie szkolenia pracowników LGD, cz∏on-
ków zarzàdu LGD oraz cz∏onków organu decyzyjnego
kosztami podlegajàcymi refundacji sà koszty:

1) najmu sprz´tu lub pomieszczeƒ niezb´dnych do
przeprowadzenia szkolenia;

2) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzàcych
szkolenie;

3) podró˝y lub wy˝ywienia uczestników szkolenia;

4) noclegu uczestników szkolenia — w przypadku
szkolenia trwajàcego co najmniej dwa dni;

5) t∏umaczenia, je˝eli osoba prowadzàca szkolenie
nie pos∏uguje si´ j´zykiem polskim, w tym koszty
t∏umaczenia materia∏ów szkoleniowych;

6) opracowania, druku lub powielenia materia∏ów
szkoleniowych;

7) udzia∏u w szkoleniu — w przypadku szkolenia re-
alizowanego przez podmiot inny ni˝ LGD.

5. W zakresie realizacji wydarzeƒ promocyjnych
lub kulturalnych (np. targów, konferencji, festiwali, fe-
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stynów i konkursów), zwiàzanych z obszarem obj´tym
LSR, realizacjà LSR oraz dzia∏alnoÊcià LGD, kosztami
podlegajàcymi refundacji sà koszty:

1) najmu sprz´tu lub nieruchomoÊci niezb´dnych do
przeprowadzenia wydarzeƒ promocyjnych lub kul-
turalnych;

2) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzàcych
wydarzenie promocyjne lub kulturalne;

3) t∏umaczenia, je˝eli osoba prowadzàca wydarzenie
promocyjne lub kulturalne nie pos∏uguje si´ j´zy-
kiem polskim, w tym t∏umaczenia materia∏ów pro-
mocyjnych;

4) opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji
materia∏ów promocyjnych;

5) zakupu upominków i nagród o ∏àcznej wartoÊci
nieprzekraczajàcej 5 % pozosta∏ych kosztów, wy-
mienionych w pkt 1—4.

6. W zakresie aktywizowania spo∏ecznoÊci lokalnej,
kosztami podlegajàcymi refundacji sà koszty:

1) najmu sprz´tu lub pomieszczeƒ niezb´dnych do
przeprowadzenia spotkania aktywizujàcego spo-
∏ecznoÊç lokalnà;

2) wynagrodzenia lub pobytu osób przeprowadzajà-
cych spotkanie aktywizujàce spo∏ecznoÊç lokalnà;

3) podró˝y lub wy˝ywienia uczestników szkolenia;

4) noclegu uczestników szkolenia — w przypadku
szkolenia trwajàcego co najmniej dwa dni;

5) t∏umaczenia, je˝eli osoba prowadzàca szkolenie
nie pos∏uguje si´ j´zykiem polskim, w tym t∏uma-
czenia materia∏ów szkoleniowych;

6) opracowania, druku lub powielenia i dystrybucji
materia∏ów zwiàzanych z aktywizowaniem spo-
∏ecznoÊci lokalnej.
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