
projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ……….… 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach 

poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2096) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 4 wyraz „wzór” zastępuje się wyrazem „formularz”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na 

stronie internetowej administrowanej przez Agencję;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego 

na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), składa się go na 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).



informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB) wraz z wydrukiem 

podsumowania biznesplanu.”;

3) w § 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy „dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla 

pozostałych województw”;

4) w § 13a:

a) w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w województwie mazowieckim i łącznie w 

pozostałych województwach”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „w województwie mazowieckim oraz łącznie w 

pozostałych województwach”;

5) w § 15 w ust. 1 liczbę „210” zastępuje się liczbą „180”;

6) w § 19 w ust. 1 liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”;

7) w § 23:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zmienionego biznesplanu przepis § 11 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.”,

b) w ust. 4 liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 

rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi 

decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z tym że do składania biznesplanu w toku tych postępowań przepisy § 11 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu w związku z realizacją operacji 

typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami 

wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.



MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski

Dyrektor

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma przede wszystkim 

na celu wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej 

do zmian przepisów UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (PROW 2014–2020) o 2 lata oraz wprowadzenie 

zmiany dotyczącej ustalania kolejności przysługiwania pomocy (wynikającej z 

proponowanego rozwiązania polegającego na połączeniu limitu środków dla województwa 

mazowieckiego i pozostałych województw).

Zmiany ujęte w § 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 7 lit. a projektu rozporządzenia są zmianami 

dostosowującymi do możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy wraz 

z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. 

Proponowane zmiany dotyczą sposobu składania jednego z załączników do wniosku 

o przyznanie pomocy, tj. biznesplanu. Po pierwsze proponuje się określić, że biznesplan, 

który dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy, jest sporządzony na formularzu 

udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Agencja na 

swojej stronie internetowej udostępnia taki formularz. Po drugie, ze względu na wymagania 

dotyczące przekazania tego załącznika w formie pliku, konieczne jest określenie sposobu jego 

składania w sytuacji, gdy nie jest on składany w formie dokumentu elektronicznego, co 

z kolei reguluje ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Mając na uwadze, że porty 

USB są standardowym wyposażeniem każdego Biura Powiatowego oraz Oddziału 

Regionalnego ARiMR, zasadnym jest wprowadzenie możliwości nagrywania biznesplanu na 

pamięć USB (pendrive).

Ze względu na końcowy etap realizacji PROW 2014–2020, w celu jak najpełniejszego 

wykorzystania budżetu poszczególnych instrumentów wsparcia (w tym „Restrukturyzacji 

małych gospodarstw”) i w konsekwencji Programu, w tym również realizację zasady n+3 dla 

każdej alokacji rocznej, planowane jest wprowadzenie rozwiązania polegającego na 

połączeniu limitu środków dla województwa mazowieckiego i pozostałych województw.



W związku z powyższym, konieczne jest dostosowanie przepisów rozporządzenia w zakresie 

określania kolejności przysługiwania pomocy, co zostało ujęte w § 1 pkt 3 i pkt 4 

projektowanego rozporządzenia. Zgodnie bowiem z obowiązującym rozporządzeniem, pomoc 

przysługuje w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji dla 

województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw. Obecnie proponuje 

się, aby pomoc na ww. operacje przysługiwała w kolejności ustalonej przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru operacji, czyli bez wyodrębniania limitu dla województwa mazowieckiego.

Zmiana przewidziana w § 1 pkt 5 projektu rozporządzenia (dotycząca § 15 ust. 1 

obowiązującego rozporządzenia) wynika z konieczności skrócenia, na ostatnim etapie 

wdrażania PROW 2014-2020, terminu na wydanie przez ARiMR decyzji w sprawie 

przyznania pomocy wobec osób, które złożą wnioski o przyznanie pomocy począwszy od 

naboru planowanego w 2021 r. Należy zauważyć, że proponowana zmiana jest zmianą 

horyzontalną, ponieważ analogiczny sposób postępowania (tzn. okres 180 dni na wydanie 

przez ARiMR decyzji w sprawie  przyznania pomocy) został już przyjęty w innych 

instrumentach premiowych, tj. w „Premiach dla młodych rolników” oraz w „Premiach na 

rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014–2020. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,  rozliczenie Programu powinno nastąpić 

do końca 2023 r., zgodnie z zasadą n+3. Mając na uwadze przepisy UE w zakresie 

wydłużenia okresu realizacji PROW 2014-2020 o 2 lata (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre 

przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 

(UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 

2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału 

takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 z 28 grudnia 2020 r. str.1)), w § 1 

pkt 6  projektowanego rozporządzenia proponuje się zmianę, zgodnie z którą wniosek o 

płatność drugiej raty premii składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r. 

Konsekwentnie proponuje się analogiczną zmianę dotyczącą wydłużania okresu realizacji 

biznesplanu (zmiana proponowana w § 1 pkt 7 lit. b).

W § 2 projektowanego rozporządzenia wskazano, iż do przyznawania pomocy 

finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania 



„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych 

postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się  przepisy dotychczasowe. Wyjątkiem są tylko przepisy 

dotyczące sposobu składania biznesplanu, co umożliwi składanie tego załącznika zarówno na 

wskazanym nośniku danych (w tym na nośniku USB), jak i w formie dokumentu 

elektronicznego, w przypadku gdy w toku postępowania konieczne jest złożenie 

poprawionego załącznika.

W § 3 projektowanego rozporządzenia proponuje się również, aby do wyrażenia zgody 

na zmianę założeń biznesplanu, o której mowa w § 23 ust. 4 zmienianego rozporządzenia, w 

sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do 

dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, stosować przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w tym przepis 

dotyczący wyrażania zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu nie później niż do 

dnia 31 sierpnia 2025 r.

W projektowanym rozporządzeniu nie określa się sposobu postępowania ze sprawami 

dotyczącymi wypłaty II raty pomocy wszczętymi przed wejściem w życie projektowanego 

rozporządzenia, gdyż przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia, zmieniany projektowanym 

rozporządzeniem, nie ma znaczenia dla złożonych już wniosków o wypłatę drugiej raty 

pomocy. Ww. przepis w brzmieniu nadanym projektowanym rozporządzeniem jest istotny dla 

podmiotów, którym przyznano pomoc w 2020 r. oraz dla podmiotów, którym ta pomoc 

zostanie przyznana w 2021 r. (w wyniku zakończenia postępowań o przyznanie pomocy 

wszczętych w związku ze złożeniem w 2020 r. wniosku o przyznanie pomocy), gdyż zmienia 

na późniejszy ostateczny termin na złożenie wniosku o płatność drugiej raty (z 31 sierpnia 

2023 r. na 31 sierpnia 2025 r.). Beneficjent będzie składał wniosek o płatność drugiej raty nie 

później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 

dnia 31 sierpnia 2025 r. Informacja dotycząca zmiany ww. terminu na złożenie wniosku o 

płatność drugiej raty pomocy będzie podawana do publicznej wiadomości, w tym na stronie 

internetowej Agencji, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do tej informacji beneficjentom 

PROW 2014-2020. 

Ponadto, w § 4 projektowanego rozporządzenia określono, iż rozporządzenie wchodzi w 

życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 

zmiany korzystne dla beneficjentów (np. dotyczące sposobu składania biznesplanu). 



W związku z powyższym, wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z zasadami 

demokratycznego państwa prawnego, ponieważ przemawia za tym ważny interes państwa, 

który w demokratycznym państwie prawa przejawia się m.in. przez ważny interes jego 

obywateli.

Wprowadzenie przedmiotowych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, gdyż zgodnie z art. 19 ust. 4 akapit 5 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego, wsparcie jest ograniczone do 

gospodarstw rolnych spełniających definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie zostało wpisane do Wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowano w Departamencie 

Wspólnej Polityki Rolnej

Akceptował:



Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 

operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach 

poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 

rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Iwona Kowalska-Sikorska – główny specjalista w Departamencie 

Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW (22 623 18 42)

Data sporządzenia 

5.11.2020 r.

Źródło: upoważnienie ustawowe – art. 45 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

217, 300, 695 i 1440)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

165

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. W latach 2021–2022 obowiązywał będzie tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą się obecną  

perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania (wprowadzony ze względu na 

opóźnione wdrażanie nowej WPR). Z uwagi na wejście w życie przepisów unijnych dot. okresu 

przejściowego, należy odpowiednio dostosować brzmienie przepisów krajowych w tym zakresie.

2. Konieczność jak najpełniejszego wykorzystania budżetu omawianego instrumentu wsparcia na 

końcowym etapie realizacji PROW 2014-2020.

3. Konieczność skrócenia na końcowym etapie realizacji PROW 2014-2020 terminu na wydanie przez 

ARiMR decyzji w sprawie przyznania pomocy (zmiana horyzontalna).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt



1. Zmiana przepisów rozporządzenia w celu dostosowania wskazanych w nim terminów do tzw. okresu 

przejściowego wprowadzonego przepisami Unii Europejskiej. 

2. Wprowadzenie zmiany dotyczącej ustalania kolejności przysługiwania pomocy (wynikającej z 

proponowanego rozwiązania polegającego na połączeniu limitu środków dla województwa 

mazowieckiego i pozostałych województw).

3. Skrócenie terminu na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy z 210 do 180 dni od dnia 

zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wprowadzenie ww. rozwiązań nie jest możliwe bez zmian przepisów prawa (przedmiotowego 

rozporządzenia).

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Nie badano.

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Wnioskodawcy i beneficjenci 

„Restrukturyzacji małych gospodarstw”

Dotychczasowi 

beneficjenci – 

30 532;

przyszli 

wnioskodawcy 

i beneficjenci.

ARiMR

Wydłużenie okresu realizacji 

instrumentu wsparcia 

„Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” o 2 lata.

Skrócenie terminu na wydanie 

decyzji w sprawie przyznania 

pomocy z 210 do 180 dni od 

dnia zakończenia terminu 

składania wniosków o 

przyznanie pomocy umożliwi 

wcześniejsze rozpoczęcie 

realizacji biznesplanu oraz 

wcześniejszą  wypłatę środków 

finansowych w postaci 

pierwszej raty pomocy.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany w ramach 

konsultacji publicznych z następującymi organizacjami:

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,



3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,
5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,
7) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
8) Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
9) Związkiem Młodzieży Wiejskiej,
10) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,
11) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,
12) Krajową Radą Izb Rolniczych,
13) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,
14) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,
15) Forum Związków Zawodowych,
16) Konfederacją Lewiatan,
17) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,
18) Związkiem Rzemiosła Polskiego,
19) Business Centre Club,
20) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
21) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,
22) Krajową Radą Spółdzielczą,
23) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
24) Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych,
25) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu.
26) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,
27) Krajową Federacją Producentów Zbóż,
28) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,
29) Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych,
30) Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
31) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,
32) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,
33) Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,
34) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,
35) Polskim Związkiem Plantatorów Tytoniu,
36) Radą Rolnictwa Ekologicznego i Produkcji Ekologicznej,
37) Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny.

Konsultacje będą miały charakter pisemny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 

Regulacja nie generuje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów 

publicznych.

Należy jednocześnie wskazać, że budżet na realizację operacji typu „Restrukturyzacja 

małych gospodarstw” wynosi 713 727 034 euro środków publicznych ogółem (w tym 

454 144 512 euro środków EFRROW; 259 582 522 euro stanowią środki budżetu 

państwa). Płatności w ramach ww. typu operacji finansowane są ze środków corocznie 

planowanych w ustawach budżetowych na realizację Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

nie dotyczy

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a 

zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-



zmian 10)

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

(dodaj/usuń)

duże 

przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Rozporządzenie dotyczy sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1305/2013, wsparcie jest ograniczone 

do gospodarstw rolnych spełniających definicję mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych przedsiębiorstw.

Zmiany w zakresie proponowanego skrócenia terminu na wydanie 

decyzji w sprawie przyznania pomocy są korzystne dla 

wnioskodawców/beneficjentów „Restrukturyzacji małych 

gospodarstw”. Tak więc zmiany będą miały pozytywny wpływ na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców i 

małych przedsiębiorców. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

W ujęciu 

niepieniężny

m

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

brak



do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

  zmniejszenie liczby dokumentów 

  zmniejszenie liczby procedur

  skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

  inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Skrócenie czasu na załatwienie sprawy wynika ze skrócenia terminu na wydanie decyzji w sprawie przyznania 

pomocy z 210 do 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

9. Wpływ na rynek pracy 

Brak

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Monitorowanie i ocena  efektów wdrażania Programu, w tym przedmiotowego działania, jest realizowana 



poprzez określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie 

z zawartym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Planem Ewaluacji.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

-
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