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

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z  dnia 23 maja 2008  r. w  sprawie szczegóło-
wych warunków i  trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjono-
wanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejęt- 
ności i  aktywizacja” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 103, 
poz.  660, z  2009  r. Nr  129, poz.  1063 oraz z  2010  r. 
Nr 153, poz. 1029) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6.  Pomoc wypłaca się do wysokości limitu okreś- 
lonego w art. 13 ust. 2 ustawy. 

7.  Przy ustalaniu limitu określonego w  art.  13 
ust.  2 ustawy uwzględnia się sumę kwot po-
mocy wypłaconej w ramach operacji zrealizo-
wanych i  kwot pomocy przyznanej w  ramach 
operacji, których realizacja nie została jeszcze 
zakończona.”;

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Wniosek o płatność składa się w miejscu wska-
zanym przez właściwy organ samorządu woje-
wództwa. Wniosek składa się osobiście albo 
przez upoważnioną osobę, albo przesyłką reje-
strowaną, nadaną w placówce pocztowej ope-
ratora publicznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja” 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 
18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, 
poz. 1486). 

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, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 
i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202. 




