DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 maja 2022 r.
Poz. 957

RO ZP OR ZĄD ZENI E
MI NIS TRA R OLNIC TWA I RO ZW OJU W SI 1)
z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa
Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.3)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w § 5:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 3 w brzmieniu:
„3)

uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w gospodarstwie rolnym albo jego części będącej wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilku gospodarstwach będących zorganizowaną całością produkcyjną, zwanych dalej „miejscem produkcji”, uznanych w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego
inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie
Ralstonia solanacearum.”,

b) w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,
c)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2)

po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
nastąpiła do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji
udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym
dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe
przeznaczone na taki cel.”,
1)

2)

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270
oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470, z 2019 r. poz. 901 i 1522,
z 2020 r. poz. 2016, z 2021 r. poz. 1134 oraz z 2022 r. poz. 253.
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d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,
e)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;

2)

w § 5a:
a)

w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2)

po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny
nastąpiła do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji
udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym
dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe
przeznaczone na taki cel.”,
c)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,

d) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;
3)

w § 6:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 3 w brzmieniu:
„3)

uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.”,

b) w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,
c)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano po dniu 15 maja tego roku, nie
później jednak niż do końca tego roku, albo

2)

po dniu 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na dotacje przedmiotowe na ten cel w ustawie budżetowej
na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.”,
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d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,
e)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;

4)

w § 6a:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 3 w brzmieniu:
„3)

uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dotacji wynosi, w przypadku gdy bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzą z miejsca produkcji, w których prowadzono uprawę:”,
c)

w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,

d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a nieodpłatne przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło po dniu 15 maja tego
roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2)

po dniu 15 maja danego roku, a nieodpłatne przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji
udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym
dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.”,
e)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,

f)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;

5)

w § 6b:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 3 w brzmieniu:
„3)

uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.”,

b) w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,
c)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później
jednak niż do końca tego roku, albo
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po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka nastąpiła do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji
udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym
dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe
przeznaczone na taki cel.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,
e)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;

6)

w § 6c:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 3 w brzmieniu:
„3)

uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.”,

b) w ust. 4 wyrazy „10 grudnia” zastępuje się wyrazami „31 maja”,
c)

ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:
1)

do dnia 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano po dniu 15 maja tego roku, nie
później jednak niż do końca tego roku, albo

2)

po dniu 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku

– wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji
udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym
dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.”,
d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,
e)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;

7)

w § 7:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego
inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania, zgodnie ze wzorem nr 8 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja
roku, w którym został wykonany zabieg.”,
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został wykonany po
dniu 15 maja danego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być
złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
4b. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 4a, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym został wykonany zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania.”,
c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie
budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.
7b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września
danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok
następujący po tym roku.”;
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

8)

„§ 7a. 1. W przypadku gdy suma kwot należnych dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin przekracza
kwotę środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, do obliczenia wysokości dotacji stosuje się
współczynnik korygujący.
2. Współczynnik korygujący jest ilorazem kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ochrony
roślin przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok i kwoty równej sumie kwot należnych dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”;
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

9)

a)

wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
10) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli:
a)
7

lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7

Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej i pszenżycie oraz wprowadzenie
efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych

366 800

b) dodaje się lp. 51 w brzmieniu:
51

51

Zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie sorgo z krajowych upraw

116 000

§ 2. 1. Do wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin, o których mowa w § 5 ust. 1,
§ 5a ust. 1, § 6 ust. 1, § 6a ust. 1, § 6b ust. 1, § 6c ust. 1 i § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych od dnia
1 stycznia 2022 r. i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. Do spraw objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie § 9a rozporządzenia zmienianego w § 1 i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia
zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
3. Przepisów § 5 ust. 2 pkt 3, § 6 ust. 2 pkt 3, § 6a ust. 2 pkt 3, § 6b ust. 2 pkt 3 i § 6c ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
zmienianego w § 1 nie stosuje się do bulw ziemniaka pochodzących ze zbioru w 2021 r.
§ 3. Rozliczenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, udzielonych w 2021 r.
sporządza się zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu
dotychczasowym.
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§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, w odniesieniu do zadania określonego
w lp. 7 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, złożony w 2022 r. i nierozpatrzony do dnia wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wniosek o udzielenie dotacji w odniesieniu do zadania określonego w lp. 7
w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W 2022 r. w odniesieniu do zadania określonego w lp. 51 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego
w § 1:
1)

wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2)

wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonuje się w terminie 90 dni od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski
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Poz. 957
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 maja 2022 r. (poz. 957)

Załącznik nr 1

Wzór nr 3
................................................
(pieczęć*) albo nazwa i adres
wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

ROZLICZENIE DOTACJI
na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego**) pod tytułem:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr .............. z dnia ..................................... wydanej
na podstawie § ... ust. ... pkt ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.)
oraz lp. ... załącznika nr ... do tego rozporządzenia.
Lp.

Wyszczególnienie***)
(nazwa i data dowodu
księgowego lub
zestawienie określonych
dowodów księgowych
w ramach każdego
z wyszczególnionych
rodzajów kosztów)

Numer ewidencyjny
dowodu w księgach
rachunkowych lub numery
ewidencyjne
poszczególnych dowodów
księgowych
uwzględnionych
w zestawieniu

Kwota kosztów
kwalifikujących się
do objęcia dotacją
według dowodu
księgowego lub
zestawienia dowodów
księgowych****)
(w złotych)

Udział finansowy
ministra właściwego
do spraw rolnictwa
w kosztach
kwalifikujących się
do objęcia dotacją
z kolumny 4****)
(w złotych)

1

2

3

4

5

RAZEM

.................................................................

...............................................................

(pieczęć*) i podpis głównego księgowego)

(pieczęć*) i podpis wnioskodawcy)

Dziennik Ustaw
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Załącznik: kopie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających wydatki (zgodność kopii z oryginałem
potwierdza wnioskodawca) na każdy zakup powyżej 1200 zł wraz z wyjaśnieniem celowości jego wykorzystania podczas
realizacji projektu (dotyczy dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania na rzecz rolnictwa ekologicznego)
Otrzymuje:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii**)
Departament Hodowli i Ochrony Roślin**)
Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności**)

*)
**)
***)

****)

W przypadku formy papierowej.
Niepotrzebne skreślić.
W przypadku dowodu księgowego należy podać numer dowodu i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawienia dowodów księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczy zestawienie; należy wskazać, czego dotyczy dowód księgowy lub zestawienie
dowodów księgowych (np. papier maszynowy).
W przypadku dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz rolnictwa ekologicznego dopuszczalne jest
przesunięcie między poszczególnymi rodzajami kosztów do 10% w stosunku do kosztów wyszczególnionych we wstępnej kalkulacji
kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
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Załącznik nr 2

Wzór nr 11

................................................
(pieczęć*) albo nazwa i adres
wnioskodawcy)
Załącznik do wniosku z dnia ...................................................

Planowany szczegółowy harmonogram zadań
kwalifikujących się do objęcia dotacją w .......... r.
na realizację zadania na rzecz rolnictwa ekologicznego pod nazwą ..........................................................................................
na podstawie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) oraz
załącznika nr 7 do tego rozporządzenia.
Tabela. ........................................................................................................................................................................................
(tytuł oraz termin realizacji podzadania nr ...)

Lp.

Kategoria kosztów

1

Wynagrodzenie**)

2

Pochodne od wynagrodzeń

3

Materiały i wyposażenie

4

Podróże służbowe

5

Usługi

6

Amortyzacja

7

Pozostałe koszty

8

Narzut kosztów ogólnych
(do 15%)

Kwota kosztów
ogółem (w złotych)

Szczegółowe zestawienie kosztów
(rozpisanie kwoty ogólnej na koszty jednostkowe
w odniesieniu do realizowanego zakresu prac,
materiałów, podróży, usług itp.)

RAZEM

.................................................................

...............................................................

(pieczęć*) i podpis głównego księgowego)

(pieczęć*) i podpis wnioskodawcy)

*)
**)

W przypadku formy papierowej.
Należy podać liczbę osób biorących udział w planowanym projekcie wraz ze stawką godzinową oraz liczbą roboczodni bądź roboczogodzin obejmujących realizację planowanego projektu.

