
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 WA  I  R O Z W O J U  W S I
1)

 

z dnia …………………. 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej 

wypłaty 

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 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642 oraz  

z 2018 r. poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  uchyla się § 6 i § 7; 

2)  w § 9: 

a)  w ust. 1 w pkt 10 uchyla się lit. b, 

b)  uchyla się ust. 2; 

3)  w § 11: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli: 

1)  beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie: 

a)  od dnia, w którym została zawarta umowa i nie później niż do dnia 

złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie, 

                                                 

1)
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250). 
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b)  zgodnie z programem szkoleń, o którym mowa w § 5 pkt 4; 

2)  beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3)  beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu; 

4)  koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały 

uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 

identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa  

w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.”, 

b)  uchyla się ust. 3 i 4; 

4)  w § 13: 

a)  w ust 1: 

–  we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „jej przyznania” zastępuje się 

wyrazami „dokonania płatności”, 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności;”, 

b)  w ust. 2 uchyla się pkt 1. 

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

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU 

WSI 
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UZASADNIENIE 

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642  

oraz z 2018 r. poz. 1121) ma na celu dostosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia do 

treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), który 

został zmieniony decyzją Komisji Europejskiej z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. 

Projektowane zmiany mają przede wszystkim na względzie wprowadzenie w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” rozliczania realizacji operacji na wzór 

rozwiązania, zastosowanego w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług 

doradczych”. Proponowane rozwiązanie jest prostsze i korzystniejsze zarówno dla 

beneficjentów jak i dla podmiotu wdrażającego ten instrument PROW 2014–2020. Takie 

podejście pozwoli na zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z rozliczaniem 

realizowanych operacji, zarówno po stronie beneficjentów jak i podmiotu wdrażającego. Po 

przygotowaniu zamówienia, nastąpi podpisanie umowy z beneficjentami a następnie 

realizacja operacji i jej etapowe rozliczanie, przy czym proces rozliczania będzie dotyczył 

badania stopnia tej realizacji (do momentu całkowitego zakończenia), przez weryfikację 

dokumentacji potwierdzającej organizację szkoleń, ich warunków, jakości, liczby 

uczestników, wszelkich wymaganych parametrów, zgodnie z zamówieniem. Nie będzie już 

konieczna drobiazgowa kontrola księgowa w zakresie poszczególnych kosztów typu bilety 

dojazdu uczestników, koszty noclegów, wydane obiady, zużycie kosztów ogólnych typu 

energia elektryczna czy ogrzewanie.  

W przypadku dotychczas stosowanych zasad, tj. refundacji poniesionych kosztów dla 

beneficjentów poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” obciążenia w zakresie 

rozliczania zrealizowanych operacji są znaczne dla obydwu zainteresowanych stron, czyli 

beneficjenta i podmiotu wdrażającego. Obciążenia te wynikają z konieczności przedkładania 

przez beneficjentów wsparcia bardzo dużej ilości dokumentów księgowych o dużym stopniu 

szczegółowości, czyli w trakcie trwania realizacji operacji beneficjenci muszą gromadzić tę 

dokumentację, a następnie przechowywać oryginały dokumentów na potrzeby ewentualnych 

kontroli na miejscu. Dodatkowo, podmiot wdrażający musi przechowywać te same 

dokumenty księgowe tylko w formie kopii, które składane są wraz z wnioskami o płatności 
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etapowe i końcową. Natomiast po wprowadzeniu proponowanych zmian, beneficjenci 

przedmiotowego poddziałania, wraz z wnioskiem o płatność będą przedstawiali dokumenty, 

potwierdzające organizację i przeprowadzenie szkoleń dla doradców, a wynagrodzenie 

beneficjentów będzie wypłacane zgodnie z umową zawartą pomiędzy nimi a Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), zgodnie z trybem przyjętym  

w przepisach o zamówieniach publicznych. 

Tak więc, unikając szczegółowego rozliczania poniesionych kosztów, podmiot 

wdrażający może skupić się na kontroli jakości realizowanych operacji i ich zgodności  

z zamówieniem. Tym samym, obok uproszczenia dla beneficjenta, pozwoli to na 

oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych, a także pozwoli na uproszczenie 

obecnego sposobu realizacji operacji. 

Dodatkowo, zmiana w podejściu do sposobu wdrażania nie obciąży ostatecznych 

odbiorców szkoleń. 

Zmiany zaproponowane w § 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 4 lit. a, tj. uchylenie ust. 2 w § 9 oraz 

zmiana brzmienia wprowadzenia do wyliczenia w § 13 w zmienianym rozporządzeniu, mają 

charakter techniczny i polegają na ujednoliceniu brzmienia z innymi rozporządzeniami 

wykonawczymi dla działań lub poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014–2020. 

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia nie przewiduje się przepisu przejściowego, 

gdyż na podstawie zawartych dotychczas umów o przyznaniu pomocy z podmiotami 

wybranymi w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, wszystkie operacje zostały już 

zakończone, a wnioski o płatność końcową zostały już złożone a beneficjenci oczekują na 

dokonanie płatności. Obecnie nie toczą się postępowania w sprawie przyznania pomocy 

w ramach ww. poddziałania PROW 2014–2020. Obecnie trwa przygotowanie szczegółów do 

kolejnego zamówienia, które jest zaplanowane do ogłoszenia jesienią br.  

W § 2 projektowanego rozporządzenia, zaproponowano, aby rozporządzenie weszło  

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie zmienionych przepisów 

rozporządzenia dla poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” PROW 2014–2020 

będzie stanowiło podstawę do ogłoszenia przez ARiMR kolejnych zamówień publicznych, na 

podstawie których wyłaniani będą kolejni beneficjenci tego poddziałania.  

W związku z powyższym, istotne jest, aby projektowane zmiany weszły w życie jak 

najszybciej, aby nie opóźniać ogłaszania przez ARiMR następnych zamówień publicznych  

w ramach przedmiotowego poddziałania.  
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Należy też podkreślić, że rozwiązania proponowane w zmienianym rozporządzeniu 

stanowią znaczne uproszczenia dla zarówno beneficjentów ww. poddziałania, jak i ARiMR,  

a konieczne jest także jak najszybsze wybranie nowych beneficjentów tego poddziałania  

i organizowanie szkoleń w zakresie tego poddziałania. 

Z uwagi na to, że przepisy projektowanego rozporządzenia są korzystne z punktu 

widzenia podmiotów związanych z realizacją operacji objętych nowelizowanym 

rozporządzeniem, wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa 

prawnego. Za wejściem w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia przemawia także ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie 

przejawia się m.in. poprzez ważny interes jego obywateli. 

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039,  

z późn. zm.) ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt rozporządzenia podlega wpisowi do wykazu prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Opracowano w Departamencie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 

Akceptował: 

 

                               Zatwierdził:  
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                                            OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty.  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 

Podsekretarza Stanu  

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Agnieszka Leszczyńska 

mail: Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl 

tel. (22) 623-14-82 

Katarzyna Sadowska-Kwas 

mail: Katarzyna.Sadowska-Kwas@minrol.gov.pl,  

tel.: (22) 623-21-42 

Data sporządzenia: 

22.08.2018 r. 

 

Źródło:  

ustawa 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 2018 r. 

poz. 627) 

 

Nr w wykazie prac: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Niespójność przepisów rozporządzenia z treścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

–2020 (PROW 2014–2020). Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2018 r., zmieniona została 

treść PROW 2014–2020 w zakresie sposobu rozliczania operacji realizowanych w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców”. Dotychczasowe brzmienie PROW 2014–2020 w tym zakresie 

stanowiło, że pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast obecne brzmienie 

wskazuje, że wynagrodzenie jest zgodne z umową zawartą z beneficjentem wybranym w drodze przepisów 

o zamówieniach publicznych. 

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

mailto:Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl
mailto:Katarzyna.Sadowska-Kwas@minrol.gov.pl
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Dostosowanie przepisów wykonawczych dla poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” do 

brzmienia treści PROW 2014–2020. Wprowadzenie uproszczenia na etapie rozliczania operacji z 

beneficjentami wsparcia. 

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

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem 

działań na podstawie przepisów 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 rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa  

  Zmniejszenie obciążenia 

administracyjno-

księgowego związanego z 

rozliczaniem 

realizowanych operacji. 

Nie będzie już konieczna 

drobiazgowa kontrola 

księgowa w zakresie 

poszczególnych kosztów 

typu bilety dojazdu 

uczestników, koszty 

noclegów, wydane obiady, 

zużycie kosztów ogólnych 

typu energia elektryczna 

czy ogrzewanie. 

Potencjalni beneficjenci 

poddziałania 

Brak danych. 

Wybór beneficjentów 

poddziałania „Wsparcie 

dla szkolenia doradców” 

PROW 2014–2020 

następuje w drodze 

MRiRW oraz 

ARiMR 

Zmniejszenie obciążenia 

administracyjno-

księgowego związanego z 

rozliczaniem 

realizowanych operacji. 

Nie będzie już konieczna 
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przepisów PZP. Trudno 

jest zatem określić liczbę 

beneficjentów, gdyż w 

chwili obecnej nie jest 

wiadomo ilu 

Wykonawców złoży w 

ramach przyszłych 

naborów swoje oferty, a 

także nie jest wiadome 

jak duże jest 

zapotrzebowanie wśród 

doradców rolniczych, 

rolnośrodowiskowych, 

leśnych oraz ekspertów 

przyrodniczych, na 

szkolenia i w jakim 

zakresie (są to dane 

zbierane na bieżąco przez 

MRiRW).  

 

drobiazgowa kontrola 

księgowa w zakresie 

poszczególnych kosztów 

typu bilety dojazdu 

uczestników, koszty 

noclegów, wydane obiady, 

zużycie kosztów ogólnych 

typu energia elektryczna 

czy ogrzewanie. 

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

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym rozporządzeniem 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. 

W zakresie przedmiotowego projektu rozporządzenia nie były prowadzone prekonsultacje. 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie wysłany do: 

1. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 

2. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych 

3. Rady Dialogu Społecznego 

4. Krajowej Rady Izb Rolniczych 
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5. Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” 

6. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

7. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” 

8. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników 

9. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP 

10. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” 

11. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

12. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

13. Business Centre Club 

14. Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

15. Forum Związków Zawodowych 

16. Krajowej Rady Spółdzielczej 

17. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

18. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych 

19. Konfederacji LEWIATAN 

20. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

21. Związku Rzemiosła Polskiego 

22. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” 

23. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska” 

24. Polskiego Związku Zawodowego Rolników 

25. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

26. Krajowej Izby Gospodarczej – Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego 

27. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

28. Związku Powiatów Polskich 

29. Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej 

30. Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych 

31. Centrum Doradztwa Rolniczego 

32. Wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 

33. Stowarzyszenia Akredytowanych Podmiotów Doradztwa Rolniczego AKROS 

34. Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych AGRONOM 

35. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie 

36. Instytutu Gospodarski Rolnej 

37. Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego 
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38. Rady Głównej Instytutów Badawczych 

39. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

40. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 

41. Związku Gmin Wiejskich. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów publicznych  

(tj. ryzyka niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu państwa). 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łączn

ie (0-

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na poziom wydatkowania środków 

finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”. 

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, a tym 

samym nie spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków budżetu, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego bądź pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych, ze względu na charakter wprowadzanych zmian. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe   

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

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

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

 

 

 

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

  nie dotyczy 
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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 

Komentarz: 

Zmiana wpłynie na zmniejszenie obciążenia administracyjno-księgowego związanego z rozliczaniem 

realizowanych operacji. Nie będzie już konieczna drobiazgowa kontrola księgowa w zakresie 

poszczególnych kosztów, typu bilety dojazdu uczestników, koszty noclegów, wydane obiady, zużycie 

kosztów ogólnych, typu energia elektryczna czy ogrzewanie. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: sytuacja beneficjentów 

poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zmniejszenie obciążenia administracyjno-księgowego związanego z rozliczaniem 

realizowanych operacji. Nie będzie już konieczna drobiazgowa kontrola księgowa w 

zakresie poszczególnych kosztów typu bilety dojazdu uczestników, koszty 

noclegów, wydane obiady, zużycie kosztów ogólnych typu energia elektryczna czy 

ogrzewanie.  
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Przedmiotowe zmiany prowadzą do uproszczeń w kontekście realizacji operacji i 

rozliczania wydatków. Propozycje uproszczeń w tym zakresie zgłaszane były przez 

partnerów społecznych oraz podmiot wdrażający to działanie.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wykonanie aktu 

nastąpi z chwilą jego wejścia w życie. 

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

Projektowana zmiana rozporządzenia nie wymaga ewaluacji efektów.  

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

 

 


