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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 wrzeÊnia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 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. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia∏ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 193,
poz. 1397 i Nr 205, poz. 1492 oraz z 2008 r. Nr 47,
poz. 279) w § 36a dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

„4. Wnioski o przyznanie pomocy z∏o˝one w 2007 r.,
do dnia zawarcia umowy, mogà byç przez wnioskodawców raz zmienione w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, je˝eli zmiany te nie spowodujà
zwi´kszenia kwoty pomocy okreÊlonej we wnioskach.
5. Dokonanie przez wnioskodawców zmian we
wnioskach o przyznanie pomocy z∏o˝onych
w 2007 r. w zakresie, o którym mowa w ust. 4,
mo˝e wyd∏u˝yç termin ich rozpatrzenia okreÊlony w ust. 3 nie wi´cej jednak ni˝ o 4 miesiàce.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

