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1368
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 10 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencjà p∏atniczà
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca
2003 r. o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarzàdza si´,
co nast´puje:

1) w § 2 dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) obs∏uga dzia∏aƒ w ramach restrukturyzacji
przemys∏u cukrowniczego;
5) obs∏uga dzia∏aƒ w zakresie wsparcia rynku
w sektorze jaj i drobiu.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji
Rynku Rolnego agencjà p∏atniczà (Dz. U. Nr 76,
poz. 713) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

„§ 3. 1. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 1—3,
udziela si´ Agencji z dniem 1 maja 2004 r.
2. Akredytacji, o której mowa w § 2 pkt 4 i 5,
udziela si´ Agencji z dniem 13 paêdziernika 2006 r.”.

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1369
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 10 paêdziernika 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsi´biorcom uczestniczàcym
w targach lub wystawach za granicà
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074) zarzàdza si´,
co nast´puje:

2) w § 4 uchyla si´ ust. 3;
3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wydatków kwalifikowanych zalicza si´ wydatki okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata
2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z póên.
zm.1)), poniesione w okresie od dnia okreÊlonego w umowie o dofinansowanie projektu,
nie póêniej jednak ni˝ do dnia 30 czerwca
2008 r.”;

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis przedsi´biorcom uczestniczàcym w targach lub wystawach za granicà (Dz. U. Nr 265,
poz. 2217) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podpisa∏ umow´ o dofinansowanie z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki nie
póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca 2008 r.;”,
b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) poniós∏ wydatki kwalifikowane w okresie od
dnia okreÊlonego w umowie o dofinansowanie, jednak˝e nie póêniej ni˝ do dnia
30 czerwca 2008 r.”;

4) w § 6:
a) uchyla si´ ust. 1,
———————
1)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206,
poz. 1716 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517
i Nr 184, poz. 1364.

