PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)
z dnia ……………………………………2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu
pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w
ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i
Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i
zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w
ramach współpracy, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz.
UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanych dalej „współpracą”, objętych
Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, oraz wysokość stawek tej pomocy, w
tym:
1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i
wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i
2091).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz.
UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.
1)
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2) szczegółowy

sposób

oceny

oraz

terminy

rozpatrywania

wniosków

o

dofinansowanie i wniosków o płatność;
3) katalog beneficjentów;
4) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe
wymagania jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;
5) koszty kwalifikowalne w ramach współpracy.
§ 2. 1. Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach współpracy jest
przyznawana na przygotowanie i realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 35
ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy

ogólne

Europejskiego

dotyczące

Funduszu

Europejskiego

Społecznego,

Funduszu

Funduszu

Rozwoju

Spójności

i

Regionalnego,
Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm. 3)), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 1303/2013”, w tym na:
1) projekty współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej, o których mowa w
art. 64 ust. 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 1, zwane dalej „projektami
współpracy”;
2) techniczne wsparcie przygotowawcze dla projektów współpracy.
2. Pomoc

finansowa

na

realizację

operacji w ramach współpracy jest

przyznawana na realizację następujących celów:
1) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
2) powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz
zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.
3)
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§ 3. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje się
lokalnym grupom działania, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr
1303/2013, zwanym dalej „LGD”, które są stroną umowy ramowej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „umową ramową”.
§ 4. 1. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje
się, jeżeli:
1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych w
zakresie, w jakim będzie realizowana przez LGD;
2) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy
finansowej lub do której LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o dofinansowanie co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres podlegania
zobowiązaniom

do

zapewnienia

trwałości

operacji

zgodnie

z

art.

71

rozporządzenia nr 1303/2013;
3) operacja będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w
tym poniesienie przez LGD kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi
w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o
dofinansowanie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Pomoc finansowa na realizację projektu współpracy międzyterytorialnej, o
którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003,
(WE) 861/2006, nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, zwanego dalej „rozporządzeniem nr
508/2014”,

jest

przyznawana,

jeżeli

każda

LGD

przystępująca

do

projektu

współpracy międzyterytorialnej zaplanowała koszty kwalifikowane w wysokości
stanowiącej co najmniej 20% kwoty realizacji projektu współpracy międzyterytorialnej
zaplanowanej przez wszystkie LGD realizujące ten projekt.
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§ 5. 1. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje
się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 95% tych
kosztów.
2. W przypadku gdy wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych w zakresie
danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji realizowanej
w ramach współpracy przekracza wartość rynkową tych kosztów, przy ustalaniu
wysokości pomocy finansowej uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
§ 6. 1. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy przyznaje
się do wysokości limitu dostępnych środków finansowych określonych w umowie
ramowej, który w okresie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla
jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% wysokości dostępnych środków finansowych
określonych w umowie ramowej.
2. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych pozostałych do wykorzystania
w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sumę kwot pomocy
finansowej wypłaconej na zrealizowane operacje w ramach współpracy i kwot
pomocy finansowej przyznanych na operacje w ramach współpracy, których
realizacja nie została jeszcze zakończona.
§ 7. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy
zalicza się koszty faktycznie poniesione przez LGD od dnia przyznania pomocy
finansowej z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług
(VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.
2. W przypadku przyznania pomocy finansowej, do kosztów kwalifikowalnych
operacji realizowanej w ramach współpracy zalicza się również koszty kwalifikowalne
poniesione przed dniem przyznania pomocy finansowej, lecz nie wcześniej niż w dniu
zawarcia przez LGD umowy ramowej.
§ 8. Do kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach współpracy
zalicza się koszty:
1) ogólne realizacji operacji, w tym honoraria architektów i inżynierów, w tym studia
wykonalności, oraz opłaty za konsultacje i doradztwo, w zakresie przygotowania i
rozliczania pomocy finansowej:
a) do 10 % wartości netto operacji,
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b) które zostały naliczone i wykazane zgodnie ze sposobem określonym w
umowie o dofinansowanie;
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów,
licencji lub wynagrodzeń za nabycie autorskich praw majątkowych lub uzyskanie
praw ochronnych na znaki towarowe,
4) najmu

lub

dzierżawy

maszyn,

wyposażenia

technicznego,

sprzętu

lub

nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn, materiałów, wyposażenia technicznego lub sprzętu,
6) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu, jeżeli:
a) nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat
poprzedzających rok ich nabycia,
b) ich wartość rynkowa nie przewyższa lub nie jest zbliżona do wartości
nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu tego samego typu i jakości,
c) spełniają wymagania techniczne przewidziane prawem dla danego typu
maszyn, urządzeń lub sprzętu,
7) zakupu

maszyn,

wyposażenia

technicznego

lub

środków

transportu,

stanowiących eksponaty
– związane bezpośrednio z realizacją operacji w ramach współpracy.
§ 9. 1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych ustala się na podstawie
umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego.
2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, o
którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i
termin:
1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy lub sprzedawcę i
nabywcę – w przypadku faktury lub rachunku;
2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.
§ 10. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach współpracy prowadzi zarząd województwa.
2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na
realizację operacji w ramach współpracy, w tym dokonywanie czynności w ramach
postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, może być dokonywane przez
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upoważnionych przez zarząd województwa pracowników urzędu marszałkowskiego
albo upoważnioną przez zarząd województwa wojewódzką samorządową jednostkę
organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką".
3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej
jednostce,

zarząd

województwa

zamieszcza

informację

o

udzieleniu takiego

upoważnienia na stronie internetowej właściwego urzędu marszałkowskiego.
§ 11. 1. Wnioski o dofinansowanie na operacje realizowane w ramach współpracy
można składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej,
osobiście albo przez upoważnioną osobę w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w
jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została zawarta
umowa ramowa, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
3. Złożenie wniosku o dofinansowanie w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w
jednostce samorządowej, potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie zawiera datę i
godzinę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią tej instytucji pośredniczącej albo
jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej wniosek.
4. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką
rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, dniem
złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.
§ 12. 1. Wniosek o dofinansowanie na operacje realizowane w ramach
współpracy, poza informacjami zawartymi w art. 13 ust. 3 ustawy o EFMR, zawiera:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, nadany każdej LGD
uczestniczącej w realizacji operacji;
2) nazwę, siedzibę i adres LGD składającej wniosek;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) tytułu projektu współpracy,
b) celu operacji,
c) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji
operacji,
d) zakresu,

w

jakim

będzie

realizowana

operacja

wraz z jej ogólną

charakterystyką,
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e) terminu i miejsca realizacji operacji;
4) wskazanie LGD uczestniczących w realizacji operacji;
5) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy finansowej w złotych
zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
7) oświadczenia lub zobowiązania LGD uczestniczących w realizacji operacji
dotyczące pomocy finansowej;
8) informację, czy LGD uczestniczące w realizacji operacji ubiegają się o wypłatę
zaliczki, a jeżeli tak – w jakiej wysokości;
9) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających spełnienie
warunków przyznania pomocy finansowej.
2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia
spełnienia warunków przyznania pomocy finansowej albo ich kopie, których wykaz
zawiera formularz wniosku o dofinansowanie, w tym umowę o wspólnej realizacji
operacji zawartą ze wszystkimi LGD, zwaną dalej „umową partnerską".
3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii
potwierdzonych

za

zgodność

z

oryginałem

przez

pracownika

samorządu

województwa lub podmiot, który wydał dokument lub w formie kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie
pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
§ 13. 1. Umowa partnerska zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące LGD;
2) opis celów operacji realizowanej w ramach współpracy;
3) opis przewidywanych rezultatów operacji realizowanej w ramach współpracy oraz
głównych zadań w ramach tej operacji;
4) określenie grupy podmiotów, do których operacja realizowana w ramach
współpracy jest skierowana lub których udział założono podczas realizacji tej
operacji;
5) określenie roli każdej z LGD w realizacji zadań objętych operacją w ramach
współpracy,
6) okres realizacji operacji w ramach współpracy;
7) harmonogram realizacji operacji w ramach współpracy;
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8) wskazanie obszaru realizacji operacji w ramach współpracy oraz miejsc realizacji
poszczególnych zadań objętych tą operacją;
9) tytuł operacji realizowanej w ramach współpracy;
10) budżet operacji realizowanej w ramach współpracy z wyszczególnieniem wkładu
finansowego poszczególnych LGD;
11) postanowienia dotyczące warunków i trybu zmiany lub rozwiązania umowy
partnerskiej;
12) zobowiązania LGD dotyczące w szczególności:
a) wspólnego

opracowania

wskaźników

monitorowania,

procedury

monitorowania oraz ewaluacji operacji realizowanej w ramach współpracy,
b) terminowego

wywiązywania

się

z realizacji

zadań objętych operacją

realizowaną w ramach współpracy, za które LGD są odpowiedzialne,
c) informowania pozostałych LGD o przeszkodach w realizacji zadań objętych
operacją realizowaną w ramach współpracy, w tym o ryzyku przekroczenia
ustalonego terminu na realizację tych zadań,
d) stosowania przyjętego sposobu przepływu informacji i komunikacji między
LGD,
e) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej operacji realizowanej w
ramach współpracy.
2. Umowa partnerska dołączona do wniosku o dofinansowanie nie może być
zmieniana

do

dnia

zawarcia umowy o dofinansowanie, z wyjątkiem zmian

wynikających z wezwań zarządu województwa.
§ 14. 1. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie nie wskazano adresu wnioskodawcy
i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, zarząd
województwa pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie albo nie została
do niego dołączona umowa partnerska, pomocy finansowej na realizację operacji w
ramach współpracy nie przyznaje się, o czym zarząd województwa informuje LGD, w
formie pisemnej, w postaci papierowej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy
finansowej.
3. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 braki,
zarząd województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do ich
usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
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4. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunęła ich w
terminie, pomocy finansowej na realizację operacji w ramach współpracy nie
przyznaje się, o czym zarząd województwa informuje tę LGD, w formie pisemnej,
podając przyczyny nieprzyznania pomocy finansowej.
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości
przesłanki nieprzyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
współpracy.
§ 15. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
zarząd województwa niezwłocznie wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, w
postaci papierowej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez zarząd
województwa terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej
podpisania, zarząd województwa odmawia przyznania pomocy finansowej na
realizację operacji w ramach współpracy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o
dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z zarządem województwa, nie
dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia
umowy.
3. W przypadku nieprzyznania pomocy finansowej na realizację operacji w
ramach współpracy na podstawie ust. 2, zarząd województwa informuje o tym, w
formie pisemnej, w postaci papierowej, LGD uczestniczące w realizacji operacji w
ramach współpracy, oraz właściwe zarządy województw, podając przyczyny odmowy
przyznania pomocy finansowej.
§ 16. Wezwanie LGD do wykonania określonych czynności w toku postępowania
w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację operację w ramach
współpracy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do
czasu wykonania przez LGD czynności.
§ 17. 1. W przypadku uchybienia terminu wykonania przez LGD określonych
czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na
realizację operacji w ramach współpracy, zarząd województwa, na pisemny wniosek
LGD, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli LGD:
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1) złożyła wniosek w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
2) jednocześnie ze złożeniem wniosku dopełniła czynności, dla której był określony
termin;
3) uprawdopodobniła, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy.
2. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
niedopuszczalne.
§ 18. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej
dalej „ustawą o EFMR”:
1) zawiera:
a) wskazanie terminów złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy
finansowej,
b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy finansowej, w przypadku naruszenia
przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych,
c) zobowiązanie do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
realizowanej w ramach współpracy – w przypadku gdy do ich wyboru nie
mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym tej operacji przekracza
20 tys. złotych netto,
d) zobowiązanie do przedłożenia sprawozdań z realizacji operacji w ramach
współpracy oraz realizacji projektu współpracy,
e) wymóg

uwzględniania

wszystkich

transakcji

związanych

z

operacją

realizowaną w ramach współpracy w oddzielnym systemie rachunkowości,
f)

zobowiązanie do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w
ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo prowadzenia zestawienia
faktur

lub

równoważnych

dokumentów

księgowych

na

formularzu

udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie odrębnych
przepisów

beneficjent

nie

jest

obowiązany

do

prowadzenia

ksiąg

rachunkowych,
g) informacje o udzieleniu zaliczki beneficjentowi;
2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:
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a) osiągnięcia celu operacji realizowanej w ramach współpracy i zachowania
tego celu przez 5 lat albo przez 3 lata – w przypadku operacji polegającej na
utworzeniu lub utrzymaniu miejsca pracy,
b) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach
współpracy z udziałem innych środków publicznych, zgodnie z warunkami
przyznania pomocy finansowej,
c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:
– przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach
realizacji operacji w ramach współpracy lub sposobu ich wykorzystania,
– sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną
pomocą finansową,
d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą
finansową przez 5 lat,
e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą finansową
przez 5 lat,
f)

informowania zarządu województwa o okolicznościach mogących mieć
wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Trzyletni lub pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w
ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c-f, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.
§ 19. W trakcie realizacji operacji w ramach współpracy LGD jest zobowiązana do
prowadzenia

wyodrębnionej ewidencji

księgowej środków przyznanej pomocy

finansowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
§ 20. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez LGD zobowiązań
określonych w umowie o dofinansowanie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z
deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd
województwa.
2. Weksel wraz z deklaracją
reprezentującą

LGD

w

wekslową

obecności

jest podpisywany przez osobę

upoważnionego

pracownika

urzędu

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.
3. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim
albo w samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.
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§ 21. Środki finansowe z tytułu pomocy finansowej na realizację operacji w
ramach współpracy są

wypłacane na warunkach określonych w umowie o

dofinansowanie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli LGD:
1) zrealizowała operację lub jej etap, w tym poniosła związane z tym koszty przed
dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu i w umowie o dofinansowanie, a także z
warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych
operacją;
2) zrealizowała lub realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie;
3) udokumentowała zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów
kwalifikowalnych.
§ 22. 1. Postępowanie w sprawie o wypłatę pomocy finansowej na realizację
operacji w ramach współpracy wszczyna się na wniosek o płatność złożony przez
LGD.
2. Wniosek o płatność składa się, w formie pisemnej, w postaci papierowej, w
urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z
którym została zawarta umowa o dofinansowanie, o której mowa w § 18, przez
upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830).
3. W przypadku gdy operacja w ramach współpracy jest realizowana w etapach
wniosek o płatność będący wnioskiem o płatność pośrednią składa się po
zrealizowaniu danego

etapu operacji,

w terminie określonym w umowie o

dofinansowanie, o której mowa w § 18.
4. Złożenie wniosku o płatność w siedzibie instytucji pośredniczącej albo w
jednostce samorządowej, o której mowa w ust. 2, potwierdza się na piśmie.
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę wpływu wniosku i jest opatrzone pieczęcią tej
instytucji pośredniczącej albo jednostki samorządowej i podpisem osoby przyjmującej
wniosek.
5. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia
spełnienia warunków wypłaty pomocy finansowej

na realizację operacji w ramach

współpracy albo ich kopie, których wykaz jest określony we wzorze

wniosku o

płatność.
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6. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5, dołącza się w formie kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika
urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, lub podmiot, który wydał
dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą
prawnym lub adwokatem.
§ 23. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w
umowie o dofinansowanie, zarząd województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, w
postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.
2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust.
1, pomocy finansowej na realizacje operacji w ramach współpracy nie wypłaca się.
3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, zarząd województwa wzywa LGD, w
formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunęła ich w
terminie, zarząd województwa wzywa ponownie LGD, w formie pisemnej, do ich
usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. Jeżeli LGD, nie usunęła braków, zarząd województwa rozpatruje wniosek o
płatność w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie
dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.
6. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność zarząd województwa może
wzywać LGD, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do wyjaśnienia faktów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie
tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 24. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na realizację
operacji

w

ramach

współpracy

dokonuje

się

niezwłocznie

po

pozytywnym

rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o
płatność.
2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 16 stosuje się
odpowiednio.
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§ 25. 1. Zarząd

województwa

po

pozytywnej

ocenie

wniosku

o

płatność

przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która
dokonuje tej płatności.
2. Zlecenie płatności zarząd województwa sporządza na podstawie zestawień
poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.
3. Zestawienia

poniesionych

wydatków

są

potwierdzane

przez

zarząd

województwa za zgodność ze zrealizowaną umową o dofinansowanie.
§ 26. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem
czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej na
realizację operacji w ramach współpracy i wypłatę środków finansowych z tytułu tej
pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi
terminów.
2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało
złożone

osobiście

albo

przez

upoważnioną

osobę

albo

nadane

przesyłką

rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
przepisów prawa pocztowego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.
§ 27. 1. Zwrotowi podlega pomoc finansowa na realizację operacji w ramach
współpracy, wypłacona LGD, która naruszyła przepisy o zamówieniach publicznych
w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. Ustalenie kwoty pomocy finansowej na realizację operacji
współpracy

podlegającej

zwrotowi

następuje

z

w ramach

uwzględnieniem

rodzaju

stwierdzonego uchybienia, o którym mowa w ust. 1, i postanowień umowy o
dofinansowanie, o której mowa w § 18.
3. Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
współpracy,

wraz

z

odsetkami

w wysokości

określonej

jak

dla

zaległości

podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 28. 1. W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub
przekształcenia wnioskodawcy będącego LGD, lub wystąpienia innego zdarzenia
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prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następca prawny LGD
nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce LGD.
2. W przypadku rozwiązania, połączenia z innym podmiotem, podziału lub
przekształcenia beneficjenta będącego LGD, lub wystąpienia innego zdarzenia
prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następcy prawnemu
beneficjenta nie przyznaje się pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
współpracy.
§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze” jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10
lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r.
poz. 1203).
Unia Europejska przewiduje dla państw członkowskich pomoc finansową
z

funduszy

wspólnotowych.

W

sektorze

rybołówstwa

pomoc

udzielana

jest

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a zasady i warunki udzielania tej
pomocy określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006,
(WE)1198/2006 i (WE) 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2015, str. 1). Ustawa
o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego określa zasady ogólne przyznawania i zwracania
pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
W związku z deklaracją zawartą w Umowie Partnerstwa (UP) priorytet 4
„Zwiększenie

zatrudnienia

i

spójności

terytorialnej”

Programu

Operacyjnego

„Rybactwo i Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność
społeczno-gospodarczemu

obszarów

(RLKS). RLKS ma służyć rozwojowi
rybackich

i

obszarów

akwakultury.

Szczegółowe zasady realizacji instrumentu RLKS zostały określone w ustawie z dnia
20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz.
378).
Projektowane

rozporządzenie

określa

szczegółowe

warunki

i

tryb

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach
działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie
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zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze”.
W ramach tego działania pomoc będzie przekazywana na przygotowanie i
realizację operacji w ramach współpracy. Operacje współpracy mogą dotyczyć
współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej pomiędzy LGD, które są stroną
umowy ramowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności.
W ramach ww. działania, wspierane będą operacje mające na celu:
a) propagowanie

dobrostanu

społecznego

i

dziedzictwa

kulturowego

na

obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
b) powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym
oraz zarządzanie lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Pomoc będzie przyznawana LGD, które złożą do instytucji pośredniczącej
albo w jednostce samorządowej tego samorządu województwa, z którym została
zawarta umowa ramowa, wniosek o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie na
realizacje operacji w ramach współpracy będzie można składać w terminie do dnia
31 grudnia 2021 r.
Regulując
o płatność

tryb

projekt

składania

wniosków

rozporządzenia

o dofinansowanie

określa

sposób

oraz

naboru

wniosków
wniosków

o dofinansowanie, zakres informacji, które zawiera wniosek o dofinansowanie,
zasady ubiegania się o dofinansowanie, zasady i terminy rozpatrywania wniosków
oraz przypadki, w których podmiot wdrażający: odmawia przyznania pomocy,
pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, wzywa do usunięcia braków.
Pomoc finansową na realizację operacji w ramach współpracy jest przyznawana
w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 95% tych
kosztów.
Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej między podmiotem
wdrażającym, którym jest samorząd województwa, a LGD. Rozporządzenie w § 18
zawiera szczegółowe regulacje dotyczące m. in. zawartości umowy, w tym jej
postanowień w zakresie praw i obowiązków stron oraz warunków i sposobu
pozyskiwania przez samorząd województwa od LGD danych, które jest ona
obowiązana udostępnić na podstawie przepisów prawa, przyjętych zabezpieczeń
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należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań oraz ogólne warunki wypłaty
środków finansowych.
Rozporządzenie w § 23 i 24 reguluje tryb składania wniosków o płatność oraz
tryb wypłaty środków finansowych mający na celu sprawną realizację płatności
w ramach „Rybactwo i Morze”.
Ze

względu na charakter poddziałania nie przewiduje się możliwości

wstąpienia do toczącego się postepowania następcy prawnego LGD oraz przyznania
pomocy następcy prawnemu.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.), został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rządowego Centrum Legislacji.
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku
z tym nie podlega 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.
597).
Projekt rozporządzenia znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na
realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach
współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym
„Rybactwo i Morze”
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2.08.2016 r.
Źródło:
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Prawo UE
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Brak krajowych przepisów wykonawczych pozwalających na realizację działań prowadzonych w ramach
współpracy objętych priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem
Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Konieczność realizacji przedmiotowego podziałania wynika z
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r., str. 320) zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 1303/2013" oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z
dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 20.05.2014 r.,
str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014".

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów wykonawczych do wdrażania operacji w ramach działań
prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności
terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Stworzenie regulacji
prawnych dających podstawę realizacji operacji w ramach przedmiotowego poddziałania w szczególności
poprzez określenie:
1) formy i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;
3) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana
pomoc.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE, każdy z krajów członkowskich
opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie
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założeń polskiego Programu Rybactwo i Morze na lata 2014–2020 w zakresie przygotowania i realizacji
działań w zakresie współpracy z LGD.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
Lokalne Grupy Działania

36 LGD

Podmioty z obszaru
objętego lokalną strategią
rozwoju

W zależności od
zrealizowanych
operacji

Źródło danych
Konsultacje z LGD podmiotami
zaangażowanymi we
wdrażanie Programu
Operacyjnego Rybactwo i
Morze 2014-2020
Analizy własne na podstawie
doświadczeń z realizacji osi
priorytetowej 4 PO RYBY
2007-2013

Oddziaływanie
Wpływ na zatrudnienie
i organizację tych podmiotów
z uwagi na przypisane im
zadania związane z realizacją
priorytetu 4.
Umożliwienie realizacji
operacji finansowanych ze
środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Uzupełnić do kogo projekt zostanie skierowany w ramach konsultacji publicznych
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet środków europejskich
Budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
Budżet środków europejskich
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania

Budżet państwa, budżet środków europejskich
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Podstawą udzielania tego wsparcia jest ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203). Ponadto sposób
wdrażania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 musi być zgodny z regulacjami zawartymi
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. poz. 378).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
tworzy podstawy prawne realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(RLKS), o którym mowa w części drugiej w tytule II w rozdziale II (art. 32-35)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. RLKS bazuje na
doświadczeniach z perspektywy finansowej 2007-2013, podczas której realizowano oś
4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych głownie od rybactwa w ramach
programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
(EFR).
Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów
tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od
wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże
pieniężny przedsiębior
m
stwa
(w mln zł, sektor
ceny
mikro-,
stałe z
małych i
…… r.)
średnich
przedsiębior
stw
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarst
wa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże
niepienię przedsiębior
żnym
stwa
sektor
mikro-,
małych i
średnich
przedsiębior
stw
rodzina,
obywatele
oraz

0
-

1
-

2
-

Skutki
3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

Łącznie
(0-10)

10
-

-

Bez wpływu
Bez wpływu

Podniesienie jakości życia rybaków, hodowców ryb i ich
rodzin
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gospodarst
wa domowe
(dodaj/usuń)
Niemierz
(dodaj/usuń)
alne
(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 ustawy
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: zapewnienie finansowania ze środków EFMiR
zadań w zakresie kontroli i gromadzenia danych oraz
zintegrowanej polityki morskiej realizowanych przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa, Morskiego
Instytutu Rybackiego – Państwowego instytutu
Badawczego w Gdyni oraz Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie.
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. Pomoc
przyznana na wdrożenie projektów współpracy wpłynie na promocję i tworzenie miejsc pracy na obszarach
rybackich i akwakultury

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na
sytuację i rozwój regionalny Polski.
Omówienie wpływu

Realizacja przyczyni się do budowania kapitału społecznego na obszarach rybackich i
akwakultury, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w
rozwój tych obszarów oraz lepszego wykorzystania ich potencjału.

22

11.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

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

12.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań
prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 stworzy podstawy prawne dla wdrożenia
priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, przyczyniając się tym samym do realizacji
przyjętych w nim założeń. Ewaluację programu operacyjnego organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje
ona okres 2014-2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny
opracowywanym wspólnie przez Komisję Europejską i państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze
aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post programu operacyjnego. Ponadto
realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym w programu operacyjnego Planem Ewaluacji.
Zgodnie z art. 54 – 57 rozporządzenia nr 1303/2013, instytucja zarządzająca zapewnia wykonanie ewaluacji
programu operacyjnego oraz przedkłada wyniki tych ewaluacji komitetowi monitorującemu i Komisji
Europejskiej.

13.

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

Brak
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