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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sekto-
ra rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Ry-
backiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwracania pomocy
finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià prio-
rytetowà 4 — Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝-
nych od rybactwa, zawartà w programie operacyjnym
„Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nad-
brze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”, zwanym
dalej „programem”, obejmujàcà nast´pujàce Êrodki:

1) rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa, w ra-
mach którego mogà byç realizowane operacje po-
legajàce na:

a) wzmocnieniu konkurencyjnoÊci i utrzymaniu
atrakcyjnoÊci obszarów zale˝nych od rybactwa,

b) restrukturyzacji i reorientacji dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia
osób majàcych prac´ zwiàzanà z sektorem ry-
bactwa, w drodze tworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza tym sektorem,

c) podnoszeniu wartoÊci produktów rybactwa,
rozwoju us∏ug na rzecz spo∏ecznoÊci zamieszku-
jàcej obszary zale˝ne od rybactwa,

d) ochronie Êrodowiska i dziedzictwa przyrodni-
czego na obszarach zale˝nych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjnoÊci oraz przy-
wracaniu potencja∏u produkcyjnego sektora ry-
bactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
kl´ski ˝ywio∏owej,

e) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwa-
nej dalej „LGR”, oraz nabywaniu umiej´tnoÊci
i aktywizacji lokalnych spo∏ecznoÊci; 

2) wsparcie na rzecz wspó∏pracy mi´dzyregionalnej
i mi´dzynarodowej, w ramach którego mogà byç
realizowane operacje polegajàce na promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynarodo-
wej mi´dzy LGR.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zwa-
na dalej „pomocà”, jest przyznawana:

1) na realizacj´ operacji, która:

a) jest zgodna z lokalnà strategià rozwoju obsza-
rów rybackich, zwanà dalej „LSROR”,

b) b´dzie realizowana na obszarze gmin obj´tych
LSROR, chyba ˝e polega na promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynaro-
dowej mi´dzy LGR,

c) zosta∏a wybrana przez LGR — w przypadku ope-
racji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d,

d) spe∏nia inne warunki okreÊlone w rozporzàdze-
niu;

2) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrówno-
wa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em
Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej
„ustawà”, je˝eli spe∏nia on warunki okreÊlone
w rozporzàdzeniu.

§ 3. 1. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
wzmocnieniu konkurencyjnoÊci i utrzymaniu atrakcyj-
noÊci obszarów zale˝nych od rybactwa obejmuje:

1) adaptacj´ i wyposa˝enie miejsc, w których b´dà
Êwiadczone us∏ugi dost´pu do sieci Internet, lub

2) popraw´ funkcjonowania transportu publicznego
przez budow´, przebudow´, remont lub odbudo-
w´ obiektów ma∏ej architektury s∏u˝àcych wyko-
nywaniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej z tym transpor-
tem, lub

3) rewitalizacj´ miejscowoÊci przez realizacj´ zinte-
growanego projektu polegajàcego w szczególno-
Êci na remoncie chodników, parkingów, placów,
Êcie˝ek rowerowych, terenów zielonych, parków,
budynków i obiektów publicznych pe∏niàcych
funkcje spo∏eczno-kulturalne, sportowe, rekreacyj-
ne lub ich wyposa˝eniu, lub

4) remont, odbudow´ lub przebudow´ obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub obj´tych wo-
jewódzkà ewidencjà zabytków, lub

5) organizowanie kó∏ zainteresowaƒ dla dzieci i m∏o-
dzie˝y, lub

6) budow´, remont lub przebudow´ ma∏ej infra-
struktury turystycznej, w szczególnoÊci przystani,
kàpielisk, punktów widokowych, miejsc wypo-
czynkowych i biwakowych, tras turystycznych, ∏o-
wisk dla w´dkarzy i punktów informacji turystycz-
nej, wraz ze Êcie˝kami i drogami dojazdowymi do
miejsc obj´tych inwestycjà, lub

1371

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 paêdziernika 2009 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty i zwracania pomocy finansowej
na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 4 — Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝nych

od rybactwa, zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 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).ww
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7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyj-
no-sportowych do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych, lub

8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pami´ci
lub skansenów majàcych na celu prezentowanie
lokalnego rzemios∏a, sztuki i obyczajów, w szcze-
gólnoÊci zwiàzanych z tradycjami rybackimi, lub

9) promocj´ obszaru obj´tego LSROR.

2. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
wzmocnieniu konkurencyjnoÊci i utrzymaniu atrakcyj-
noÊci obszarów zale˝nych od rybactwa przyznaje si´
w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wyso-
koÊci do 85 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na
wzmocnieniu konkurencyjnoÊci i utrzymaniu atrakcyj-
noÊci obszarów zale˝nych od rybactwa przyznaje si´
do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji progra-
mu wynosi 2 000 000 z∏ na jednego beneficjenta,
z tym ˝e pomoc na jednà operacj´ nie mo˝e przekro-
czyç 1 000 000 z∏.

§ 4. 1. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
restrukturyzacji i reorientacji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób majàcych
prac´ zwiàzanà z sektorem rybactwa, w drodze two-
rzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
obejmuje:

1) budow´, przebudow´ lub rozbiórk´ obiektów,
w których ma byç lub jest prowadzona dzia∏alnoÊç
gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów po-
chodzàcych z rozbiórki lub

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma byç pro-
wadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza, lub

3) wyposa˝enie obiektów, w których ma byç lub jest
prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza, w zakresie
niezb´dnym do jej prowadzenia, lub

4) remont i adaptacj´ statku rybackiego do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, lub

5) udzia∏ w kursach, szkoleniach, studiach, sta˝ach
i innych formach kszta∏cenia majàcego na celu
zmian´ kwalifikacji zawodowych.

2. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na re-
strukturyzacji i reorientacji dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób majàcych prac´
zwiàzanà z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, jest
przyznawana wnioskodawcy, je˝eli:

1) prowadzi dzia∏alnoÊç na obszarze gmin obj´tych
LSROR:
a) jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z póên. zm.2)), z wy∏àczeniem
organu administracji publicznej wykonujàcego
uprawnienia w∏aÊciciela wody w zakresie ry-
bactwa Êródlàdowego, lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na
prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich
obszarach morskich na podstawie przepisów
o rybo∏ówstwie, lub

c) w zakresie:

— przetwórstwa, obrotu produktami rybo∏ów-
stwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania
odpadów wytwarzanych lub powsta∏ych
w sektorze rybactwa, lub

— zwiàzanym z obs∏ugà sektora rybactwa,
w szczególnoÊci produkcj´, konserwacj´ lub
napraw´ sprz´tu s∏u˝àcego do prowadzenia
dzia∏alnoÊci po∏owowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynale˝noÊci,

b) na który zosta∏a wydana licencja po∏owowa
i licencja ta nie zosta∏a zawieszona albo cofni´ta,

c) którego port macierzysty znajduje si´ na obsza-
rze gmin obj´tych LSROR, lub

3) uzyska∏ pomoc z tytu∏u trwa∏ego wycofania statku
rybackiego w ramach dzia∏ania 1.1 lub dzia∏a-
nia 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
i zamieszkuje albo posiada siedzib´ na obszarze
gmin obj´tych LSROR, lub

4) b´dàc osobà fizycznà zamieszka∏à na obszarze
gmin obj´tych LSROR, utraci∏ miejsce pracy w wy-
niku trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owo-
wej przy u˝yciu statku rybackiego lub w wyniku
zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci przez pod-
mioty wymienione w pkt 1.

3. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na re-
strukturyzacji i reorientacji dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób majàcych prac´
zwiàzanà z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia
dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przy-
znaje si´ w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych
w wysokoÊci do 60 % tych kosztów.

4. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na
restrukturyzacji i reorientacji dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób majàcych
prac´ zwiàzanà z sektorem rybactwa, w drodze two-
rzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
przyznaje si´ do wysokoÊci limitu, który w okresie re-
alizacji programu wynosi 600 000 z∏ na jednego bene-
ficjenta, z tym ˝e pomoc na jednà operacj´ nie mo˝e
przekroczyç 300 000 z∏.

§ 5. 1. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
podnoszeniu wartoÊci produktów rybactwa, rozwoju
us∏ug na rzecz spo∏ecznoÊci zamieszkujàcej obszary
zale˝ne od rybactwa obejmuje:

1) tworzenie i rozwój systemów sprzeda˝y bezpo-
Êredniej produktów rybactwa lub

2) podejmowanie i rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie:

a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodo-
wych, z wy∏àczeniem motocykli, lub

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r.
Nr 92, poz. 753.ww
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b) naprawy i konserwacji statków i ∏odzi, lub

c) handlu detalicznego, z wy∏àczeniem handlu de-
talicznego pojazdami samochodowymi, lub

d) dzia∏alnoÊci us∏ugowej zwiàzanej z wy˝ywie-
niem, lub

e) dzia∏alnoÊci zwiàzanej z oprogramowaniem
i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia-
∏alnoÊci powiàzanej, lub

f) dzia∏alnoÊci prawniczej, rachunkowo-ksi´gowej
i doradztwa podatkowego, lub

g) dzia∏alnoÊci w zakresie architektury i in˝ynierii,
badaƒ i analiz technicznych, lub

h) opieki zdrowotnej, lub

i) dzia∏alnoÊci sportowej, rozrywkowej i rekreacyj-
nej, lub

j) naprawy i konserwacji komputerów i artyku∏ów
u˝ytku osobistego i domowego, lub

k) wykonywania robót budowlanych wykoƒcze-
niowych.

2. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
podnoszeniu wartoÊci produktów rybactwa, rozwoju
us∏ug na rzecz spo∏ecznoÊci zamieszkujàcej obszary
zale˝ne od rybactwa przyznaje si´ w formie zwrotu
kosztów kwalifikowalnych w wysokoÊci do 60 % tych
kosztów.

3. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na
podnoszeniu wartoÊci produktów rybactwa, rozwoju
us∏ug na rzecz spo∏ecznoÊci zamieszkujàcej obszary za-
le˝ne od rybactwa przyznaje si´ do wysokoÊci limitu,
który w okresie realizacji programu wynosi 400 000 z∏
na jednego beneficjenta, z tym ˝e pomoc na jednà ope-
racj´ nie mo˝e przekroczyç 200 000 z∏.

§ 6. 1. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
ochronie Êrodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zale˝nych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjnoÊci oraz przywracaniu potencja∏u pro-
dukcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej, obejmuje: 

1) inwestycje melioracyjne zwiàzane z:

a) rekultywacjà, w tym renaturyzacjà i utrzyma-
niem, zbiorników wodnych lub

b) ochronà przeciwpowodziowà, lub

c) regulacjà mo˝liwoÊci retencyjnych wód przez
realizacj´ programu ma∏ej retencji, lub

d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wod-
nymi, lub

e) ukszta∏towaniem trasy regulacyjnej linii brzego-
wej

— z wy∏àczeniem inwestycji melioracyjnych doty-
czàcych obiektów chowu i hodowli ryb lub innych
organizmów wodnych, lub

2) budow´, odbudow´ lub zabezpieczenie szlaków
wodnych, lub

3) zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej i chronio-
nych gatunków ryb lub innych organizmów wod-
nych, lub

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów obj´tych
szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym
Natura 2000, lub

5) renowacj´, zabezpieczenie i oznakowanie kàpie-
lisk, lub

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyro-
dy, lub

7) remont lub odbudow´ budynków lub budowli,
wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi,
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rybac-
kiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku
kl´ski ˝ywio∏owej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝y-
wio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z póên. zm.3)), lub
ich wyposa˝enie w zakresie niezb´dnym do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci rybackiej, lub

8) zabiegi zwiàzane z usuwaniem szkód powsta∏ych
w wyniku kl´sk ˝ywio∏owych w wodach Êródlàdo-
wych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego
stanu Êrodowiska tych obszarów.

2. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
ochronie Êrodowiska  i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zale˝nych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjnoÊci oraz przywracaniu potencja∏u pro-
dukcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej, przyznaje si´
w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wyso-
koÊci do 100 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na
ochronie Êrodowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
obszarach zale˝nych od rybactwa w celu utrzymania
jego atrakcyjnoÊci oraz przywracaniu potencja∏u pro-
dukcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej, przyznaje si´
do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji progra-
mu wynosi 2 000 000 z∏ na jednego beneficjenta,
z tym ˝e pomoc na jednà operacj´ nie mo˝e przekro-
czyç 1 000 000 z∏. 

§ 7. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiej´tnoÊci
i aktywizacji lokalnych spo∏ecznoÊci obejmuje:

1) administrowanie LGR lub

2) badania dotyczàce obszaru obj´tego LSROR, lub

3) dzia∏ania informacyjne dotyczàce przygotowania
lub realizacji LSROR lub dzia∏alnoÊci LGR, lub

4) szkolenia pracowników LGR, cz∏onków zarzàdu
oraz cz∏onków komitetu LGR, lub

5) realizacj´ wydarzeƒ promocyjnych lub kultural-
nych zwiàzanych z obszarem obj´tym LSROR lub
dzia∏alnoÊcià LGR, lub

6) dzia∏ania aktywizujàce lokalne spo∏ecznoÊci.
———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11,
poz. 59.ww
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§ 8. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
promowaniu wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´-
dzynarodowej mi´dzy LGR obejmuje:

1) organizacj´ spotkaƒ, szkoleƒ, konferencji i wyjaz-
dów studyjnych majàcych na celu nawiàzanie
wspó∏pracy, zdobycie wiedzy, wymian´ informacji
i doÊwiadczeƒ lub realizacj´ wspólnego przedsi´-
wzi´cia lub

2) prowadzenie dzia∏aƒ majàcych na celu promocj´
i rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa.

§ 9. 1. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiej´tnoÊci
i aktywizacji lokalnych spo∏ecznoÊci lub promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynarodowej
mi´dzy LGR jest przyznawana LGR.

2. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcej na
funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiej´tnoÊci
i aktywizacji lokalnych spo∏ecznoÊci lub promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynarodowej
mi´dzy LGR przyznaje si´ w formie zwrotu kosztów
kwalifikowalnych w wysokoÊci do 100 % tych kosz-
tów.

3. Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na
funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiej´tnoÊci
i aktywizacji lokalnych spo∏ecznoÊci lub promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynarodowej
mi´dzy LGR przyznaje si´ do wysokoÊci limitu dost´p-
nych Êrodków, okreÊlonego w umowie o warunkach
i sposobie realizacji LSROR zawartej mi´dzy LGR a in-
stytucjà zarzàdzajàcà, z tym ˝e koszty kwalifikowalne
poniesione w celu przygotowania LSROR podlegajà
zwrotowi do wysokoÊci 50 000 z∏.

§ 10. Pomoc na realizacj´ operacji wymienionych
w § 1 pkt 1 lit. a—d jest przyznawana, je˝eli operacja
polegajàca na realizacji inwestycji:

1) przyczyni si´ do powstania trwa∏ych korzyÊci
gospodarczych;

2) b´dzie zrealizowana z zapewnieniem nale˝ytych
gwarancji technicznych;

3) ma zapewnionà gospodarczà trwa∏oÊç;

4) nie wp∏ynie negatywnie na Êrodowisko oraz
ochron´ ˝ywych zasobów wód.

§ 11. 1. Powstanie trwa∏ych korzyÊci gospodar-
czych stwierdza si´ na podstawie informacji zawar-
tych w uproszczonym planie biznesowym operacji.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnios-
kodawca sporzàdza na podstawie wzoru opracowane-
go i udost´pnionego przez instytucj´ zarzàdzajàcà.

3. Trwa∏e korzyÊci gospodarcze powstanà, gdy pro-
ponowany przez wnioskodawc´ sposób finansowania
i realizacji operacji nie spowoduje utraty p∏ynnoÊci
finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, liczàc
od roku, w którym wniosek o dofinansowanie zosta∏
zaakceptowany, oraz przyczyni si´ do wzrostu docho-
dów beneficjenta lub wzrostu op∏acalnoÊci prowadze-
nia dzia∏alnoÊci, której dotyczy planowana operacja.

§ 12. Zapewnienie nale˝ytych gwarancji technicz-
nych operacji stwierdza si´ na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia, o któ-
rych mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego, je˝eli takie pozwolenie jest wymagane
w zwiàzku z realizacjà operacji.

§ 13. Realizacja operacji ma zapewnionà gospo-
darczà trwa∏oÊç, je˝eli za∏o˝ono przynajmniej 10-letni
okres u˝ytkowania budynków, budowli lub innych
obiektów budowlanych bezpoÊrednio zwiàzanych
z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni
okres eksploatacji lub u˝ytkowania narz´dzi i urzà-
dzeƒ lub innego wyposa˝enia technicznego, bezpo-
Êrednio zwiàzanych z planowanà inwestycjà.

§ 14. Wp∏yw operacji na Êrodowisko ustala si´
w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç, je˝eli obo-
wiàzek taki wynika z przepisów o ochronie Êrodowi-
ska.

§ 15. 1. W przypadku braku pozwoleƒ albo zg∏o-
szenia, o których mowa w § 12, stwierdzenia spe∏-
nienia warunków okreÊlonych w § 10 dokonuje si´
na podstawie z∏o˝onego wraz z wnioskiem o do-
finansowanie studium wykonalnoÊci projektu dla
danej operacji, przy czym warunkiem wyp∏aty po-
mocy jest z∏o˝enie przez beneficjenta tych pozwoleƒ
albo zg∏oszenia najpóêniej w dniu z∏o˝enia wniosku
o p∏atnoÊç.

2. Studium wykonalnoÊci projektu, o którym mo-
wa w ust. 1, wnioskodawca sporzàdza wed∏ug wzoru
opracowanego i udost´pnionego przez instytucj´ za-
rzàdzajàcà.

3. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 beneficjent
nie sk∏ada planu biznesowego operacji, o którym mo-
wa w § 11 ust. 1.

§ 16. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji za-
licza si´ koszty faktycznie poniesione przez benefi-
cjenta od dnia przyznania pomocy z tytu∏u realizacji
tej operacji, w tym tak˝e podatek od towarów i us∏ug
(VAT) na zasadach okreÊlonych w art. 55 ust. 5 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackie-
go (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego da-
lej „rozporzàdzeniem nr 1198/2006”.

2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty kwalifiko-
walne poniesione przed dniem przyznania pomocy,
lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu:

1) z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie;

2) 29 maja 2009 r. — w przypadku kosztów kwalifiko-
walnych poniesionych w celu przygotowania
LSROR.ww
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§ 17. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie za-
licza si´ kosztów: 

1) zakupu u˝ywanych maszyn, urzàdzeƒ lub innego
sprz´tu, je˝eli: 

a) zosta∏y zakupione z udzia∏em Êrodków publicz-
nych w okresie 5 lat poprzedzajàcych rok ich na-
bycia,

b) ich wartoÊç rynkowa przewy˝sza wartoÊç no-
wych maszyn, urzàdzeƒ lub innego sprz´tu te-
go samego typu,

c) nie spe∏niajà wymagaƒ technicznych dla tych
maszyn, urzàdzeƒ lub sprz´tu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do
dysponowania nimi:

a) je˝eli ich nabycie nie mia∏o bezpoÊredniego
zwiàzku z realizacjà operacji,

b) je˝eli ich wartoÊç przewy˝sza wartoÊç rynkowà
lub odtworzeniowà ustalonà w drodze wyceny
nieruchomoÊci w operacie szacunkowym spo-
rzàdzonym zgodnie z przepisami o gospodarce
nieruchomoÊciami,

c) je˝eli podmiot zbywajàcy nieruchomoÊç w okre-
sie 5 lat poprzedzajàcych jej zbycie beneficjen-
towi, otrzyma∏ pomoc na jej zakup ze Êrodków
publicznych,

d) powy˝ej 10 % wartoÊci wszystkich kwalifikujà-
cych si´ wydatków na danà operacj´;

3) nak∏adów rzeczowych niemajàcych bezpoÊrednie-
go zwiàzku z realizacjà operacji;

4) amortyzacji Êrodków trwa∏ych, je˝eli beneficjent
nie przedstawi∏ pisemnego oÊwiadczenia, ˝e do-
kona∏ odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa-
∏ych;

5) pracy w∏asnej wykonywanej przez beneficjenta
b´dàcego osobà fizycznà i pracy wolontariuszy;

6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosz-
tów po∏àczeƒ telefonicznych, op∏at za zu˝ytà wo-
d´, energi´ elektrycznà i noÊniki energii, sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne benefi-
cjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powy˝ej 10 % wartoÊci netto operacji,

b) które nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku z reali-
zacjà operacji,

c) które zosta∏y naliczone i wykazane niezgodnie
ze sposobem okreÊlonym w umowie o dofinan-
sowanie.

§ 18. 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´
tylko te nak∏ady rzeczowe faktycznie wniesione przez
beneficjenta, które mia∏y bezpoÊredni zwiàzek z reali-
zacjà operacji, o których mowa w § 1.

2. WartoÊç nak∏adów rzeczowych zaliczanych do
kosztów kwalifikowalnych ustala si´: 

1) w drodze wyceny nieruchomoÊci, dokonanej nie
wczeÊniej ni˝ w okresie 3 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunko-
wym sporzàdzonym zgodnie z przepisami o go-
spodarce nieruchomoÊciami — w przypadku na-
k∏adów rzeczowych wniesionych w formie gruntu,
budynku lub budowli lub prawa do dysponowania
nimi;

2) w kosztorysie powykonawczym — w przypadku
nak∏adów rzeczowych wniesionych w formie ro-
bót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac
konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, in-
spektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w proto-
kole odbioru.

§ 19. 1. WysokoÊç poniesionych kosztów kwalifi-
kowalnych, innych ni˝ nak∏ady rzeczowe, ustala si´ na
podstawie umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu ksi´gowego.

2. Do umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu ksi´gowego, o których mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy sposób, miejsce
i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez
strony umowy lub sprzedawc´ i nabywc´ —
w przypadku faktury lub rachunku;

2) dokonania zap∏aty przez beneficjenta.

§ 20. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie
zalicza si´ kosztów poniesionych w zwiàzku z jej reali-
zacjà poza obszarem LSROR.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do kosztów kwa-
lifikowalnych operacji polegajàcych na promowaniu
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej lub mi´dzynarodowej
mi´dzy LGR.

§ 21. 1. Post´powanie w sprawie przyznania po-
mocy prowadzi w∏aÊciwy organ samorzàdu woje-
wództwa.

2. Za∏atwianie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
pomocy, w tym dokonywanie czynnoÊci w ramach
post´powania w sprawie przyznania pomocy, mo˝e
byç dokonywane przez upowa˝nionych przez w∏aÊci-
wy organ samorzàdu województwa pracowników
urz´du marsza∏kowskiego albo wojewódzkà samorzà-
dowà jednostk´ organizacyjnà, zwanà dalej „samorzà-
dowà jednostkà”.

§ 22. 1. Organ samorzàdu województwa, który jest
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ LGR, na jej wniosek,
podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie interneto-
wej administrowanej przez urzàd marsza∏kowski albo
samorzàdowà jednostk´ i na tablicy znajdujàcej si´
w siedzibie tego urz´du albo tej jednostki oraz w pra-
sie o zasi´gu obejmujàcym obszar realizacji LSROR
informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania, za poÊrednictwem
danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d.ww
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest za-
mieszczana tak˝e przez LGR na jej stronie interneto-
wej oraz na tablicy znajdujàcej si´ w jej siedzibie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) wskazanie terminu sk∏adania wniosków o do-
finansowanie nie krótszego ni˝ 30 dni i nie d∏u˝-
szego ni˝ 60 dni;

2) wskazanie miejsca sk∏adania wniosków o dofinan-
sowanie;

3) wzór wniosku o dofinansowanie;

4) kryteria wyboru operacji przez LGR okreÊlone
w LSROR;

5) wykaz dokumentów, które do∏àcza si´ do wniosku
o dofinansowanie, umo˝liwiajàcych dokonanie
oceny i wyboru operacji przez LGR;

6) limit dost´pnych Êrodków finansowych.

4. Informacj´, o której mowa w ust. 1, podaje si´
do publicznej wiadomoÊci co najmniej 30 dni przed
dniem rozpocz´cia terminu sk∏adania wniosków o do-
finansowanie.

§ 23. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d sk∏ada si´ do w∏aÊci-
wego organu samorzàdu województwa za poÊrednic-
twem LGR, bezpoÊrednio w miejscu, o którym mowa
w § 22 ust. 3 pkt 2.

2. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie potwierdza
si´ na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat´ z∏o˝enia
wniosku oraz jest opatrzone piecz´cià LGR i podpisa-
ne przez osob´ przyjmujàcà wniosek.

§ 24. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d zawiera w szczególno-
Êci:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres
osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnios-
kodawcy — je˝eli pe∏nomocnictwo zosta∏o udzie-
lone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko-
dawcy;

4) informacj´ o formie prawnej wnioskodawcy;

5) charakterystyk´ prowadzonej dzia∏alnoÊci;

6) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie miej-
sca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

8) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà;

9) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczonych do wnios-
ku.

2. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´ doku-
menty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie, które sà okreÊlone w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje LGR informacje
o zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem
o dofinansowanie niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.

§ 25. 1. LGR dokonuje wyboru operacji wymienio-
nych w § 1 pkt 1 lit. a—d zgodnie z art. 45 ust. 4 roz-
porzàdzenia nr 1198/2006:

1) spoÊród operacji, które sà zgodne z LSROR;

2) na podstawie kryteriów wyboru operacji okreÊlo-
nych w LSROR;

3) do wysokoÊci limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3
pkt 6.

2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie poda-
na do publicznej wiadomoÊci informacja o mo˝liwoÊci
sk∏adania wniosków na realizacj´ operacji, LGR wy-
biera operacje do wysokoÊci 120 % limitu, o którym
mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

§ 26. 1. Niezw∏ocznie po dokonaniu oceny opera-
cji pod wzgl´dem jej zgodnoÊci z LSROR oraz spe∏nia-
nia kryteriów wyboru operacji, LGR sporzàdza list´
ocenionych operacji, ustalajàc ich kolejnoÊç wed∏ug
liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny,
i przekazuje jà wnioskodawcom, informujàc ich na
piÊmie o:

1) zgodnoÊci operacji z LSROR albo jej niezgodnoÊci
z LSROR, wskazujàc przyczyny niezgodnoÊci;

2) liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny
oraz miejscu na liÊcie ocenionych operacji;

3) mo˝liwoÊci z∏o˝enia odwo∏ania od wyników tej
oceny zgodnie z procedurà okreÊlonà w LSROR.

2. W terminie 45 dni od dnia, w którym up∏ynà∏
termin sk∏adania wniosków o dofinansowanie, LGR
dokonuje wyboru operacji i sporzàdza listy:

1) wybranych operacji, ustalajàc ich kolejnoÊç we-
d∏ug liczby uzyskanych punktów w ramach oceny
spe∏niania kryteriów wyboru operacji,

2) niewybranych operacji

— uwzgl´dniajàc tak˝e wyniki oceny operacji doko-
nanej na skutek z∏o˝onych odwo∏aƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 3.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierajà da-
ne umo˝liwiajàce identyfikacj´ umieszczonych na
nich operacji, a lista, o której mowa w ust. 1, oraz li-
sta, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawierajà ponadto
wskazanie operacji, które mieszczà si´ w ramach limi-
tu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

§ 27. LGR przekazuje w∏aÊciwemu organowi samo-
rzàdu województwa listy, o których mowa w § 26
ust. 2, oraz uchwa∏y komitetu LGR w sprawie wyboru
operacji wraz ze z∏o˝onymi wnioskami o dofinansowa-
nie, w terminie okreÊlonym w § 26 ust. 2.ww
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§ 28. LGR informuje na piÊmie wnioskodawc´ o:

1) wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazujàc
przyczyny niewybrania,

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny ope-
racji pod wzgl´dem spe∏niania kryteriów wyboru
operacji, miejscu na liÊcie wybranych operacji
oraz czy operacja mieÊci si´ w ramach limitu,
o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6

— w terminie okreÊlonym w § 26 ust. 2.

§ 29. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 sk∏ada si´:

1) raz w roku, w terminie od dnia 15 wrzeÊnia do
dnia 15 paêdziernika roku poprzedzajàcego rok, na
który ma byç przyznana pomoc, przy czym wnio-
sek o dofinansowanie tych operacji na pierwszy
rok realizacji LSROR sk∏ada si´ w terminie 30 dni
od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opra-
cowanej przez nià LSROR;

2) do w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa
bezpoÊrednio w urz´dzie marsza∏kowskim albo
samorzàdowej jednostce.

2. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie potwierdza
si´ na jego kopii. Potwierdzenie zawiera dat´ z∏o˝enia
wniosku oraz jest opatrzone piecz´cià w∏aÊciwego or-
ganu samorzàdu województwa i podpisane przez oso-
b´ przyjmujàcà wniosek.

§ 30. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji wy-
mienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 zawiera:

1) nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres
osoby upowa˝nionej do reprezentowania wnios-
kodawcy — je˝eli pe∏nomocnictwo zosta∏o udzie-
lone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko-
dawcy;

4) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie miej-
sca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà;

7) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczonych do wnios-
ku.

2. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´ doku-
menty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku o do-
finansowanie, które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje w∏aÊciwemu organo-
wi samorzàdu województwa informacje o zmianach
w zakresie danych obj´tych wnioskiem o dofinanso-
wanie niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.

§ 31. 1. Je˝eli wniosek o dofinansowanie nie zo-
sta∏ z∏o˝ony w terminie lub we wniosku nie wskazano
adresu wnioskodawcy i nie mo˝na ustaliç tego adresu
na podstawie posiadanych danych, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa pozostawia wniosek o do-
finansowanie bez rozpatrzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w przypadku, gdy
wniosek o dofinansowanie dotyczy operacji wymie-
nionej w § 1 pkt 1 lit. a—d, która nie zosta∏a wybrana
przez LGR.

3. Je˝eli wniosek o dofinansowanie nie zosta∏ wy-
pe∏niony we wszystkich wymaganych pozycjach lub
nie do∏àczono do niego co najmniej jednego z doku-
mentów potwierdzajàcych dane zawarte we wniosku
o dofinansowanie, wnioskodawca jest wzywany do
usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

4. Je˝eli wnioskodawca pomimo wezwania, o któ-
rym mowa w ust. 3, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏
wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa ponownie wzywa wniosko-
dawc´ do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

5. Je˝eli wnioskodawca pomimo ponownego we-
zwania, o którym mowa w ust. 4, do usuni´cia braków
lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ nie dokona∏ ich w terminie,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa nie przy-
znaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosu-
je si´ odpowiednio.

6. W przypadku wystàpienia we wniosku o do-
finansowanie oczywistych omy∏ek pisarskich lub ra-
chunkowych, w∏aÊciwy organ samorzàdu wojewódz-
twa mo˝e dokonaç ich poprawy, informujàc jednoczeÊ-
nie wnioskodawc´ o wprowadzonych zmianach.

§ 32. Pomoc na realizacj´ operacji wymienionych
w § 1:

1) pkt 1 lit. a—d przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci ope-
racji na liÊcie wybranych operacji;

2) pkt 1 lit. e i pkt 2 przys∏uguje wed∏ug kolejnoÊci
z∏o˝enia prawid∏owo wype∏nionego i udokumen-
towanego wniosku o dofinansowanie.

§ 33. 1. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
rozpatruje wniosek o dofinansowanie:

1) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—d w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia przekazania tego wnios-
ku przez LGR;

2) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2
w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia tego wnios-
ku.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w termi-
nach, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ samo-
rzàdu województwa zawiadamia wnioskodawc´
o przyczynach zw∏oki, okreÊlajàc nowy termin rozpa-
trzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 30 dni.ww
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§ 34. Wezwanie przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa wnioskodawcy do wykonania okreÊlo-
nych czynnoÊci w toku post´powania w sprawie przy-
znania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywa-
nia wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania
przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.

§ 35. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o do-
finansowanie jest niezb´dne uzyskanie dodatkowych
wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà nowe
okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci
przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku
o dofinansowanie wyd∏u˝a si´ o czas niezb´dny do
uzyskania wyjaÊnieƒ lub opinii, o czym w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu województwa informuje wniosko-
dawc´ na piÊmie.

§ 36. 1. W razie uchybienia terminu wykonania
przez wnioskodawc´ okreÊlonych czynnoÊci w toku
post´powania w sprawie przyznawania pomocy, w∏a-
Êciwy organ samorzàdu województwa, na pisemnà
proÊb´ wnioskodawcy, przywraca termin wykonania
tych czynnoÊci, je˝eli wnioskodawca:

1) wniós∏ proÊb´ w terminie 14 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia;

2) jednoczeÊnie z wniesieniem proÊby dope∏ni∏ czyn-
noÊci, dla której okreÊlony by∏ termin;

3) uprawdopodobni∏, ˝e uchybienie nastàpi∏o bez je-
go winy.

2. Przywrócenie terminu do z∏o˝enia proÊby, o któ-
rej mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 37. 1. W przypadku operacji w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1, nast´pca prawny wnioskodaw-
cy albo nabywca przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci
albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do cho-
wu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
lub jego cz´Êci nie mo˝e wstàpiç do toczàcego si´ po-
st´powania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, o którym
mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ samorzàdu woje-
wództwa pozostawia bez rozpatrzenia z dniem upraw-
dopodobnienia zdarzenia okreÊlonego w ust. 1.

§ 38. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie w∏aÊciwy organ samorzà-
du województwa wyznacza niezw∏ocznie wniosko-
dawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy
o dofinansowanie, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województw terminie w celu zawarcia umowy o do-
finansowanie albo odmówi∏ jej podpisania, w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa nie przyznaje pomo-
cy, chyba ˝e wnioskodawca stawi∏ si´ w celu zawarcia
umowy i jà zawar∏ w innym terminie: 

1) uzgodnionym z w∏aÊciwym organem samorzàdu
województwa przed up∏ywem wyznaczonego
w zawiadomieniu terminu, nie d∏u˝szym ni˝ mie-
siàc, albo

2) wyznaczonym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa, nie d∏u˝szym ni˝ 21 dni od dnia, na
który zosta∏ wyznaczony poprzedni termin zawar-
cia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podsta-
wie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´
odpowiednio. 

§ 39. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postano-
wieniami okreÊlonymi w art. 15 ustawy, zawiera
wskazanie terminu i warunków sk∏adania wniosku
o p∏atnoÊç oraz mo˝e zawieraç zobowiàzania benefi-
cjenta dotyczàce:

1) osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu
przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em in-
nych Êrodków publicznych, z wy∏àczeniem przy-
padku wspó∏finansowania z dochodów jednostek
samorzàdu terytorialnego stanowiàcych dochody
w∏asne lub subwencj´ ogólnà;

3) ograniczeƒ lub warunków obowiàzujàcych przez
5 lat w zakresie:

a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub spo-
sobu ich wykorzystania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà;

4) umo˝liwienia przeprowadzenia kontroli zwiàza-
nych z przyznanà pomocà przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przy-
znanà pomocà przez 5 lat;

6) informowania w∏aÊciwego organu samorzàdu wo-
jewództwa o okolicznoÊciach mogàcych mieç
wp∏yw na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pi´cioletni okres, którego dotyczà zobowiàza-
nia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3—6, liczy si´ od
dnia dokonania p∏atnoÊci koƒcowej.

§ 40. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umo-
wie o dofinansowanie jest:

1) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´p-
nionym przez w∏aÊciwy organ samorzàdu woje-
wództwa;

2) oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egze-
kucji — w przypadku operacji o wartoÊci powy˝ej
500 000 z∏ kwoty dofinansowania.

2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, sà:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecnoÊci upo-
wa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kowskie-
go albo samorzàdowej jednostki;

2) sk∏adane w urz´dzie marsza∏kowskim albo samo-
rzàdowej jednostce w dniu zawarcia umowy o do-
finansowanie.ww
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3. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
umowy o dofinansowanie: 

1) oÊwiadczenie ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na za-
warcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnoÊci
majàtkowej albo oÊwiadczenie o niepozostawaniu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim;

2) oÊwiadczenie wspó∏w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊci-
cieli przedsi´biorstwa oraz ich ma∏˝onków o wyra-
˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o ustano-
wionej rozdzielnoÊci majàtkowej albo oÊwiadcze-
nie o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim —
w przypadku gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
przedsi´biorstwa stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç
osób fizycznych.

§ 41. 1. Ârodki finansowe z tytu∏u pomocy wyp∏a-
ca si´ na warunkach okreÊlonych w umowie o do-
finansowanie, z tym ˝e Êrodki te mogà byç wyp∏aca-
ne, je˝eli beneficjent:

1) udokumentowa∏ zrealizowanie operacji lub jej eta-
pu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych
z tym zwiàzanych, zgodnie z warunkami okreÊlo-
nymi w rozporzàdzeniu i w umowie;

2) zrealizowa∏ lub realizuje zobowiàzania okreÊlone
w umowie.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spe∏ni∏ które-
gokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1,
Êrodki finansowe z tytu∏u pomocy mogà byç wyp∏aco-
ne w cz´Êci dotyczàcej operacji lub jej etapu, która zo-
sta∏a zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, je˝eli
cel operacji zosta∏ osiàgni´ty lub mo˝e zostaç osiàg-
ni´ty do dnia z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà.

§ 42. 1. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´:

1) na formularzu opracowanym i udost´pnionym
przez instytucj´ zarzàdzajàcà;

2) osobiÊcie lub przez upowa˝nionà osob´, bezpo-
Êrednio w urz´dzie marsza∏kowskim albo samo-
rzàdowej jednostce tego samorzàdu wojewódz-
twa, z którym zosta∏a zawarta umowa o dofinan-
sowanie. 

2. Wniosek o p∏atnoÊç mo˝e dotyczyç p∏atnoÊci
poÊredniej. Wniosek sk∏ada si´ po zrealizowaniu da-
nego etapu operacji, okreÊlonego w umowie o do-
finansowanie.

3. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
potwierdzajàce poniesienie kosztów kwalifikowanych,
które sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze-
nia.

4. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie okreÊlonym w umowie o dofinansowanie,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzywa
beneficjenta, w formie pisemnej, do z∏o˝enia wniosku
o p∏atnoÊç, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia
dor´czenia wezwania.

5. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ z∏o˝ony
w terminie, o którym mowa w ust. 4, pomocy nie wy-
p∏aca si´.

6. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ prawid∏owo
wype∏niony lub nie do∏àczono do niego co najmniej
jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa wzywa
beneficjenta do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊ-
nieƒ, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

7. Je˝eli beneficjent, pomimo wezwania, o którym
mowa w ust. 6, nie usunà∏ braków lub nie z∏o˝y∏
wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie, w∏aÊciwy organ
samorzàdu województwa ponownie wzywa benefi-
cjenta do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wezwania.

8. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwa-
nia, o którym mowa w ust. 7, nie usunà∏ braków lub
nie z∏o˝y∏ wyjaÊnieƒ w wyznaczonym terminie:

1) w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa rozpa-
truje wniosek o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim zo-
sta∏ prawid∏owo wype∏niony i udokumentowany,
albo

2) pomocy nie wyp∏aca si´, je˝eli wniosek o p∏atnoÊç
nie mo˝e zostaç rozpatrzony w zakresie poniesio-
nych kosztów.

9. Do rozpatrywania wniosku o p∏atnoÊç przepis
§ 30 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 43. 1. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
po pozytywnej ocenie wniosku o p∏atnoÊç przekazuje
zlecenie p∏atnoÊci Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, która dokonuje tej p∏atnoÊci.

2. Zlecenie p∏atnoÊci w∏aÊciwy organ samorzàdu
województwa sporzàdza na podstawie zestawieƒ po-
niesionych wydatków, okreÊlonych we wniosku
o p∏atnoÊç.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, w∏aÊciwy
organ samorzàdu województwa potwierdza za zgod-
noÊç ze zrealizowanà umowà o dofinansowanie.

§ 44. Pomoc podlega zwrotowi w ca∏oÊci, je˝eli be-
neficjent:

1) nie wype∏ni∏ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 39
ust. 1 pkt 1 lub 4;

2) zaprzesta∏ realizacji operacji;

3) naruszy∏ przepisy o zamówieniach publicznych
w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania,
przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w cz´Êci
dotyczàcej post´powania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, które beneficjent przeprowadzi∏
bez naruszenia przepisów o zamówieniach
publicznych, je˝eli zosta∏ osiàgni´ty cel operacji.

§ 45. 1. W razie Êmierci, rozwiàzania, przekszta∏ce-
nia albo po∏àczenia beneficjenta z innym podmiotem,
nast´pcy prawnemu beneficjenta mo˝e byç przyzna-
na pomoc na realizacj´ operacji, którà realizowa∏
beneficjent, je˝eli:

1) sà spe∏nione warunki okreÊlone w art. 18 ust. 2
ustawy;ww
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2) na nast´pc´ prawnego beneficjenta przesz∏y pra-
wa i obowiàzki nabyte w ramach realizacji tej ope-
racji oraz inne prawa i obowiàzki beneficjenta nie-
zb´dne do jej zrealizowania.

2. W razie rozwiàzania, przekszta∏cenia albo po∏à-
czenia beneficjenta b´dàcego LGR z innym podmio-
tem, nast´pcy prawnemu beneficjenta nie przys∏ugu-
je pomoc na realizacj´ operacji wymienionych w § 1
pkt 1 lit. e i pkt 2, które realizowa∏ beneficjent.

3. Wniosek nast´pcy prawnego beneficjenta o do-
finansowanie sk∏ada si´ w siedzibie LGR, w terminie
2 miesi´cy od dnia zaistnienia zdarzenia okreÊlonego
w ust. 1.

4. Do wniosku o dofinansowanie nast´pca prawny
beneficjenta do∏àcza dokument potwierdzajàcy fakt
zaistnienia nast´pstwa prawnego, a w przypadku na-
st´pstwa prawnego b´dàcego wynikiem Êmierci
beneficjenta — kopi´ prawomocnego postanowienia
sàdu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopi´ zare-
jestrowanego aktu poÊwiadczenia dziedziczenia spo-
rzàdzonego przez notariusza.

5. W przypadku nast´pstwa prawnego b´dàcego
wynikiem Êmierci beneficjenta, je˝eli nie zosta∏o za-
koƒczone post´powanie sàdowe o stwierdzenie naby-
cia spadku, spadkobierca do∏àcza do wniosku o do-
finansowanie zaÊwiadczenie sàdu o zarejestrowaniu
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopi´
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez sàd
albo 

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em przez no-
tariusza albo upowa˝nionego pracownika urz´du
marsza∏kowskiego lub samorzàdowej jednostki,
wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku
w polskiej placówce pocztowej operatora publicz-
nego albo kopià tego potwierdzenia poÊwiadczo-
nà za zgodnoÊç z orygina∏em przez notariusza
albo upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏-
kowskiego lub samorzàdowej jednostki.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, spadko-
bierca przekazuje w∏aÊciwemu organowi samorzàdu
województwa prawomocne postanowienie sàdu
o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od
dnia uprawomocnienia si´ tego postanowienia.

7. Je˝eli z postanowienia sàdu o stwierdzeniu na-
bycia spadku wynika, ˝e uprawnionych do nabycia
spadku jest wi´cej ni˝ jeden spadkobierca, spadko-
bierca, który z∏o˝y∏ wniosek o dofinansowanie, do∏à-
cza do tego wniosku oÊwiadczenia pozosta∏ych spad-
kobierców, ˝e wyra˝ajà zgod´ na przyznanie pomocy
temu spadkobiercy.

8. W przypadku z∏o˝enia przez spadkobierc´ wnios-
ku o dofinansowanie po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 3, w∏aÊciwy organ samorzàdu woje-
wództwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4
i 5 ustawy stosuje si´ odpowiednio.

9. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpa-
truje si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

10. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadko-
biercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa
w ust. 9, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa za-
wiadamia wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, wska-
zujàc nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy
jednak ni˝ 2 miesiàce.

§ 46. 1. W razie nabycia przedsi´biorstwa albo je-
go cz´Êci obj´tych realizacjà operacji, pomoc mo˝e
byç przyznana nabywcy, je˝eli beneficjent zg∏osi∏ w∏a-
Êciwemu organowi samorzàdu województwa zamiar
zbycia przedsi´biorstwa albo jego cz´Êci i sà spe∏nio-
ne warunki okreÊlone w art. 18 ust. 2 ustawy.

2. W∏aÊciwy organ samorzàdu województwa,
w zwiàzku ze zg∏oszeniem, o którym mowa w ust. 1,
ustala, czy wzgl´dy ekonomiczne oraz osiàgni´cie
i zachowanie celu operacji uzasadniajà zbycie przed-
si´biorstwa albo jego cz´Êci w celu kontynuacji ope-
racji, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubie-
gania si´ o przyznanie pomocy przez nabywc´, w tym
o okolicznoÊciach faktycznych lub prawnych wyklu-
czajàcych przyznanie pomocy.

3. Dokonujàc ustaleƒ, o których mowa w ust. 2,
w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa mo˝e ˝àdaç
od beneficjenta przed∏o˝enia dokumentów lub z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ.

4. Wniosek nabywcy o dofinansowanie sk∏ada si´
do w∏aÊciwego organu samorzàdu województwa
w terminie 2 miesi´cy od dnia nabycia przedsi´bior-
stwa albo jego cz´Êci obj´tych realizacjà operacji.

5. Do wniosku nabywcy o dofinansowanie do∏àcza
si´ dokument potwierdzajàcy nabycie przedsi´bior-
stwa albo jego cz´Êci obj´tych realizacjà operacji.

6. W przypadku z∏o˝enia wniosku nabywcy o do-
finansowanie po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 4, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa
nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 usta-
wy stosuje si´ odpowiednio.

7. Wniosek nabywcy o dofinansowanie rozpatruje
si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy
o dofinansowanie w terminie, o którym mowa
w ust. 7, w∏aÊciwy organ samorzàdu województwa za-
wiadamia wnioskodawc´, w formie pisemnej, o przy-
czynach zw∏oki, wskazujàc jednoczeÊnie nowy termin
rozpatrzenia wniosku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesià-
ce.

§ 47. 1. WysokoÊç pomocy na realizacj´ operacji
przyznanà nast´pcy prawnemu beneficjenta albo na-
bywcy przedsi´biorstwa beneficjenta albo cz´Êci tego
przedsi´biorstwa obj´tych realizacjà operacji nie mo-
˝e przekraczaç kwoty pomocy, która nie zosta∏a wy-
p∏acona temu beneficjentowi.ww
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2. Umowa o dofinansowanie zawarta z nast´pcà
prawnym beneficjenta albo nabywcà przedsi´bior-
stwa beneficjenta albo cz´Êci tego przedsi´biorstwa
obj´tych realizacjà operacji okreÊla warunki kontynu-
acji realizacji operacji.

§ 48. 1. Obliczania i oznaczania terminów zwiàza-
nych z wykonywaniem czynnoÊci w toku post´powa-
nia w sprawie przyznawania pomocy i wyp∏aty Êrod-
ków finansowych z tytu∏u pomocy dokonuje si´ zgod-
nie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczàcymi ter-
minów.

2. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed je-
go up∏ywem pismo nadano w polskiej placówce pocz-
towej operatora publicznego albo z∏o˝ono w polskim
urz´dzie konsularnym.

§ 49. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 paêdziernika 2009 r.
(poz. 1371)

Za∏àcznik nr 1

ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1
pkt 1 lit. a—d rozporzàdzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy
si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpi-
su;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;

3) kopia dokumentu to˝samoÊci — w przypadku gdy
ubiegajàcy si´ o dofinansowanie jest osobà fizycz-
nà;

4) kopia dokumentu stwierdzajàcego prawo do dys-
ponowania nieruchomoÊcià na cel zwiàzany z re-
alizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga te-
go specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzy-
mane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypad-
ku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) uproszczony plan biznesowy operacji;

7) pozwolenie budowlane albo zg∏oszenie, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika opera-
cji;

8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

9) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli
ryb w polskich obszarach morskich wydane na
podstawie przepisów o rybo∏ówstwie, je˝eli takie
zezwolenie jest wymagane w zwiàzku z realizacjà
operacji;

10) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiega-
jàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwa-
lifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

11) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji
— w przypadku braku pozwolenia wodnoprawne-
go, o którym mowa w przepisach prawa wodne-
go, pozwolenia budowlanego albo zg∏oszenia,
o których mowa w przepisach prawa budowlane-
go;

12) operat szacunkowy sporzàdzony zgodnie z przepi-
sami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przy-
padku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zali-
cza do kosztów kwalifikowalnych wniesione na-
k∏ady rzeczowe w formie nieruchomoÊci;

13) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342), albo decyzja, o której mowa
w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaÊwiadczenie po-
wiatowego lekarza weterynarii, ˝e ubiegajàcy si´
o dofinansowanie dokona∏ zg∏oszenia, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy — w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) szczegó∏owy opis operacji, z podaniem specyfika-
cji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem êróde∏
jej finansowania — w przypadku gdy wymaga te-
go specyfika operacji;

15) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wy-
stawy, badania, wdra˝anego systemu lub szkole-
nia, na które wnioskodawca ubiega si´ o pomoc,
z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz
êróde∏ ich finansowania —  w przypadku gdy wy-
maga tego specyfika operacji.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1
pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporzàdzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy
si´ o dofinansowanie ma obowiàzek takiego wpi-
su;

2) pe∏nomocnictwo — w przypadku gdy zosta∏o
udzielone;ww
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3) szczegó∏owy opis operacji, z podaniem specyfika-
cji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem êróde∏
jej finansowania — w przypadku gdy wymaga te-
go specyfika operacji;

4) umowa spó∏ki lub inny akt za∏o˝ycielski i statut —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wy-
stawy, badania, wdra˝anego systemu lub szkole-
nia, na które wnioskodawca ubiega si´ o pomoc,
z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz
êróde∏ ich finansowania — w przypadku gdy wy-
maga tego specyfika operacji. 

Za∏àcznik nr 2

ZA¸ÑCZNIKI, KTÓRE DO¸ÑCZA SI¢ DO WNIOSKU O P¸ATNOÂå

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1
pkt 1 lit. a—d rozporzàdzenia:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kow-
skiego lub samorzàdowej jednostki kopie faktur
lub dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej
wartoÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdza-
jàcych poniesione wydatki; 

2) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;

3) kopia aktu notarialnego stwierdzajàcego przenie-
sienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kow-
skiego lub samorzàdowej jednostki kopie doku-
mentów potwierdzajàcych odbiór lub wykonanie
prac;

5) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;

6) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifika-
cji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie o ukoƒcze-
niu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzymanych cer-
tyfikatach — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

7) lista osób uczestniczàcych w kursach lub szkole-
niach — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;

8) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e u˝ywane
maszyny, urzàdzenia lub inny sprz´t w okresie
5 lat poprzedzajàcych rok ich nabycia nie zosta∏y
zakupione z udzia∏em Êrodków publicznych —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika opera-
cji;

9) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta potwierdzajà-
ce, ˝e nieruchomoÊç w okresie 5 lat poprzedzajà-
cych jej nabycie nie by∏a zakupiona z udzia∏em
Êrodków publicznych — w przypadku gdy wyma-
ga tego specyfika operacji;

10) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej opera-
cji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;

11) wzory materia∏ów promocyjnych — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;

13) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1
pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporzàdzenia:

1) potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em przez
upowa˝nionego pracownika urz´du marsza∏kow-
skiego lub samorzàdowej jednostki kopie faktur
lub dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej
wartoÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdza-
jàcych poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifika-
cji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie o ukoƒcze-
niu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzymanych cer-
tyfikatach — w przypadku gdy wymaga tego spe-
cyfika operacji;

3) lista osób uczestniczàcych w kursach lub szkole-
niach — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;

4) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej opera-
cji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;

5) wzory materia∏ów promocyjnych — w przypadku
gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy
beneficjent zaliczy∏ do kosztów kwalifikowalnych
wniesione nak∏ady rzeczowe;

7) pisemne oÊwiadczenie beneficjenta, ˝e dokona∏
odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.ww
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