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cà finansowà okreÊlonych w § 10 ust. 1 i 2, pomniejszonych o:
1) kwot´ Êrodków publicznych, o których mowa
w ust. 3;
2) inne przychody, jakie Instytut uzyska∏ w zwiàzku
z realizacjà szkolenia.
§ 19. 1. Instytut sk∏ada w Agencji wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu wed∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na
podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju.
2. Do wniosku Instytutu stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 15 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. Agencja ocenia wniosek Instytutu pod wzgl´dem jego prawid∏owoÊci formalnej wed∏ug zasad
okreÊlonych w Uzupe∏nieniu, o którym mowa w § 16
ust. 1.

Poz. 2115 i 2116

prawiany lub uzupe∏niany, za dat´ z∏o˝enia wniosku
przyjmuje si´ dat´ dokonania ostatniej poprawy lub
uzupe∏nienia.
6. Agencja, w terminie 7 dni roboczych od ustalenia, ˝e wniosek Instytutu jest prawid∏owy formalnie, przekazuje ten wniosek do Instytucji PoÊredniczàcej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Instytucja PoÊredniczàca
uzyskuje opini´ w∏aÊciwego Komitetu Sterujàcego,
wed∏ug zasad okreÊlonych w Uzupe∏nieniu, o którym
mowa w § 16 ust. 1, a nast´pnie przekazuje ten wniosek wraz z opinià Instytucji Zarzàdzajàcej Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004—2006.
7. Agencja informuje Instytut o wynikach oceny
jego wniosku w ciàgu 5 dni roboczych od dnia,
w którym Instytucja Zarzàdzajàca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich
2004—2006 powiadomi Agencj´ o akceptacji lub odrzuceniu wniosku Instytutu.
Rozdzia∏ 5

4. W przypadku uchybieƒ formalnych Agencja
wzywa Instytut do poprawienia bàdê uzupe∏nienia
wniosku w terminie 7 dni od daty wezwania. W razie
niedokonania lub niew∏aÊciwego dokonania w tym
terminie poprawy lub uzupe∏nienia Agencja pozostawia wniosek bez dalszego biegu.

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

5. Agencja dokonuje oceny prawid∏owoÊci formalnej wniosku Instytutu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wp∏ywu wniosku. Je˝eli wniosek by∏ po-

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Przepis koƒcowy

2116
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Przyjmuje si´ Uzupe∏nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo

ryb 2004—2006”, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia jest zawarty w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)

