
Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

w zakresie dzia∏ania „Przetwórstwo i rynek rybny”,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Przetwórstwo i rynek rybny”
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. (poz. 478)

WZÓR

UMOWA NR .................

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

zawarta w dniu ................................................... 200... r. w ............................................................................ mi´dzy:
Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibà w Warszawie, al. Jana Paw∏a II nr 70, zwanà dalej
„Agencjà”, reprezentowanà przez:

..........................................................................................................................................................................................,

dzia∏ajàcego(-à) na podstawie pe∏nomocnictwa Prezesa Agencji z dnia .......................................... nr ....................

a

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko / nazwa beneficjenta)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

zamieszka∏ym(-à) / z siedzibà w1)

...........................................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania i adres / siedziba i adres beneficjenta)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

NIP ...............................................................

REGON1) .....................................................

PESEL1), 2) ...................................................

legitymujàcym(-à) si´1) ..................................................................................................................................................,
(nazwa, seria i numer dokumentu to˝samoÊci)

zwanym(-à) dalej „beneficjentem”,
reprezentowanym przez:1)

...........................................................................................................................................................................................
(imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres / nazwa, siedziba i adres podmiotu reprezentujàcego beneficjenta)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

———————
1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) Wype∏nia si´ w przypadku osoby, której nadano numer PESEL.



§ 1

U˝yte w umowie okreÊlenia oznaczajà:

1) Program — Sektorowy Program Operacyjny „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiàcy za-
∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

2) Uzupe∏nienie Programu — Uzupe∏nienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006”, stanowiàce za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i prze-
twórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

3) pomoc finansowa — zwrot cz´Êci kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu poniesionych przez benefi-
cjenta; 

4) projekt — przedsi´wzi´cie realizowane przez beneficjenta w zakresie dzia∏ania „Przetwórstwo i rynek ryb-
ny”;

5) oddzia∏ regionalny — oddzia∏ regionalny Agencji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce realizacji projektu;

6) kosztorys wykonawczy — dokument sporzàdzony przez beneficjenta wed∏ug instrukcji opracowanej przez
Agencj´, okreÊlajàcy wartoÊç wykonanych robót budowlanych oraz prac konstrukcyjnych wykazanych
w kosztorysie inwestorskim, których wykonanie zosta∏o potwierdzone w protokole odbioru.

§ 2

Umowa okreÊla prawa i obowiàzki stron wynikajàce z udzielenia przez Agencj´ na rzecz beneficjenta pomocy
finansowej w ramach Programu i Uzupe∏nienia Programu w zakresie:

1) priorytetu „Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urzàdzenia portowe, prze-
twórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo Êródlàdowe”;

2) dzia∏ania  „Przetwórstwo i rynek rybny”.

§ 3

1. Agencja udzieli beneficjentowi, na podstawie z∏o˝onego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
nr ..................... i na warunkach okreÊlonych w niniejszej umowie, pomocy finansowej w wysokoÊci
......................................... z∏ (s∏ownie .......................................................................................................... z∏otych),

w tym:

1) publiczne Êrodki krajowe ...................................... z∏

(s∏ownie ................................................................................................................................................... z∏otych);

2) publiczne Êrodki wspólnotowe ............................ z∏

(s∏ownie ................................................................................................................................................... z∏otych).

2. Pomoc finansowa b´dzie udzielona:1)

1) jednorazowo — w wysokoÊci, o której mowa w ust. 1; 

2) w dwóch ratach:

a) pierwsza rata w wysokoÊci ............................................ z∏

(s∏ownie ............................................................................................................................................... z∏otych),

stanowiàca ............. % kwoty, o której mowa w ust. 1,

b) druga rata w wysokoÊci ....................................... z∏

(s∏ownie ............................................................................................................................................... z∏otych),

stanowiàca ............. % kwoty, o której mowa w ust. 1.
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§ 4

Beneficjent zobowiàzuje si´ do realizacji projektu .......................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................,
(numer i tytu∏ projektu)

obj´tego wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr ........................, do dnia .............................. 200... r.,
zgodnie z Programem, Uzupe∏nieniem Programu oraz przepisami dotyczàcymi warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb
2004—2006”.

§ 5

Beneficjent zobowiàzuje si´ ponadto do:1)

1) niekorzystania z innej pomocy finansowej ze Êrodków publicznych na realizacj´ projektu okreÊlonego w ni-
niejszej umowie; 

2) przechowywania orygina∏ów dokumentów zwiàzanych z realizacjà projektu przez okres 5 lat od dnia doko-
nania przez Agencj´ p∏atnoÊci / ostatniej p∏atnoÊci;

3) umo˝liwienia dokonania kontroli dokumentów lub kontroli w miejscu realizacji projektu,  przez upowa˝nio-
nych przedstawicieli Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
urz´dów kontroli skarbowej oraz innych organów kontroli krajowej i Unii Europejskiej przez okres 5 lat od
dnia dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci / ostatniej p∏atnoÊci;

4) przekazania Agencji:

a) og∏oszenia o zamówieniu publicznym udzielanym w ramach realizacji projektu,

b) informacji o wyniku post´powania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
przed zawarciem umów z wykonawcà,

c) poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em, przez notariusza albo upowa˝nionego pracownika Agencji,
kopii wszystkich dokumentów dotyczàcych post´powania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
realizacji projektu oraz umów zawartych z wykonawcà — niezw∏ocznie po podpisaniu tych umów.

§ 6

1. W przypadku gdy beneficjent przy realizacji projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.), a udzia∏ Êrodków publicznych w kosz-
cie zadania realizowanego w ramach projektu przekracza równowartoÊç w z∏otych kwoty 100 000 euro, liczo-
nej wed∏ug kursu NBP z ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym rozpocz´to przyjmo-
wanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, beneficjent zobowiàzuje si´ do przeprowadzenia po-
st´powania polegajàcego na:

1) zaproszeniu podmiotów zainteresowanych realizacjà zadania do sk∏adania ofert albo

2) zaproszeniu podmiotów zainteresowanych realizacjà zadania do sk∏adania wniosków o dopuszczenie do
udzia∏u w post´powaniu, negocjowaniu warunków umowy w sprawie realizacji zadania z wybranymi pod-
miotami, które spe∏niajà warunki udzia∏u w post´powaniu, a nast´pnie zaproszeniu ich do sk∏adania ofert

— zwanego dalej „post´powaniem”.

2. W ramach prowadzonego post´powania beneficjent zobowiàzuje si´ do:

1) zamieszczenia og∏oszenia o przeprowadzanym post´powaniu w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu
ogólnopolskim, w swojej siedzibie — w miejscu publicznie dost´pnym oraz na swojej stronie interneto-
wej, je˝eli posiada takà stron´;

2) przyj´cia i otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu w terminie i miejscu
okreÊlonym w og∏oszeniu, o którym mowa w pkt 1, lub przyj´cia i otwarcia ofert w terminie i miejscu okre-
Êlonym w zaproszeniu do sk∏adania ofert;

3) otwarcia ofert:

a) w sposób jawny,
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b) bezpoÊrednio po up∏ywie terminu do ich sk∏adania, z tym ˝e dzieƒ, w którym up∏ywa termin sk∏adania
ofert, jest dniem ich otwarcia; oferty pozostajà zamkni´te do czasu up∏ywu terminu wskazanego
w og∏oszeniu, o którym mowa w pkt 1, lub zaproszeniu do sk∏adania ofert;

4) podania podczas otwarcia ofert nazw i adresów oferentów, informacji dotyczàcych cen i terminów wyko-
nania zadania oraz umo˝liwienia wszystkim zainteresowanym zapoznania si´ ze z∏o˝onymi ofertami, z za-
strze˝eniem pkt 7;

5) niedyskryminowania i niepreferowania ˝adnego z oferentów; wszystkie wymagania, wyjaÊnienia i infor-
macje, a tak˝e dokumenty zwiàzane z post´powaniem beneficjent przekazuje oferentom na równych za-
sadach; wszystkie oferty z∏o˝one w terminie powinny byç rozpoznane; sk∏adanie ofert powinno odbywaç
si´ w sposób nieutrudniajàcy równego dost´pu oferentów do zadania;

6) stosowania oznaczenia towarów lub us∏ug niewprowadzajàcego w b∏àd oraz okreÊlenia przedmiotu zada-
nia lub warunków udzia∏u w post´powaniu w sposób nieutrudniajàcy uczciwej konkurencji, w szczegól-
noÊci przez niewskazanie znaków towarowych i dopuszczenie mo˝liwoÊci sk∏adania ofert równowa˝nych;

7) nieujawniania informacji stanowiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa oferenta w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je˝eli oferent, nie póêniej ni˝ w terminie sk∏adania ofert, zastrzeg∏,
˝e nie mogà byç one udost´pniane;

8) powiadomienia wszystkich oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej;

9) zawarcia umowy z oferentem, którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególnoÊci:

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

2) okreÊlenie przedmiotu oraz zakresu lub wielkoÊci zadania, z podaniem informacji o mo˝liwoÊci sk∏adania
ofert cz´Êciowych;

3) termin wykonania zadania;

4) miejsce i termin sk∏adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu;

5) miejsce i termin otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu;

6) opis warunków udzia∏u w post´powaniu;

7) kryteria oceny ofert.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 4:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od dnia zamieszczenia og∏o-
szenia o przeprowadzanym post´powaniu w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e byç krótszy ni˝:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia og∏oszenia w dzienniku lub czasopiÊmie o zasi´gu ogólnopolskim — dla
wniosków o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu,

b) 15 dni od dnia przekazania zaproszenia do sk∏adania ofert — dla ofert sk∏adanych po przeprowadzeniu
negocjacji co do warunków umowy.

5. Beneficjent zobowiàzuje si´ do:

1) dokumentowania czynnoÊci zwiàzanych z przeprowadzanym post´powaniem;

2) przekazania Agencji:

a) og∏oszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

b) informacji o wyniku przeprowadzonego post´powania, przed zawarciem umów z oferentem,

c) poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em, przez notariusza albo upowa˝nionego pracownika Agen-
cji, kopii wszystkich dokumentów dotyczàcych przeprowadzonego post´powania oraz umów zawar-
tych z oferentem — niezw∏ocznie po podpisaniu tych umów.
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§ 7

Beneficjent sk∏ada w dniu zawarcia umowy pisemne oÊwiadczenie:1)

1) ˝e nie podlega wykluczeniu od otrzymania pomocy finansowej w ramach umowy zgodnie z art. 30d ust. 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.);

2) ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy / beneficjenta o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim / beneficjenta o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej;

3) wspó∏w∏aÊciciela(-li) o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy;

4) ma∏˝onka(-ów) wspó∏w∏aÊciciela(-li) o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy / wspó∏w∏aÊciciela(-li) o niepo-
zostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim / wspó∏w∏aÊciciela(-li) o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej.

§ 8

1. Beneficjent zobowiàzuje si´ z∏o˝yç wniosek o p∏atnoÊç w oddziale regionalnym:1)

1) w przypadku p∏atnoÊci jednorazowej w terminie do dnia ................................................ 3); 

2) w przypadku p∏atnoÊci udzielanej w ratach:

a) po zakoƒczeniu realizacji pierwszego etapu projektu w terminie do dnia ..................................................,

b) po zakoƒczeniu realizacji ca∏ego projektu w terminie do dnia ............................................... 3).

2. Beneficjent  zobowiàzuje si´ do∏àczyç do wniosku o p∏atnoÊç:1)

1) protokó∏ odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) kosztorys wykonawczy;

3) oÊwiadczenie o kwalifikowalnoÊci podatku od towarów i us∏ug, stanowiàce za∏àcznik do umowy, w przy-
padku gdy zamierza zaliczyç ten podatek do kosztów kwalifikowalnych, a nie mo˝e go odzyskaç.

3. W przypadku:

1) wspólnego u˝ytkowania urzàdzeƒ znaczàco redukujàcych oddzia∏ywanie na Êrodowisko lub

2) zastosowania technik znaczàco redukujàcych oddzia∏ywanie na Êrodowisko

— beneficjent do∏àcza do wniosku o p∏atnoÊç opini´ wydanà przez dyrektora Instytutu Rybactwa Âródlàdo-
wego w Olsztynie albo Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, po zastosowaniu tego urzàdzenia
albo techniki.

§ 9

1. Wyp∏ata pomocy finansowej zostanie dokonana na wskazany przez beneficjenta we wniosku o p∏atnoÊç ra-
chunek bankowy w terminie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia przez beneficjenta poprawnie wype∏nionego
wniosku o p∏atnoÊç wraz z wymaganymi za∏àcznikami. 

2. W przypadku wystàpienia opóênienia w otrzymaniu przez Agencj´ Êrodków finansowych uniemo˝liwiajàce-
go wyp∏at´ pomocy finansowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja dokona wyp∏aty pomocy fi-
nansowej niezw∏ocznie po ich otrzymaniu.

3. Je˝eli po zawarciu umowy zostanà ujawnione okolicznoÊci wskazujàce, ˝e beneficjent nie spe∏nia warunków
do przyznania pomocy finansowej lub przys∏uguje mu pomoc finansowa w innej wysokoÊci, wyp∏at´ pomo-
cy finansowej wstrzymuje si´ do czasu wyjaÊnienia tych okolicznoÊci.

§ 10

1. Pomoc finansowa nie zostanie wyp∏acona beneficjentowi w przypadku:1)

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 4, § 5 pkt 1 i 4 oraz § 6, lub

2) niez∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, lub

3) naruszenia przez beneficjenta przy realizacji projektu — ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieƒ publicznych, lub

4) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej, lub
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5) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 7, lub

6) gdy w wyniku wyjaÊnienia okolicznoÊci, o których mowa w § 9 ust. 3, zosta∏o potwierdzone, ˝e beneficjent
nie spe∏nia warunków do przyznania pomocy finansowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´. 

§ 11

1. Beneficjent zobowiàzuje si´ do zwrotu pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci  okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi,
w przypadku:1) 

1) niewype∏nienia co najmniej jednego z zobowiàzaƒ, o których mowa w § 5, 6 i § 13 ust. 5, lub

2) z∏o˝enia podrobionych, przerobionych, stwierdzajàcych nieprawd´ lub nierzetelnych dokumentów majà-
cych wp∏yw na przyznanie pomocy finansowej, lub

3) niezgodnoÊci ze stanem faktycznym lub prawnym co najmniej jednego z oÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 7, lub

4) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 5 pkt 3, niezgodnoÊci mi´dzy z∏o˝o-
nym przez beneficjenta wnioskiem o p∏atnoÊç a zrealizowanym projektem, lub

5) zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci na nabytym, w ramach realizacji projektu, gruncie, w budynku lub
w budowli lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlà,
przed up∏ywem 5 lat od dnia podpisania niniejszej umowy; warunki te dotyczà tak˝e nast´pcy prawnego
beneficjenta.

2. Beneficjent zobowiàzuje si´ do zwrotu pomocy finansowej — w cz´Êci dotyczàcej wysokoÊci zap∏aconego
przy realizacji projektu podatku od towarów i us∏ug, je˝eli zaistniejà przes∏anki umo˝liwiajàce mu odzyska-
nie tego podatku.1)

3. W przypadku wystàpienia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, Agencja wypowiada umow´ i wzywa be-
neficjenta do zwrotu kwoty wyp∏aconej pomocy finansowej wraz z odsetkami w wysokoÊci okreÊlonej jak dla
zaleg∏oÊci podatkowych, liczonymi od dnia wyp∏acenia przez Agencj´ pomocy finansowej beneficjentowi do
dnia dokonania zwrotu Êrodków nienale˝nie wyp∏aconych, na rachunek bankowy Agencji podany w wezwa-
niu do zap∏aty, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia tego wezwania.

§ 12

Rozwiàzanie umowy nast´puje z dniem dor´czenia wypowiedzenia umowy. 

§ 13

1. Prawnym zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie
jest:1)

1) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà wekslowà;4)

2) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà wekslowà oraz:5)

a) gwarancja ubezpieczeniowa albo
b) gwarancja bankowa, albo
c) hipoteka, albo
d) z∏o˝one przed notariuszem oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egzekucji.

2. Deklaracj´ wekslowà, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sporzàdza si´ na formularzu przekazanym przez Agen-
cj´ wraz z projektem umowy. 

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, sà ustanawiane przez beneficjenta najpóêniej w dniu zawarcia
umowy.  

4. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sà sk∏adane przez beneficjenta w dniu
zawarcia umowy w oddziale regionalnym i podpisywane w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika Agencji.
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4) W przypadku udzielenia pomocy finansowej w wysokoÊci do 1 mln z∏.
5) W przypadku udzielenia pomocy finansowej w wysokoÊci powy˝ej 1 mln z∏.



5. Beneficjent zobowiàzuje si´ do utrzymania zabezpieczeƒ, o których mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia
dokonania przez Agencj´ ostatniej p∏atnoÊci. 

6. W przypadku nale˝ytego wype∏nienia przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie Agencja zwra-
ca beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´ ostat-
niej p∏atnoÊci. 

7. Agencja zwraca niezw∏ocznie beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
1) niedokonania wyp∏aty pomocy finansowej;
2) zwrotu przez beneficjenta otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami.

§ 14

Beneficjent wyra˝a zgod´ na udost´pnianie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych do ce-
lów zwiàzanych z realizacjà niniejszej umowy.  

§ 15

1. Strony zobowiàzujà si´ do powo∏ywania si´ w prowadzonej przez nie korespondencji, w sprawach dotyczà-
cych pomocy finansowej w ramach niniejszej umowy, na numer umowy.

2. Beneficjent jest zobowiàzany do niezw∏ocznego przes∏ania do oddzia∏u regionalnego  pisemnej informacji
o ka˝dej zmianie jego danych osobowych.

3. W przypadku gdy beneficjent nie powiadomi∏ oddzia∏u regionalnego o zmianie swoich danych osobowych,
wszelkà korespondencj´ wysy∏anà przez Agencj´, zgodnie z posiadanymi przez nià danymi, strony uznajà za
dor´czonà.

§ 16

1. Umowa mo˝e zostaç zmieniona na wniosek ka˝dej ze stron.

2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 17

Spory wynik∏e w zwiàzku z realizacjà umowy b´dà rozstrzygane przez sàd w∏aÊciwy dla siedziby Agencji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszà umowà majà w szczególnoÊci zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.);

2) ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên. zm.);

3) ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 31, poz. 264);

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  z póên. zm.);

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.); 

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206);

7) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027);

8) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nienia Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116);

9) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwór-
stwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163);
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10) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakre-
su sprawozdawczoÊci dotyczàcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowe-
go Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeƒ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206);

11) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzajàcego ogólne przepisy dotyczà-
ce funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, Dz. Urz. 
WE L 271 z 21.10.1999);

12) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Finansowego Instrumentu Ste-
rowania Rybo∏ówstwem (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999);

13) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. okreÊlajàcego szczegó∏owe zasady i uzgod-
nienia dotyczàce pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybo∏ówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999,
Dz. Urz. WE L 083 z 04.04.2000, Dz. Urz. WE L 002 z 05.01.2001).

§ 19

Umowa zosta∏a sporzàdzona w trzech jednobrzmiàcych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje beneficjent,
a dwa otrzymuje Agencja.

........................................................... ......................................................
AGENCJA BENEFICJENT

Za∏àcznik do umowy nr ...................................

z dnia .................................................................

.............................................................
(miejsce i data)

.........................................................................................
(imi´, nazwisko i adres / nazwa, siedziba i adres beneficjenta)

OÂWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOÂCI PODATKU
OD TOWARÓW I US¸UG

W zwiàzku z ubieganiem si´ o przyznanie pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjne-
go „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w zakresie priorytetu  „Ochrona i rozwój zasobów wodnych,
chów i hodowla ryb, rybackie urzàdzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybo∏ówstwo Êródlàdowe”, 

dzia∏ania „Przetwórstwo i rynek rybny”, operacji ......................................................................................................., 

na realizacj´ projektu ......................................................................................................................................................
(numer i tytu∏ projektu)

oÊwiadczam, ˝e realizujàc ten projekt, nie mog´ odzyskaç w ˝aden sposób poniesionego kosztu podatku od to-
warów i us∏ug, którego wysokoÊç zosta∏a uj´ta w kwocie przyznanej pomocy finansowej okreÊlonej w umowie 

nr .................. z dnia ..................................................... .

................................................
(data i podpis beneficjenta)
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