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Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie Uzupe∏nie-
nia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów-
stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207,
poz. 2116, z 2007 r. Nr 103, poz. 712 oraz z 2008 r.
Nr 149, poz. 942) w za∏àczniku wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) u˝yte w ust. 5, 5.1, 5.5, 5.6 i 5.7 w ró˝nym przypad-
ku wyrazy „Departament Certyfikacji i PoÊwiad-
czeƒ Ârodków z Unii Europejskiej” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„Departament Ochrony Interesów Finansowych
Unii Europejskiej”;

2) w za∏àczniku nr 1 — „Zasady kwalifikacji wydatków
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006””
ust. 2 „Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ramach
Programu” otrzymuje brzmienie:

„2. Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ramach
Programu

Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ramach
Programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Za koszty
kwalifikowalne sà uznawane koszty (wydatki)
poniesione po podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie projektu pomi´dzy beneficjentem/od-
biorcà ostatecznym a instytucjà wdra˝ajà-
cà/beneficjentem koƒcowym lub po wydaniu
decyzji o zatwierdzeniu projektu do realizacji. 

W ramach Dzia∏aƒ:

1) 2.1. Budowa nowych statków rybackich,

2) 2.2. Modernizacja istniejàcych statków ry-
backich,

3) 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych,

4) 3.2. Chów i hodowla ryb,

5) 3.3. Rybacka infrastruktura portowa,

6) 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny,

7) 3.5. Rybo∏ówstwo Êródlàdowe,

8) 4.1. Rybo∏ówstwo przybrze˝ne,

9) 4.3. Znajdowanie oraz promowanie no-
wych rynków zbytu na produkty rybne,

10) 4.6. Dzia∏ania innowacyjne

— za koszty kwalifikowalne sà uznawane rów-
nie˝ koszty (wydatki) poniesione przez wnios-
kodawc´ po dniu z∏o˝enia wniosku o dofinan-
sowanie realizacji projektu. W przypadku od-
mowy udzielenia dofinansowania realizacji
projektu wnioskodawcy nie przys∏ugujà rosz-
czenia o zawarcie umowy o dofinansowanie
projektu ani o zwrot kosztów poniesionych na
jego realizacj´.

We wszystkich dzia∏aniach Programu niektóre
koszty ogólne zwiàzane z przygotowaniem
projektu lub niezb´dnej dokumentacji, w tym
koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej
projektu,

2) przygotowania dokumentacji ekonomicz-
nej, kosztorysów, analiz ekonomicznych,
planów przedsi´wzi´ç, analiz rynkowych
i marketingowych,

3) poniesione na wydanie zaÊwiadczeƒ, po-
zwoleƒ i dokumentacji zwiàzanej z ich uzy-
skaniem,

4) obs∏ugi geodezyjnej,

5) us∏ug dotyczàcych przygotowania projektu,

6) nabycia patentów i licencji

oraz wszystkie koszty ponoszone w zwiàzku
z realizacjà projektów w ramach Dzia∏ania 5.1.
Pomoc techniczna, mogà zostaç uznane za
koszty kwalifikowalne tak˝e w przypadku, gdy
zostanà poniesione w okresie poprzedzajàcym
podpisanie umowy albo wydanie decyzji, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od dnia 1 stycznia 2004 r.”.

§ 2. Koszty (wydatki) poniesione przez beneficjen-
tów/odbiorców ostatecznych po dniu 1 stycznia
2009 r. uznaje si´ za koszty kwalifikowalne, zgodnie
z ust. 2 „Okres kwalifikowalnoÊci kosztów w ramach
Programu” w za∏àczniku nr 1 do Uzupe∏nienia Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiàcego za-
∏àcznik do rozporzàdzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 maja 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”1)

———————
1) Rozporzàdzenie stanowi wykonanie art. 1 decyzji Komisji

K (2009) 1148 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniajàcej decy-
zje wymienione w za∏àczniku w zakresie przed∏u˝enia
okresu kwalifikowalnoÊci wydatków dla programów ope-
racyjnych obj´tych celem nr 1 w Polsce.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.

www.rc
l.g

ov
.pl


		2009-06-05T09:32:53+0200
	Mariusz Lachowski




