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Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczàcych za-
pewnienia finansowania z bud˝etu paƒstwa projek-
tów finansowanych z udzia∏em Êrodków pochodzà-
cych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajà-
cych zwrotowi Êrodków z pomocy udzielonej przez
paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748 oraz
z 2008 r. Nr 207, poz. 1296) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu
finansowania realizacji przedsi´wzi´cia,
z zastrze˝eniem ust. 2, mo˝e dotyczyç tyl-
ko:

1) przedsi´wzi´ç przeprowadzanych zgod-
nie z ustawà z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U.

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên.
zm.2));

2) wydatków w takim zakresie, w jakim
wydatki te b´dà niezb´dne do przepro-
wadzenia post´powania, o którym mo-
wa w pkt 1.

2. W przypadku regionalnych programów
operacyjnych i komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
dotyczyç równie˝ wydatków na przedsi´-
wzi´cia wybierane w trybie, o którym mo-
wa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostk´ realizujàcà przedsi´wzi´cie, z wyjàt-
kiem decyzji wydawanych na podstawie wnios-
ków, o których mowa w § 3 ust. 2; w tym przy-
padku zamiast jednostki realizujàcej przedsi´-
wzi´cie nale˝y okreÊliç instytucj´ zarzàdzajàcà,
instytucj´ poÊredniczàcà lub instytucj´ wdra-
˝ajàcà, która przeprowadza konkurs;”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 czerwca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie decyzji dotyczàcych zapewnienia finansowania z bud˝etu paƒstwa
projektów finansowanych z udzia∏em Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej

oraz niepodlegajàcych zwrotowi Êrodków z pomocy udzielonej przez paƒstwa cz∏onkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.
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