
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 października 2013 r.

Poz. 1221

Obwieszczenie
Ministra rOlnictwa i rOzwOju wsi

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 

objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środ-
ki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 161, poz. 1285), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków obję-
tych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 48, poz. 250);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków 
objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 658).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 
środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 48, 
poz. 250), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 
3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy 
w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 61 rozporządzenia wymienionego w § 1, który stosuje się w brzmieniu 
nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zdarzenia prawnego, 
w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, całości lub 
części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wod-
nych, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego 
przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, składa wniosek o do- 
finansowanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
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2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 
środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 658), 
które stanowią:

„§ 2. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie działalności uznanych orga-
nizacji producentów może zostać przyznana również na operacje, które zostały zrealizowane w całości przed dniem  
30 września 2009 r. lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 
2007 r., zgodnie z warunkami i trybem określonymi w rozporządzeniu wymienionym w § 1, z tym że:

1)  do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2)  wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części opera-
cji i opis planowanej części operacji, w tym określenie miejsca realizacji celów, zakresu i kosztów tej operacji 
lub jej części;

3) umowa o dofinansowanie zawiera oświadczenia beneficjenta o:
a) osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,
b)  niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiega-

nia się o takie finansowanie
– przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się w terminie i na zasadach określo-
nych przez Prezesa Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w § 49a rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. (poz. 1221)

ROZPORZĄDZENIE
Ministra rOlnictwa i rOzwOju wsi1)

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej  
na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi,  

zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na 
realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, zwanym dalej „programem 
operacyjnym”, obejmującą następujące środki:

1) działania wspólne;

2) ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;

3) inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;

4) rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;

5) projekty pilotażowe;

6) modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

§ 2. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne przyznaje się na:

1) działalność uznanych organizacji producentów w rozumieniu przepisów o organizacji rynku rybnego, zwanych dalej 
„organizacjami producentów”;

2) działania zmierzające do poprawy jakości produktów rybnych;

3) rozwój współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego oraz między tymi organi- 
zacjami;

4) działania przyczyniające się do eksploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku.

§ 3. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie działalności uznanych organizacji 
producentów obejmuje tworzenie tych organizacji lub ich restrukturyzację, a także opracowanie lub realizację planów po-
prawy jakości, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198).

§ 4. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie działań zmierzających do poprawy 
jakości produktów rybnych obejmuje w szczególności opracowanie lub wdrożenie systemów służących ustalaniu i śledze-
niu pochodzenia produktów rybnych.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
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§ 5. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie rozwoju współpracy między przedsta-
wicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego oraz między tymi organizacjami obejmuje w szczególności:

1) organizację szkoleń, seminariów, tworzenie sieci kontaktów i programów wymiany doświadczeń oraz organizowanie 
konferencji dotyczących w szczególności zagadnień związanych z higieną, kontrolą jakości oraz możliwością śledze-
nia pochodzenia produktów rybnych;

2) opracowanie programów szkoleń i pomoc ekspercką w zakresie rybołówstwa morskiego, chowu i hodowli oraz prze-
twórstwa ryb i innych organizmów wodnych;

3) propagowanie współpracy z państwami trzecimi w sektorze rybactwa;

4) organizację kampanii informacyjnych na rzecz realizacji operacji w ramach środka działania wspólne.

§ 6. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne w zakresie działań przyczyniających się do eks-
ploatowania ekosystemów wodnych w sposób przyjazny środowisku obejmuje w szczególności:

1) rozwój lub restrukturyzację obszarów, na których jest prowadzony chów lub hodowla ryb lub innych organizmów 
wodnych;

2) inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związane z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa, lub 
unieszkodliwieniem odpadów i ścieków;

3) poprawę zarządzania i kontroli warunków dostępu do obszarów połowowych, w tym:

a) opracowanie i wdrożenie lokalnych planów zarządzania,

b) badania naukowe służące poprawie zarządzania i kontroli warunków dostępu do obszarów połowowych;

4) prowadzenie badań naukowych nad nowymi narzędziami połowowymi;

5) promocję selektywnych metod połowów i sprzętu połowowego służącego ograniczeniu przyłowów;

6) usuwanie z dna morskiego utraconego sprzętu połowowego;

7) przeprowadzanie audytów energetycznych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 
2008 r. ustanawiającym tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich 
Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 744/2008”;

8) sporządzanie ekspertyz dotyczących planów restrukturyzacji i modernizacji floty, o których mowa w rozporządzeniu 
nr 744/2008;

9) opracowanie lub wdrożenie kodeksów dobrej praktyki rybackiej;

10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z sektorem rybactwa, w tym rozwój nowych metod i narzę-
dzi szkoleniowych;

11) szkolenia osób związanych z sektorem rybactwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 7. 1. Pomoc, o której mowa w § 3, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zgodnie 
z art. 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), w wysokości wynoszącej:

1) do 100% tych kosztów – w pierwszym roku liczonym od dnia uznania organizacji producentów;

2) do 80% tych kosztów – w drugim roku liczonym od dnia uznania organizacji producentów;

3) do 60% tych kosztów – w trzecim roku liczonym od dnia uznania organizacji producentów.

2. Pomoc, o której mowa w § 4–6, przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 
do 100% tych kosztów.
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§ 8. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wspólne przyznaje się:

1) organizacjom producentów i ich związkom;

2)2) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) oraz innym 
organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub 
rybactwa śródlądowego;

3) właścicielom lub armatorom statków rybackich;

4) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.4));

5) podmiotom zajmującym się obrotem i przetwórstwem produktów rybnych;

6) podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką;

7) jednostkom badawczo-rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

8) szkołom wyższym kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

9) szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

10) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

11) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samo-
rządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

§ 9. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej przyznaje się na:

1) budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej;

2) rekultywację wód śródlądowych;

3) ochronę i zachowanie stanu środowiska naturalnego.

§ 10. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie budowy lub insta-
lacji urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej obejmuje w szczególności:

1) budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb 
migrujących;

2) adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających 
wędrówkę ryb migrujących, dokonaną w celu poprawy efektywności ich działania lub poprawy bezpieczeństwa 
wędrówki tych ryb;

3) budowę sztucznej rafy w polskich obszarach morskich, w tym:
a) zakup lub budowę części składowych rafy,
b) czyszczenie statków, które mają być zatopione jako część sztucznej rafy,
c) transport części składowych rafy lub materiałów niezbędnych do jej budowy,
d) montaż, ustalanie położenia oraz zatapianie sztucznej rafy,
e) urządzenia sygnalizujące i ochronne, w tym dla morskich obszarów chronionych;

4) badania naukowe w zakresie, o którym mowa w pkt 1–3, poprzedzające realizację operacji.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację 
środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 48, poz. 250), które weszło w życie z dniem 
7 marca 2011 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 
poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz 
z 2013 r. poz. 628 i 1158.
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§ 11. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie rekultywacji wód 
śródlądowych obejmuje w szczególności:

1) renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków wędrownych ryb przez:

a) rozbiórkę jazów i usuwanie innych budowli lub urządzeń stanowiących przeszkodę w wędrówce ryb migrujących,

b) usuwanie betonowych lub kamiennych umocnień brzegowych,

c) zmniejszenie kąta nachylenia stromych brzegów,

d) tworzenie lub wspomaganie naturalnego powstawania meandrów,

e) przyłączanie odciętych starorzeczy;

2) opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb;

3) zarybianie, w tym:

a) nabycie organizmów wodnych lub ich produkcję,

b) transport organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;

4) badania naukowe w zakresie, o którym mowa w pkt 1–3, poprzedzające realizację operacji.

§ 12. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie ochrony i zacho-
wania stanu środowiska obejmuje w szczególności:

1) ochronę i poprawę stanu środowiska w ramach sieci obszarów Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), w przypadkach gdy wiąże się to z działalnością 
połowową, przez:

a) finansowanie kosztów dostosowania działalności połowowej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym sporządzanie i zmianę 
operatów rybackich, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, w celu 
dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000,

b) opracowanie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,

c) wdrażanie działań określonych w planach, o których mowa w lit. b, związanych z utrzymaniem siedlisk gatun-
ków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej,

d) opracowanie i wdrażanie planów zarządzania dla gatunków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce 
rybackiej,

e) badania naukowe w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków i siedlisk ryb usytuowanych na obszarze 
Natura 2000,

f) opracowanie i wdrożenie systemów służących ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi o negatywnych 
skutkach dla rybactwa;

2) sporządzanie, opiniowanie oraz zmianę operatów rybackich, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym, w celu dostosowania zasad prowadzenia gospodarki rybackiej do założeń strategii, polity-
ki, planów lub programów w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, 
opracowanych przez organy administracji publicznej.

§ 13. 1. Urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, o którym mowa w § 10 pkt 1 i 2, 
służy poprawie efektywności i bezpieczeństwa wędrówki tych ryb, jeżeli jego usytuowanie, konstrukcja, wyposażenie i spo-
sób działania oraz ilość i jakość wody je zasilającej zapewniają łatwe przejście ryb, a także nie narażają tych ryb na zranie-
nia, okaleczenia lub inne cierpienia i stres oraz uniemożliwiają dokonanie połowu tych ryb przez osoby do tego nieupraw-
nione.

2. Sztuczna rafa, o której mowa w § 10 pkt 3, zapewnia ochronę stadiów młodocianych zasobów ryb z gatunków wystę-
pujących w Morzu Bałtyckim, jeżeli jej usytuowanie, konstrukcja, wyposażenie i sposób działania oraz ilość i jakość wody 
ją pokrywającej umożliwiają prawidłowy rozwój stadiów młodocianych ryb.
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§ 14. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwoju fauny i flory wodnej, w zakresie, o którym 
mowa w:

1) § 10 pkt 1 i 2, przyznaje się:
a) posiadaczowi urządzenia wodnego lub jego części, uniemożliwiających albo wpływających niekorzystnie na 

efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb migrujących w publicznych śródlądowych wodach powierzch-
niowych płynących,

b) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym 
lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – jeżeli operacja dotyczy 
urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących,

c) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

2) § 10 pkt 3, przyznaje się jednostkom badawczo-rozwojowym, Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom, szkołom 
wyższym, urzędom morskim, organizacjom producentów zrzeszającym armatorów statków rybackich albo organiza-
cjom międzybranżowym, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego, stowarzyszeniom, fundacjom, 
organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym;

3) § 10 pkt 4 i § 11 pkt 4, przyznaje się jednostkom badawczo-rozwojowym, Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom 
i szkołom wyższym;

4) § 11 pkt 1 i 2 oraz § 12 pkt 1, przyznaje się uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie śródlądowym, szkołom wyższym, Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom, jednostkom badawczo-
-rozwojowym, jednostkom samorządu terytorialnego, regionalnym zarządom gospodarki wodnej, stowarzyszeniom, 
fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym;

5) § 11 pkt 3, przyznaje się podmiotom prowadzącym zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami 
o rybołówstwie;

6) § 12 pkt 2, przyznaje się uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śród-
lądowym oraz jednostkom uprawnionym do opiniowania operatów rybackich, wskazanym w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. Nr 44, poz. 414 oraz z 2013 r. 
poz. 676).

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiada-
jącą osobowości prawnej, pomoc może być również przyznana podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu w strukturze 
tego podmiotu, na podstawie jego dokumentów statutowych lub założycielskich.

§ 15. 1. Pomoc w ramach środka ochrona i rozwoju fauny i flory wodnej przyznaje się, jeżeli realizacja operacji:

1) ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji 
oraz publikację wyników tego monitoringu wraz z wnioskami, po przystąpieniu do używania urządzenia lub zespołu 
urządzeń, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2, albo sztucznej rafy, o której mowa w § 10 pkt 3;

3) zapewni ochronę stadiów młodocianych zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim albo

4) umożliwi efektywną i bezpieczną wędrówkę ryb migrujących, a konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony 
i rozwoju zasobów wodnych została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych, 
który zawiera w szczególności wskazanie:
a) śródlądowych wód powierzchniowych, w których wędrówka ryb migrujących jest niemożliwa albo jej efektyw-

ność lub bezpieczeństwo wymaga poprawy,
b) miejsc, w których – ze względu na wartości środowiska przyrodniczego i potrzebę racjonalnego korzystania z zaso-

bów przyrody – jest celowa budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, wymiana, naprawa 
lub dodatkowe wyposażenie w urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących,

c) gatunków, rodzajów i odpowiednich ilości materiału zarybieniowego ryb migrujących, jeżeli konieczność ich 
wprowadzenia do wskazanych wód wynika z potrzeby ochrony ich zasobów,

d) priorytetów w zakresie umożliwienia albo poprawy efektywności lub bezpieczeństwa wędrówki ryb migrujących 
na obszarze województwa.
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2. W przypadku pomocy w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie określonym w § 12 pkt 2, 
pomoc na realizację jednej operacji może być przyznana wyłącznie jednemu z podmiotów, o których mowa w § 14 ust. 1 
pkt 6.

§ 16. 1. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, stwierdza minister właściwy do spraw 
rybołówstwa, w opinii, wydawanej na podstawie wyniku oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju 
zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju 
rybactwa.

2. Oceny określonej w ust. 1 dokonuje się w odniesieniu do danego rodzaju operacji, z uwzględnieniem informacji:

1) zawartych w katastrze wodnym, planach zarybiania polskich obszarów morskich oraz planach, programach, polityce 
i strategiach w dziedzinie rybactwa śródlądowego albo rybołówstwa morskiego, sporządzonych przez organy admini-
stracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów;

2) o priorytetach w zakresie umożliwienia wędrówki ryb migrujących albo poprawy jej efektywności lub bezpieczeństwa 
na terenie województwa;

3) o założeniach gospodarki rybackiej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, określonych 
w operatach rybackich, podanej przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej;

4) o stosowanych dostępnych technikach i znanych najlepszych technikach w zakresie ochrony i rozwoju zasobów 
wodnych.

3. Opinia określona w ust. 1 jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) wskazanie wód i miejsca, w których planuje się umożliwić wędrówkę ryb migrujących lub poprawić jej efektywność 
i bezpieczeństwo, albo miejsca, w którym planuje się wybudować sztuczną rafę, o której mowa w § 10 pkt 3;

2) szczegółowy opis planowanego sposobu:

a)  umożliwienia wędrówki ryb migrujących lub poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenie ro-
dzaju urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2, wraz ze szkicami proponowanych urzą-
dzeń oraz zdjęciami miejsca, w którym jest planowana realizacja operacji, albo

b)  ochrony zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim i rozwoju ich stadiów młodocianych, 
w tym określenie typu sztucznej rafy, o której mowa w § 10 pkt 3, wraz z jej szkicami;

3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do realizacji operacji, 
a także o dostępnej ilości i jakości wody służącej do zasilania urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa 
w § 10 pkt 1 i 2;

4) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji i przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów 
ryb;

5) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji umożliwi spełnienie warunków określo-
nych w pkt 2.

4. Opinia jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku, 
o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku stwierdzenia, że operacja nie ma na celu wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy 
do spraw rybołówstwa w opinii, o której mowa w ust. 1, może wskazać okoliczności, po zaistnieniu których, lub warunki, 
po spełnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód.

§ 17. Pomocy w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej nie przyznaje się na budowę albo odbudowę, 
przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących przez przeszkody, 
w przypadku gdy miałyby one zostać wybudowane lub zamontowane na budowlach lub urządzeniach wodnych, które zostały 
wybudowane po dniu 1 stycznia 2007 r.
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§ 18. Naukowy monitoring stanu zasobów ryb obejmuje badania dotyczące:

1) efektywności i bezpieczeństwa wędrówki ryb migrujących w miejscu, w którym była realizowana operacja;

2) występowania ryb migrujących w śródlądowych wodach powierzchniowych;

3) wpływu zrealizowanej operacji na zmianę stanu zasobów ryb migrujących w wodach, na których była realizowana 
operacja;

4) stanu zasobów ryb z gatunków występujących w Morzu Bałtyckim i rozwoju ich stadiów młodocianych w ekosyste-
mie sztucznej rafy, o której mowa w § 10 pkt 3.

§ 19. Pomoc na realizację operacji w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej:

1) przysługuje, jeżeli wartość netto operacji jest wyższa niż 10 000 zł;

2) przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów.

§ 20. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach przyznaje się na:

1) poprawę bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;

2) poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;

3) poprawę jakości lub atrakcyjności produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich;

4) ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego;

5) opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych do zarządzania działalnością połowową.

§ 21. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich w portach rybackich, miej-
scach wyładunku i przystaniach obejmuje w szczególności:

1) zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli lub naprawę urządzeń służących do:

a) wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania i przechowywania produktów rybnych pochodzą-
cych z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,

b) konserwacji lub naprawy statków rybackich i ich wyposażenia,

c) dostarczania paliwa, wody i lodu;

2) zakup, budowę, przebudowę lub remont:

a) magazynów sprzętu rybackiego,

b) zaplecza socjalnego dla rybaków;

3) budowę, przebudowę lub remont:

a) małych przystani rybackich,

b) nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich,

c) falochronów,

d) dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc 
wyładunku lub przystani oraz niezbędnych do ich połączeń z drogami lokalnymi.

§ 22. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach obejmuje w szczególności:

1) wyposażenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) wprowadzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
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§ 23. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach w zakresie poprawy jakości lub atrakcyjności produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich obej-
muje w szczególności:

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, utrwalania, przewożenia, pakowania lub przechowywania 
produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym:

a) zakup, budowę, przebudowę, adaptację lub remont:
– budynków lub budowli służących do wstępnego przetwarzania produktów rybnych pochodzących z połowów 

w wodach morskich,
– urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybnych,
– magazynów lub chłodni służących wyłącznie do przechowywania produktów rybnych pochodzących z połowów 

w wodach morskich,

b) budowę, przebudowę lub remont:
– wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne,
– budynków lub budowli służących do mycia skrzyń i innych pojemników,

c) zakup i instalację urządzeń służących do sortowania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach 
morskich,

d) zakup środków transportu przeznaczonych do używania w transporcie wewnętrznym w porcie rybackim lub na 
przystani rybackiej;

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych, wymagań weterynaryjnych lub warunków organiza-
cyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybnych pochodzących z połowów 
w wodach morskich, mającą na celu:

a) poprawę jakości zdrowotnej produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich,

b) wdrożenie dobrej praktyki higienicznej (GHP)

– o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

§ 24. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach w zakresie ograniczenia zanieczyszczania środowiska morskiego obejmuje w szczególności:

1) budowę budynków lub budowli służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów;

2) działania mające na celu zmniejszenie ilości organizmów morskich wyrzucanych za burtę statku rybackiego (odrzuty);

3) wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znaj-
dujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;

4) działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.5))6).

§ 25. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przysta-
niach przyznaje się:

1) będącym posiadaczami gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub 
przystani lub zarządzającym portem lub przystanią:

a) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym 
lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,

b) organizacjom producentów i ich związkom,

c)7) innym niż wymienione w lit. b zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów produktów rybnych;

2) podmiotom zarządzającym portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przysta-
niach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513.

6) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 252 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która weszła 
w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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2. Pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 
przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do:

1) 80% tych kosztów albo

2) 100% tych kosztów – jeżeli realizacja operacji przyczyni się do:

a) powstania trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów, urządzeń lub instalacji wchodzących 
w skład infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, lub

b) poprawy jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich, lub

c) zmniejszenia negatywnego lub zwiększenia pozytywnego wpływu rybołówstwa na środowisko.

§ 26. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne przyznaje się na:

1) opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych produktów rybnych, w tym produktów uznanych zgodnie 
z warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geogra-
ficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 510/2006”;

2) organizowanie targów lub wystaw tematycznych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym 
oraz uczestnictwo w tych targach lub wystawach;

3) wspieranie wzrostu popytu na gatunki nie w pełni eksploatowane;

4) opracowanie i przeprowadzenie badań rynku rybnego;

5) prowadzenie doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych;

6) działania związane z:

a) certyfikacją produktów rybnych,

b) znakowaniem produktów rybnych,

c) pakowaniem produktów rybnych lub opakowaniami dla tych produktów,

d) racjonalizacją lub standaryzacją nazw produktów rybnych.

§ 27. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w zakresie opraco-
wania i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych oraz organizowania targów lub wystaw tematycz-
nych związanych z rybołówstwem morskim lub rybactwem śródlądowym oraz uczestnictwem w tych targach lub wysta-
wach obejmuje w szczególności:

1) usługi agencji reklamowych lub innych podmiotów w zakresie związanym z przygotowaniem i prowadzeniem kampa-
nii promocyjnych;

2) zakup lub najem powierzchni reklamowych oraz tworzenie haseł reklamowych lub materiałów reklamowych na okres 
trwania kampanii promocyjnych;

3) publikacje niezbędne do osiągnięcia celu operacji;

4) najem budynków, lokali lub środków transportu, niezbędnych do przeprowadzenia kampanii promocyjnej, zorganizo-
wania targów lub wystaw.

§ 28. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w zakresie opraco-
wania i przeprowadzenia badań rynku rybnego obejmuje w szczególności operacje dotyczące badania lub oceny:

1) preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybnych;

2) wpływu dostępności produktów rybnych na ich popyt;

3) sezonowości popytu na produkty rybne;

4) wpływu dochodów konsumentów i cen produktów rybnych na popyt tych produktów.
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§ 29. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w zakresie prowa-
dzenia doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych obejmuje w szczególności:

1) organizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnych technik prezentacji produktów rybnych w sprzedaży hurtowej lub 
detalicznej;

2) organizowanie szkoleń z zakresu technik lub metod sprzedaży produktów rybnych wprowadzanych na rynek;

3) wdrażanie:

a) technologii handlu elektronicznego,

b) innych technologii informatycznych mających na celu upowszechnianie informacji technicznych lub handlowych 
dotyczących produktów rybnych.

§ 30. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne przyznaje się:

1) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samo-
rządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;

2) urzędowi obsługującemu ministra właściwego do spraw rybołówstwa;

3)8) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizują-
cym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

4) jednostkom badawczo-rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

5) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

6) szkołom wyższym kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

7) podmiotom wykonującym działalność w zakresie chowu, hodowli, połowu, wprowadzaniu na rynek, obrotu i przetwa-
rzania produktów rybnych oraz podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką;

8) organizacjom producentów i ich związkom.

§ 31.9) 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne przyznaje się 
w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, z wyłączeniem podmiotów, 
o których mowa w § 30 pkt 7, którym pomoc przyznaje się w wysokości do 60% tych kosztów.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w zakresie opracowania 
i przeprowadzenia kampanii promocyjnych produktów rybnych, o których mowa w § 26 pkt 1, przyznaje się do wysokości:

1) 50 000 zł na operację o zasięgu lokalnym, obejmującym obszar mniejszy niż obszar województwa, z wyłączeniem 
siedziby wojewody tego województwa, określonej w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasad-
niczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.10)), zwanej dalej „sie-
dzibą wojewody”;

2) 100 000 zł na operację o zasięgu województwa, obejmującym obszar co najmniej siedziby wojewody tego województwa;

3) 200 000 zł na operację o zasięgu krajowym, obejmującym obszar co najmniej siedziby wojewody każdego z woje-
wództw;

4) 300 000 zł na operację o zasięgu międzynarodowym.

3. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 2, polega na opracowaniu i emisji reklamy o zasięgu krajowym 
albo międzynarodowym w środkach masowego przekazu, pomoc na realizację tej operacji przyznaje się do wysokości 
1 500 000 zł.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, 

poz. 497.
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§ 32. Pomoc na realizację operacji w ramach środka projekty pilotażowe przyznaje się na opracowanie, testowanie 
i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko;

2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem;

3) doskonalenie metod chowu i hodowli ryb oraz badań w zakresie rybactwa śródlądowego;

4) poprawę stosowanych technologii w zakresie przetwórstwa ryb, w tym systemów zarządzania jakością i bezpieczeń-
stwem żywności.

§ 33. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka projekty pilotażowe w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu 
rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko obejmuje w szczególności:

1) poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

2) redukcję zużycia energii przez statki rybackie;

3) ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich;

4) redukcję emisji gazów cieplarnianych i przyczynianie się do walki ze zmianami klimatycznymi, zgodnie z art. 10 roz-
porządzenia nr 744/2008;

5) wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych;

6) ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

7) działania służące ochronie brzegów morskich.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach środka projekty pilotażowe w zakresie poprawy oraz opracowanie alternatyw-
nych metod zarządzania rybołówstwem obejmuje w szczególności:

1) ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały 
w wyniku ograniczenia połowów;

2) eksperymentalne zarybianie.

§ 34. 1. W przypadku operacji w ramach środka projekty pilotażowe sporządza się analizę naukową zawierającą 
w szczególności:

1) imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) określenie przedmiotu projektu pilotażowego;

3) cele i założenia projektu pilotażowego;

4) wykazanie innowacyjnego charakteru proponowanych rozwiązań;

5) sentencję końcową;

6) datę sporządzenia.

2. O analizie naukowej instytut naukowo-badawczy prowadzący działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub 
rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rybnych wydaje opinię.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest sporządzana na piśmie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej 
przez wnioskodawcę z instytutem naukowo-badawczym.

4. Sporządzając opinię, o której mowa w ust. 2, instytut naukowo-badawczy bierze pod uwagę:

1) zgodność planowanej operacji z zasadami wspólnej polityki rybackiej;

2) przyjętą metodologię projektu pilotażowego;

3) planowany zakres wykorzystania rezultatów projektu pilotażowego oraz przewidywany okres użytkowania wypraco-
wanych rozwiązań;
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4) czy planowane efekty realizacji projektu pilotażowego zostały określone za pomocą obiektywnie weryfikowalnych 
wskaźników produktu i rezultatu, dostosowanych do zakresu i celów tego projektu;

5) czy projekt pilotażowy wprowadza innowacyjne rozwiązania i jakie są możliwości zastosowania lub wdrożenia rezul-
tatów tego projektu w praktyce;

6) czy zaplanowano badanie efektywności rozwiązań objętych danym projektem pilotażowym;

7) czy są zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra do re-
alizacji projektu pilotażowego;

8) czy planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu pilotażowego;

9) czy harmonogram realizacji projektu pilotażowego jest zrozumiały, konkretny i szczegółowy oraz czy planowany 
projekt pilotażowy może zostać zrealizowany w terminach założonych w tym harmonogramie.

5. Do wnioskodawcy, który jest instytutem naukowo-badawczym, o którym mowa w ust. 2, przepisów ust. 2–4 nie 
stosuje się.

§ 35. Pomoc na realizację operacji w ramach środka projekty pilotażowe przyznaje się:

1) szkołom wyższym:

a) kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego lub

b) prowadzącym badania z dziedziny rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz w zakresie ochrony 
i rozwoju zasobów wodnych;

2) szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

3) jednostkom badawczo-rozwojowym realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

4) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa 
śródlądowego;

5) organizacjom producentów i ich związkom;

6)11) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym 
statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

7) podmiotom wykonującym działalność w zakresie połowu ryb w wodach morskich i śródlądowych wodach powierzch-
niowych, chowu, hodowli, wprowadzania na rynek, obrotu, przetwarzania produktów rybnych oraz produkcji lub na-
prawy narzędzi połowowych;

8) podmiotom prowadzącym działalność okołorybacką.

§ 36. Pomoc na realizację operacji w ramach środka projekty pilotażowe przyznaje się w formie zwrotu poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 35 pkt 7 
i 8, którym pomoc przyznaje się w wysokości do 60% tych kosztów.

§ 37. 1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich 
przyznaje się na modyfikację statku rybackiego w celu zmiany jego przeznaczenia na cele inne niż wykonywanie rybołów-
stwa morskiego, nieprzynoszące zysków.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w przypadku, gdy statek rybacki został wykreślony z rejestru statków 
rybackich.

§ 38. Pomoc na realizację operacji w ramach środka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich przy-
znaje się:

1) szkołom wyższym;

2) szkołom ponadgimnazjalnym;

3) jednostkom badawczo-rozwojowym;

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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4) Polskiej Akademii Nauk lub jej placówkom;

5) organizacjom producentów i ich związkom;

6) stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym;

7) urzędom obsługującym organy administracji publicznej;

8) muzeom.

§ 39. Pomoc na realizację operacji w ramach środka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich przy-
znaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów.

§ 40. 1.12) Pomoc w zakresie środków, o których mowa w § 1, w przypadku realizacji operacji o charakterze inwestycyj-
nym jest przyznawana, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

2.13) Do operacji o charakterze inwestycyjnym nie zalicza się operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa 
w § 1 pkt 4 oraz § 6 pkt 1 i 3–11.

§ 41. 1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w szczegółowym 
opisie operacji zawartym we wniosku o dofinansowanie.

2.14) Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji 
operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek 
o dofinansowanie został zaakceptowany.

§ 42. Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli 
takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

§ 43. Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej:

1) 25-letni okres prawidłowego działania urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących 
oraz 10-letni okres prawidłowego działania sztucznej rafy – w przypadku operacji w zakresie środka ochrona i rozwój 
fauny i flory wodnej;

2) 25-letni okres działania falochronów i użytkowania nabrzeży, 10-letni okres użytkowania budynków lub budowli bez-
pośrednio związanych z inwestycjami w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach oraz 5-letni okres 
prawidłowego działania urządzeń lub innego wyposażenia technicznego – w przypadku operacji w zakresie środka 
inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

§ 44. Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko plano-
wanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów o ochronie środowiska.

§ 45. W przypadku braku pozwoleń albo zgłoszenia, o których mowa w § 42, stwierdzenia spełnienia warunków określo-
nych w § 40 dokonuje się na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla 
danej operacji, przy czym warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszenia naj-
później w dniu złożenia wniosku o płatność.

12) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
13) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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§ 46. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu rea-
lizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia 
nr 1198/2006, od dnia przyznania pomocy.

2.15) W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesio-
ne przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, 
a w przypadku kosztów ogólnych – jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3.16) W przypadku przyznania pomocy na realizację operacji, o których mowa w § 2 pkt 1, do kosztów kwalifikowal-
nych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinan-
sowanie, lecz nie wcześniej niż w dniu 30 września 2009 r.

§ 47. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

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

a) ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b) ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie 
szacunkowym, sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi otrzymał pomoc 
na jej zakup ze środków publicznych,

d) nabycie nieruchomości gruntowej nastąpiło za kwotę przewyższającą 10% wszystkich kwalifikujących się 
wydatków na daną operację;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amor-
tyzacyjnych środków trwałych;

5) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną 
i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;

7) zakupu infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia, w tym budynków, sprzętu pływającego lub gospo-
darstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, w wysokości powyżej 
10% kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

8)17) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, stanowiących inte-
gralną część obiektów podstawowych, powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji;

9)17) związanych z umową leasingu, w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będą-
cych przedmiotem leasingu;

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
16) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych 
osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 658), które weszło w życie z dniem 14 czerwca 2012 r.

17) Dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.



Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 1221

 

10)17)  odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym 
również podatku od towarów i usług (VAT);

11)17)  nakładu rzeczowego wniesionego w formie:
a) gruntu, budynku lub budowli, lub
b) prawa do dysponowania rzeczami, o których mowa w lit. a
– powyżej 10% wartości kosztów kwalifikowalnych danej operacji.

§ 48. 1.18) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, 
które miały bezpośredni związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, a w przypadku budynku 
lub budowli wniesionych przez beneficjenta, jeżeli ten budynek lub budowla zmieniły swoje przeznaczenie w związku 
z realizacją operacji.

2. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1) w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o do- 
finansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przy-
padku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi;

2) w kosztorysie powykonawczym – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych 
i prac konstrukcyjnych.

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru 
inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

§ 49. 1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, 
faktury lub innego równoważnego dokumentu.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwier-
dzający sposób, miejsce i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obydwie strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę – w przypadku 
faktury lub rachunku;

2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 49a.19) 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, najpóźniej 14 dni przed 
rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 
administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz zakończenia składania wniosków 
o dofinansowanie, przy czym termin składania wniosków nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że przez pierwsze 14 dni od dnia rozpoczęcia 
składania wniosków, o których mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację ope-
racji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie, w ramach środków, o których mowa w § 1.

§ 50. 1.20) Przyznanie pomocy w ramach środków, o których mowa w § 1, następuje na podstawie umowy o dofinanso-
wanie zawartej z Agencją.

2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku środków, o których mowa w § 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli 
pełnomocnictwo zostało udzielone;

3)21) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca taki numer posiada;

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
19) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.
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4) informację o formie prawnej wnioskodawcy;

5) charakterystykę prowadzonej działalności;

6) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca realizacji, celów, zakresu i kosztów;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

9) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, 
które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie 
niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 51. 1. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Wniosek o dofinansowanie jest składany osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną 
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

3. Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwier-
dzenie, które zawiera datę i godzinę jego wpływu, jest opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą 
wniosek.

4. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla 
pocztowego.

5. Jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostar-
czenia tej przesyłki do Agencji.

§ 52. 1. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na 
podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do 
niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa § 50 ust. 3, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków 
lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wy-
znaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, do usunięcia braków lub złożenia 
wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 
2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwa-
nej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, Agencja 
może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

6.22) Jeżeli wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie innym niż określony w § 49a ust. 2 albo 3, Agencja nie 
przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 53. 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia wnioskodawcę 
o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku.

22) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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3. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie 
przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wniosko-
dawcę tych czynności.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opi-
nii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpa-
trywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja in-
formuje wnioskodawcę na piśmie.

§ 54. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie wyznacza wniosko-
dawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy 
o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu 
podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem terminu wyznaczonego w zawiadomieniu, nie dłuższym niż miesiąc albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia 
umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 55. 1. Pomoc w ramach środka, o którym mowa w § 1 pkt 4, może być również przyznana bez konieczności składania 
wniosku o dofinansowanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie ofert, o którym mowa w art. 11 ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, instytucja zarządzająca zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie ofert 
umowę o dofinansowanie spełniającą wymagania określone w § 56, niezwłocznie po rozstrzygnięciu tego konkursu, jednak 
nie później niż w terminie 21 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

§ 56.23) 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy:

1) zawiera:

a) wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność,

b) szczegółowe warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach 
publicznych;

2) może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:
a) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat,
b) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,
c) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

– przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzy-
stania,

– sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,
d) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,
f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i c–f, liczy się od dnia dokonania 
przez Agencję płatności końcowej.

§ 57. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie 
jest:

1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) (uchylony).24)

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
24) Przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2) składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo 
oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na 
zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku 
małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób 
fizycznych.

§ 58. 1. Wypłaty pomocy w ramach środków, o których mowa w § 1, dokonuje Agencja na podstawie wniosku o płatność.

2. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję osobiście albo przez 
upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę wnioskodawcy.

3. Wniosek o płatność może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji, 
określonego w umowie o dofinansowanie.

4. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa 
beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, Agencja nie wypłaca pomocy.

7. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z doku-
mentów, o których mowa w ust. 4, Agencja wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyzna-
czonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia wezwania.

9. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 8, nie usunął braków lub nie złożył wyjaś-
nień w wyznaczonym terminie, Agencja:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

10. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepis § 50 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 59. Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1, jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgod-
nie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

§ 59a.25) Jeżeli Prezes Agencji określi w informacji, o której mowa w § 49a ust. 1, termin składania wniosków o do- 
finansowanie, o którym mowa w § 49a ust. 3, pomoc przysługuje w pierwszej kolejności wnioskodawcom ubiegającym się 
o dofinansowanie na realizację operacji we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie.

§ 60.26) 1. Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2 lit. a lub d;

2) zaprzestał realizacji operacji.

25) Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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2. Pomoc podlega zwrotowi w całości albo części, jeżeli beneficjent naruszył przepisy o zamówieniach publicznych 
w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania.

§ 61.26) 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wniosko-
dawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli 
ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do 
toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 ustawy;

2) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

3) złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaist-
niało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji, w którym wniosko- 
dawca złożył wniosek o dofinansowanie.

3. Do następcy prawnego wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepisy § 62 ust. 3–6.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio 
przepisy § 50 ust. 2 pkt 1–5, 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, a także § 51 ust. 2–5 oraz § 52–54.

§ 62. 1. W przypadku operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1, następcy prawnemu benefi-
cjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli 
ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyzna-
na pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:27)

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa 
i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2.28) Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta składa się w oddziale regionalnym Agencji, w którym 
został złożony wniosek o dofinansowanie przez beneficjenta, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, 
w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, 
a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez nota-
riusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępo-
wanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku następcy prawnego beneficjenta zaświad-
czenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd

albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwier-
dzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

27) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej 
niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozo-
stałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7.29) W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o któ-
rym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

8.29) Wniosek o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

9.29) W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie w terminie, o którym 
mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, 
nie dłuższy niż miesiąc.

10.29) Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio 
przepisy § 50 ust. 2 pkt 1–5, pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i 4, a także § 51 ust. 2–5, § 52, § 53 ust. 3 i 4 oraz § 54.

11. (uchylony).30)

§ 63. 1. W ramach środków, o których mowa w § 1, pomoc może zostać przyznana również na operacje, które zostały 
zrealizowane w całości przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, 
nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i w trybie określonym w rozporządzeniu, z tym że:

1) do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinan-
sowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części operacji i opis 
planowanej części operacji, w tym określenie miejsca realizacji celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej części;

3) umowa o dofinansowanie zawiera oświadczenia beneficjenta o:

a) osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,

b) niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiegania się 
o takie finansowanie

– przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 64. (uchylony).31)

§ 65. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia32).

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 18 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
30) Przez § 1 pkt 18 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
31) Przez § 1 pkt 19 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
32) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 września 2009 r.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r.

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku środka – działania wspólne:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu 
do tego rejestru;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania 
– w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

5) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut;

6) kopia decyzji ministra właściwego do spraw rybołówstwa o uznaniu organizacji producentów albo o stwierdzeniu 
spełnienia przez związek organizacji producentów rybnych warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury – w przypadku gdy 
wymaga tego specyfika operacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji 
– w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga 
tego specyfika operacji;

9) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 
wniesione nakłady rzeczowe;

11) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający 
się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

12) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, 
o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach 
prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

13) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego 
się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu 
do tego rejestru;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania;

4) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.
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5) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – 
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga 
tego specyfika operacji;

7) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) opinia, o której mowa w § 16 ust. 1;

9) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.34)), 
albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubie-
gający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy 
wymaga tego specyfika operacji;

10) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 
wniesione nakłady rzeczowe;

11) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy wniosko-
dawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

12) pozwolenie właściwego organu administracji morskiej na wzniesienie i wykorzystywanie sztucznej rafy w polskich 
obszarach morskich – w przypadku gdy operacja dotyczy budowy sztucznej rafy w polskich obszarach morskich;

13) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego 
się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, 
o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach 
prawa wodnego.

3. W przypadku środka inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu 
do tego rejestru;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia decyzji ministra właściwego do spraw rybołówstwa o uznaniu organizacji producentów albo o stwierdzeniu 
spełnienia przez związek organizacji producentów rybnych warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury – w przypadku gdy wy-
maga tego specyfika operacji;

6) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – 
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego 
się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania;

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, 
poz. 513.
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9) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga 
tego specyfika operacji;

10) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 
wniesione nakłady rzeczowe;

12) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający 
się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

13) opinia dyrektora urzędu morskiego o prawidłowości planowanych rozwiązań – w przypadku gdy wymaga tego specyfika 
operacji;

14) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, 
o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach 
prawa wodnego.

4. W przypadku środka rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do 
tego rejestru;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia decyzji ministra właściwego do spraw rybołówstwa o uznaniu organizacji producentów albo o stwierdzeniu 
spełnienia przez związek organizacji producentów rybnych warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących organizacji wspólnego rynku produktów rybnych i pochodzących z akwakultury – w przypadku gdy wy-
maga tego specyfika operacji;

6) dokument potwierdzający, że ubiegający się o dofinansowanie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie rybołówstwa 
morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystaw, badań, wdrażanych systemów lub szkoleń, na które wniosko-
dawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania;

8) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 
wniesione nakłady rzeczowe;

9) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego 
się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. W przypadku środka projekty pilotażowe:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do 
tego rejestru;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa 
morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
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6) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga 
tego specyfika operacji;

7) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – 
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przy-
padku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych 
wniesione nakłady rzeczowe;

10) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający 
się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

11) analiza naukowa projektu pilotażowego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu pilotażowego oraz wska-
zaniem źródeł jego finansowania wraz z opinią instytutu naukowo-badawczego, o której mowa w § 34 ust. 2.

6. W przypadku środka modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich:

1)33) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu 
do tego rejestru;

2) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

3) szczegółowy opis projektu operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finanso-
wania;

4) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

5) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego, z podpisami notarialnie poświadczonymi, wyznaczające 
jednego ze współwłaścicieli do występowania w ich imieniu – w przypadku gdy statek rybacki jest przedmiotem 
współwłasności;

6)35) kopia karty bezpieczeństwa statku rybackiego.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 20 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
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Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Dla środka – działania wspólne:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, 
szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 
rzeczowe;

5) dokumentacja fotograficzna – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

7) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

2. Dla środka – ochrona i rozwój fauny i flory wodnej:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 
rzeczowe;

3) kopia umowy o naukowy monitoring stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji 
– w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

3. Dla środka – inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, 
szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 
rzeczowe;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) poświadczone za zgodność z oryginałem upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- 
twa kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

6) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
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4. Dla środka – rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy zaliczono do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

3) kopie certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających szczególną jakość, standaryzację lub pochodzenie pro-
duktów rybnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumentacja fotograficzna – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

7) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac.

5. Dla środka – projekty pilotażowe:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 
rzeczowe;

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac.

6. Dla środka – modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, 
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 
rzeczowe;

3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

4) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5)36) kopia dokumentu potwierdzającego wykreślenie statku rybackiego z rejestru statków rybackich.

36) Dodany przez § 1 pkt 21 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.




