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Poz. 840

840
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania, wyp∏aty i zwracania pomocy finansowej
na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 1 — Ârodki na rzecz dostosowania floty rybackiej,
zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007—2013”
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia
2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania, wyp∏aty oraz zwracania pomocy
finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 1 — Ârodki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartà w programie operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybo∏ówstwa i nadbrze˝nych
obszarów rybackich 2007—2013”, zwanym dalej „programem operacyjnym”, obejmujàcà nast´pujàce
Êrodki:
1) pomoc publiczna z tytu∏u trwa∏ego zaprzestania
dzia∏alnoÊci po∏owowej, w ramach którego mogà
byç realizowane operacje dotyczàce:
a) z∏omowania statku rybackiego,
b) przekwalifikowania statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà niezwiàzanà z rybo∏ówstwem,
c) przekwalifikowania statku rybackiego na dzia∏alnoÊç niedochodowà niezwiàzanà z rybo∏ówstwem;
2) pomoc publiczna z tytu∏u tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej;
3) inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç;
4) rybactwo przybrze˝ne;
5) rekompensaty spo∏eczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà, w ramach którego mogà byç realizowane operacje dotyczàce:
a) dywersyfikacji zatrudnienia,
b) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) szkoleƒ przekwalifikowujàcych do wykonywania zawodów innych ni˝ zawód rybaka niezwiàzanych z rybo∏ówstwem,
d) wczeÊniejszych emerytur,
e) utraty miejsca pracy na statku rybackim,
f) nabycia statku rybackiego.
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rybo∏ówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

§ 2. 1. Pomoc za z∏omowanie statku rybackiego
jest przyznawana, w formie rekompensaty, w∏aÊcicielowi statku rybackiego:
1) o polskiej przynale˝noÊci;
2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed
dniem 1 stycznia 2007 r.;
3) w wieku powy˝ej 10 lat;
4) na który zosta∏a wydana licencja po∏owowa i licencja ta nie zosta∏a zawieszona albo cofni´ta.
2. Przez z∏omowanie statku rybackiego rozumie
si´ odci´cie nadburcia z lewej i prawej burty wraz
z umieszczonà na nich oznakà rybackà, usuni´cie silnika g∏ównego oraz poci´cie kad∏uba statku rybackiego w taki sposób, aby ˝adna z jego cz´Êci nie by∏a
wi´ksza lub równa po∏owie ca∏kowitej d∏ugoÊci kad∏uba, a tak˝e wykreÊlenie tego statku z rejestru statków
rybackich.
3. Z∏omowanie statku rybackiego nast´puje nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy sta∏a si´ ostateczna.
4. Decyzja o przyznaniu pomocy okreÊla termin
wykreÊlenia statku z rejestru statków rybackich,
z uwzgl´dnieniem ust. 3.
§ 3. 1. WysokoÊç stawek pomocy za z∏omowanie
statku rybackiego wynosi, w przypadku statku o pojemnoÊci (w GT):
1) mniejszej ni˝ 10 GT — równowartoÊç w z∏otych
kwoty 11 000 euro za ka˝de GT oraz dodatkowo
równowartoÊç w z∏otych kwoty 2 000 euro;
2) od 10 GT do mniejszej ni˝ 25 GT— równowartoÊç
w z∏otych kwoty 5 000 euro za ka˝de GT oraz
dodatkowo równowartoÊç w z∏otych kwoty
62 000 euro;
3) od 25 GT do mniejszej ni˝ 100 GT — równowartoÊç w z∏otych kwoty 4 200 euro za ka˝de GT oraz
dodatkowo równowartoÊç w z∏otych kwoty
82 000 euro;
4) od 100 GT do mniejszej ni˝ 300 GT — równowartoÊç w z∏otych kwoty 2 700 euro za ka˝de GT oraz
dodatkowo równowartoÊç w z∏otych kwoty
232 000 euro;
5) od 300 GT do mniejszej ni˝ 500 GT — równowartoÊç w z∏otych kwoty 2 200 euro za ka˝de GT oraz
dodatkowo równowartoÊç w z∏otych kwoty
382 000 euro;
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6) od 500 GT — równowartoÊç w z∏otych kwoty
1 200 euro za ka˝de GT oraz dodatkowo równowartoÊç w z∏otych kwoty 882 000 euro.
2. Do ustalenia wysokoÊci pomocy za z∏omowanie
statku rybackiego stosuje si´ stawki okreÊlone
w ust. 1:
1) zwi´kszone o 10 % — w przypadku gdy wniosek
o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony w 2009 r.;
2) zmniejszone o 5 % — w przypadku gdy wniosek
o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony w 2010 r.;
3) zmniejszone o 10 % — w przypadku gdy wniosek
o dofinansowanie zosta∏ z∏o˝ony w 2011 r. i nast´pnych latach realizacji programu operacyjnego.
§ 4. 1. Pomoc za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà albo niedochodowà
niezwiàzane z rybo∏ówstwem jest przyznawana,
w formie rekompensaty, w∏aÊcicielowi statku rybackiego:
1) o polskiej przynale˝noÊci;
2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed
dniem 1 stycznia 2007 r.;
3) w wieku powy˝ej 10 lat;
4) na który zosta∏a wydana licencja po∏owowa i licencja ta nie zosta∏a zawieszona albo cofni´ta.
2. Przez dzia∏alnoÊç dochodowà, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ dzia∏alnoÊç o charakterze zarobkowym, polegajàcà na zaspokajaniu materialnych lub
niematerialnych potrzeb osób trzecich, w szczególnoÊci dzia∏alnoÊç majàcà na celu Êwiadczenie us∏ug osobom trzecim, prowadzonà przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celu osiàgni´cia
dochodu.
3. Przez dzia∏alnoÊç niedochodowà, o której mowa
w ust. 1, rozumie si´ dzia∏alnoÊç o charakterze niezarobkowym, polegajàcà na zaspokajaniu w∏asnych potrzeb, prowadzonà przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celach innych ni˝ dzia∏alnoÊç dochodowa.
4. Przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà albo niedochodowà niezwiàzane
z rybo∏ówstwem nast´puje nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy sta∏a si´ ostateczna.
5. Decyzja o przyznaniu pomocy okreÊla termin
przekwalifikowania statku rybackiego na dzia∏alnoÊç
dochodowà albo niedochodowà, niezwiàzane z rybo∏ówstwem, z uwzgl´dnieniem ust. 4.
6. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà
albo niedochodowà, niezwiàzane z rybo∏ówstwem,
w∏asnoÊci przekwalifikowanego statku rybackiego nie
przenosi si´ przez okres 5 lat od dnia dokonania wyp∏aty pomocy.
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7. W przypadku przeniesienia w∏asnoÊci przekwalifikowanego statku rybackiego w okresie, o którym
mowa w ust. 6, osoba, której przyznano pomoc, zwraca Êrodki finansowe w wysokoÊci 1/5 wyp∏aconej pomocy za ka˝dy rok do dnia up∏ywu okresu, o którym
mowa w ust. 6. Rok, w którym nastàpi∏o przeniesienie
w∏asnoÊci przekwalifikowanego statku rybackiego,
jest pierwszym rokiem, za który sà zwracane Êrodki
finansowe wyp∏acone w ramach pomocy.
§ 5. 1. WysokoÊç stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na:
1) dzia∏alnoÊç dochodowà niezwiàzanà z rybo∏ówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemnoÊci
(w GT):
a) mniejszej ni˝ 10 GT — równowartoÊç w z∏otych
iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za ka˝de GT
i kwoty 2 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,7,
b) od 10 GT do mniejszej ni˝ 25 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty 5 000 euro
za ka˝de GT i kwoty 62 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,7,
c) od 25 GT do mniejszej ni˝ 100 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty 4 200 euro
za ka˝de GT i kwoty 82 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,7,
d) od 100 GT do mniejszej ni˝ 300 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty
2 700 euro za ka˝de GT i kwoty 232 000 euro
oraz wspó∏czynnika 0,7,
e) od 300 GT do mniejszej ni˝ 500 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty
2 200 euro za ka˝de GT i kwoty 382 000 oraz
wspó∏czynnika 0,7,
f) od 500 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu
sumy kwoty 1 200 euro za ka˝de GT i kwoty
882 000 oraz wspó∏czynnika 0,7;
2) dzia∏alnoÊç niedochodowà niezwiàzanà z rybo∏ówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemnoÊci (w GT):
a) mniejszej ni˝ 10 GT — równowartoÊç w z∏otych
iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za ka˝de GT
i kwoty 2 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,9,
b) od 10 GT do mniejszej ni˝ 25 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty 5 000 euro
za ka˝de GT i kwoty 62 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,9,
c) od 25 GT do mniejszej ni˝ 100 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty 4 200 euro
za ka˝de GT i kwoty 82 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,9,
d) od 100 GT do mniejszej ni˝ 300 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty
2 700 za ka˝de GT i kwoty 232 000 euro oraz
wspó∏czynnika 0,9,
e) od 300 GT do mniejszej ni˝ 500 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu sumy kwoty
2 200 euro za ka˝de GT i kwoty 382 000 oraz
wspó∏czynnika 0,9,
f) od 500 GT — równowartoÊç w z∏otych iloczynu
sumy kwoty w z∏otych kwoty 1 200 euro za ka˝de
GT i kwoty 882 000 euro oraz wspó∏czynnika 0,9.

Dziennik Ustaw Nr 101

— 7628 —

2. Do ustalenia wysokoÊci pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego stosuje si´ stawki okreÊlone w ust. 1:
1) powi´kszone o 10 % — w 2009 r.;
2) zmniejszone o 5 % — w 2010 r.;
3) zmniejszone o 10 % — w 2011 r. i nast´pnych latach realizacji programu operacyjnego.
§ 6. 1. W przypadku gdy w∏aÊciciel statku rybackiego dokona z∏omowania tego statku albo przekwalifikuje ten statek na dzia∏alnoÊç dochodowà albo niedochodowà, niezwiàzane z rybo∏ówstwem, przed up∏ywem 5 lat od dnia wyp∏aty pomocy przyznanej na modernizacj´ tego statku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo
ryb 2004—2006” lub programu operacyjnego, wysokoÊç pomocy, o której mowa w § 3 i 5, zmniejsza si´
zgodnie z ust. 2.
2. WysokoÊç pomocy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza si´ o:
1) 30 % wartoÊci Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach pomocy na modernizacj´ statku
rybackiego, je˝eli z∏omowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku wyp∏aty pomocy;
2) 24 % wartoÊci Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach pomocy na modernizacj´ statku
rybackiego, je˝eli z∏omowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku nast´pujàcym
po roku wyp∏aty pomocy;
3) 18 % wartoÊci Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach pomocy na modernizacj´ statku
rybackiego, je˝eli z∏omowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w drugim roku nast´pujàcym po roku wyp∏aty pomocy;
4) 12 % wartoÊci Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach pomocy na modernizacj´ statku
rybackiego, je˝eli z∏omowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w trzecim roku nast´pujàcym po roku wyp∏aty pomocy;
5) 6 % wartoÊci Êrodków finansowych wyp∏aconych
w ramach pomocy na modernizacj´ statku
rybackiego, je˝eli z∏omowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w czwartym roku nast´pujàcym po roku wyp∏aty pomocy.
§ 7. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za z∏omowanie
statku rybackiego lub za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà albo niedochodowà, niezwiàzane z rybo∏ówstwem, sta∏a si´ ostateczna, do dnia, w którym nastàpi∏o z∏omowanie lub
przekwalifikowanie tego statku, zosta∏ on utracony,
wysokoÊç pomocy zmniejsza si´ o wysokoÊç odszkodowania wyp∏aconego z tytu∏u ubezpieczenia tego
statku rybackiego.
2. WysokoÊç pomocy zmniejsza si´ w drodze decyzji zmieniajàcej decyzj´ o przyznaniu pomocy.
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3. W przypadku przyznania pomocy za z∏omowanie statku rybackiego osobie, której uprzednio przyznano pomoc publicznà z tytu∏u tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego
samego statku rybackiego, pomoc publiczna z tytu∏u
tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej
przys∏uguje tej osobie za okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za z∏omowanie statku rybackiego sta∏a si´ ostateczna.
4. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na dzia∏alnoÊç niedochodowà niezwiàzanà z rybo∏ówstwem pomoc podlega
zwrotowi w wysokoÊci stanowiàcej 25 % stawek,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, je˝eli przekwalifikowany statek rybacki jest wykorzystywany do dzia∏alnoÊci innej ni˝ dzia∏alnoÊç niedochodowa niezwiàzana z rybo∏ówstwem.
§ 8. Polskà przynale˝noÊç statku rybackiego oraz
jego wpis do rejestru statków rybackich przed dniem
1 stycznia 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencjà”, potwierdza
na podstawie danych z rejestru statków rybackich,
przekazywanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
rybo∏ówstwa.
§ 9. 1. Pomoc publiczna z tytu∏u tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej jest przyznawana,
w formie rekompensaty, armatorowi statku rybackiego o polskiej przynale˝noÊci, który:
1) jest uprawniony do po∏owu dorszy zgodnie
z art. 10 ust. 2 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1098/2007 z dnia 18 wrzeÊnia 2007 r. ustanawiajàcego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza
w Morzu Ba∏tyckim oraz po∏owów tych zasobów,
zmieniajàcego rozporzàdzenie (EWG) nr 2847/93
i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 779/97
(Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1);
2) nie posiada przyznanej kwoty po∏owowej dorsza
na rok, za który ubiega si´ o przyznanie pomocy;
3) zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu danego statku rybackiego w okresie do 120 dni w roku, za który ubiega si´ o przyznanie pomocy;
4) nie zosta∏ ukarany za powa˝ne naruszenie zasad
wspólnej polityki rybackiej, okreÊlone w wykazie
stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiajàcego wykaz rodzajów zachowaƒ, które powa˝nie naruszajà zasady wspólnej polityki rybo∏ówstwa (Dz. Urz. WE L 167 z 02.07.1999, str. 5;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4,
t. 4, str. 134), w roku, za który ubiega si´ o przyznanie pomocy.
2. Spe∏nienie warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 2 i 4, Agencja stwierdza na podstawie informacji przekazywanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rybo∏ówstwa.
§ 10. 1. Pomoc publicznà z tytu∏u tymczasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, przyznaje si´ armatorowi statku rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej:
1) powy˝ej 8 m do 12 m — w wysokoÊci 132 000 z∏,
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2) powy˝ej 12 m do 15 m — w wysokoÊci 156 000 z∏,
3) powy˝ej 15 m do 18,5 m — w wysokoÊci 204 000 z∏,
4) powy˝ej 18,5 m do 20,5 m — w wysokoÊci
216 000 z∏,
5) powy˝ej 20,5 m do 25,5 m — w wysokoÊci
246 000 z∏,
6) powy˝ej 25,5 m — w wysokoÊci 231 000 z∏
— proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu
tego statku rybackiego w danym roku.
2. Je˝eli armatorem statku rybackiego jest wi´cej
ni˝ jedna osoba, pomoc, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje tylko jednej z tych osób, upowa˝nionej przez
pozosta∏e osoby.
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§ 11. 1. Pomoc publiczna z tytu∏u tymczasowego
zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej mo˝e byç równie˝ przyznana zgodnie z art. 6 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiajàcego tymczasowe szczególne dzia∏anie majàce na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkni´tych kryzysem gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 744/2008”, armatorowi statku
rybackiego o polskiej przynale˝noÊci, któremu zosta∏a
wydana licencja po∏owowa i specjalne zezwolenie po∏owowe na dany statek rybacki i nie zosta∏y one zawieszone albo cofni´te.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o d∏ugoÊci ca∏kowitej:
1) do 15 m — w wysokoÊci 947 z∏,

3. WysokoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1,
zwi´ksza si´ o kwot´ 11 000 z∏ za ka˝dà osob´:
1) pracujàcà na statku rybackim na podstawie umowy o prac´ albo umowy o Êwiadczenie us∏ug na
statku rybackim, do której stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, zwanà dalej „osobà
zatrudnionà na statku rybackim”, w okresie zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, nie wi´cej jednak ni˝ za maksymalnà liczb´ osób, jaka mo˝e pracowaç na tym
statku zgodnie z jego kartà bezpieczeƒstwa — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego
zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu
tego statku w danym roku oraz wymiaru czasu
pracy tych osób;
2) b´dàcà armatorem albo w∏aÊcicielem, albo wspó∏w∏aÊcicielem statku rybackiego, która pracowa∏a
na tym statku w okresie zaprzestania dzia∏alnoÊci
po∏owowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3,
i udokumentuje ten fakt wyciàgiem p∏ywania potwierdzonym przez urzàd morski, w∏aÊciwy ze
wzgl´du na port macierzysty tego statku, oraz zaÊwiadczeniem wydanym przez w∏aÊciwà instytucj´ ubezpieczeƒ spo∏ecznych o op∏aceniu sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne — proporcjonalnie do
liczby dni udokumentowanego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego statku
w danym roku.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
równie˝ do wysokoÊci 4 000 z∏ ka˝dej osobie (rybakowi) wskazanej we wniosku o dofinansowanie przez armatora statku rybackiego, któremu przys∏uguje pomoc za okres zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej,
o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 — proporcjonalnie
do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego
statku, w których ta osoba by∏a zatrudniona na tym
statku, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.
5. Osoba (rybak), o której mowa w ust. 4, podpisuje wniosek o dofinansowanie, sk∏adany przez armatora statku rybackiego, albo do wniosku do∏àcza si´
udzielone pe∏nomocnictwo do dzia∏ania w jej imieniu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc
przyznaje si´ w decyzji o przyznaniu pomocy, o której
mowa w § 9.

2) powy˝ej 15 m do 19,5 m — w wysokoÊci 1 077 z∏,
3) powy˝ej 19,5 m do 25 m — w wysokoÊci 1 239 z∏,
4) powy˝ej 25 m — w wysokoÊci 1 285 z∏
— za ka˝dy dzieƒ zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego statku, nie wi´cej jednak ni˝ za
90 dni.
3. WysokoÊç pomocy, o której mowa w ust. 2,
zwi´ksza si´ o kwot´ 137 z∏ za ka˝dy dzieƒ zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu statku rybackiego, nie wi´cej jednak ni˝ za 90 dni, za ka˝dà osob´
zatrudnionà na tym statku w okresie, za który armator
tego statku ubiega si´ o przyznanie pomocy, nie wi´cej jednak ni˝ za maksymalnà liczb´ osób, jaka mo˝e
byç zatrudniona na tym statku zgodnie z jego kartà
bezpieczeƒstwa — proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego statku, w których ta
osoba by∏a zatrudniona, oraz wymiaru czasu pracy tej
osoby.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
za dni zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej w 2008 r.,
za które zosta∏a wyp∏acona pomoc w ramach Êrodka
pomoc publiczna z tytu∏u tymczasowego zaprzestania
dzia∏alnoÊci po∏owowej.
§ 12. Ârodki finansowe przewidziane w programie
operacyjnym na realizacj´ Êrodka pomoc publiczna
z tytu∏u tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej, przeznacza si´ w pierwszej kolejnoÊci na pomoc, o której mowa w § 9.
§ 13. Pomoc w ramach Êrodka inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç jest przyznawana
w∏aÊcicielowi albo armatorowi statku rybackiego:
1) o polskiej przynale˝noÊci;
2) wpisanego do rejestru statków rybackich;
3) w wieku co najmniej 5 lat;
4) na który zosta∏y wydane licencja po∏owowa i specjalne zezwolenie po∏owowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zosta∏y zawieszone albo cofni´te;
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5) z wa˝nym Êwiadectwem pomiarowym, wydanym
na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Mi´dzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemnoÊci statków
z 1969 r., sporzàdzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporzàdzeniem Rady
(EWG) nr 2930/86 z dnia 22 wrzeÊnia 1986 r. okreÊlajàcym parametry statków rybackich (Dz. Urz.
WE L 274 z 25.09.1986, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214), zwanym
dalej „rozporzàdzeniem nr 2930/86”.
§ 14. 1. Pomoc w ramach Êrodka inwestycje na
statkach rybackich i selektywnoÊç jest przyznawana
w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacj´ operacji.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokoÊci do 40 % kosztów kwalifikowalnych
operacji, a w zakresie rybactwa przybrze˝nego na niewielkà skal´ — do 60 % kosztów kwalifikowalnych
operacji, przy czym pomoc ta w przypadku operacji
dotyczàcej wymiany silnika g∏ównego statku rybackiego jest przyznawana w wysokoÊci do 20 % kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa
przybrze˝nego — do 40 % kosztów kwalifikowalnych
operacji.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e zostaç
zwi´kszona na warunkach okreÊlonych w art. 7 rozporzàdzenia nr 744/2008.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznana na
dany statek rybacki w ca∏ym okresie obj´tym programem operacyjnym nie mo˝e przekroczyç 50 % stawek pomocy okreÊlonych w § 3, z wy∏àczeniem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. e rozporzàdzenia 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), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 1198/2006”.
§ 15. 1. Pomoc w ramach Êrodka rybactwo przybrze˝ne jest przyznawana na operacje indywidualne
i kolektywne rybakom lub w∏aÊcicielom, lub armatorom statków rybackich, zajmujàcym si´ rybactwem
przybrze˝nym na niewielkà skal´ przy u˝yciu statku
rybackiego:
1) o polskiej przynale˝noÊci;
2) wpisanego do rejestru statków rybackich;
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b) dokumentem uprawniajàcymi do ˝eglugi, je˝eli
istnieje obowiàzek posiadania takiego dokumentu na dany statek.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na operacj´ indywidualnà, je˝eli w ramach
operacji sà realizowane cele okreÊlone w art. 26
ust. 4 lit. d lub e rozporzàdzenia nr 1198/2006.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na operacj´ kolektywnà, je˝eli w ramach tej operacji sà realizowane cele okreÊlone w art. 26 ust. 4 rozporzàdzenia nr 1198/2006, a w jej realizacji uczestniczy reprezentatywna grupa osób zwiàzanych z wykonywaniem rybactwa przybrze˝nego, liczàca co najmniej:
1) 4 w∏aÊcicieli lub armatorów ró˝nych statków rybackich lub co najmniej 4 osoby pracujàce w zawodzie rybaka na statku rybackim spe∏niajàcym
wymagania, o których mowa w ust. 1, lub
2) 2 rodziny rybackie, w których co najmniej 2 osoby
pe∏noletnie pozostajà w stosunku pokrewieƒstwa
lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do
drugiego stopnia i sà zatrudnione na statku rybackim spe∏niajàcym wymagania, o których mowa
w ust. 1.
§ 16. 1. Pomoc na realizacj´ operacji, o których
mowa w § 15, jest przyznawana w formie premii.
2. WysokoÊç premii na realizacj´ operacji, o których mowa w § 15, w przypadku operacji indywidualnej wynosi równowartoÊç w z∏otych:
1) 10 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
40 000 z∏;
2) 25 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 40 000 z∏ do 100 000 z∏;
3) 50 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 100 000 z∏.
3. WysokoÊç premii na realizacj´ operacji, o których mowa w § 15, w przypadku operacji kolektywnej
wynosi równowartoÊç w z∏otych:
1) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel,
o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. a rozporzàdzenia nr 1198/2006:

3) o d∏ugoÊci ca∏kowitej poni˝ej 12 m;

a) 10 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
40 000 z∏,

4) niekorzystajàcego z narz´dzi po∏owowych ciàgnionych;

b) 25 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 40 000 z∏ do 100 000 z∏,

5) na który zosta∏y wydane licencja po∏owowa i specjalne zezwolenie po∏owowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zosta∏y zawieszone albo cofni´te;
6) z wa˝nymi:
a) Êwiadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Mi´dzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemnoÊci statków, sporzàdzonej w Londynie dnia
23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporzàdzeniem nr 2930/86,

c) 50 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 100 000 z∏;
2) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel,
o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. b rozporzàdzenia nr 1198/2006:
a) 10 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
40 000 z∏,
b) 30 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 40 000 z∏ do 120 000 z∏,
c) 100 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 120 000 z∏;
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3) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel,
o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. c rozporzàdzenia nr 1198/2006:
a) 10 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
40 000 z∏,
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§ 19. Pomoc w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych
szkoleƒ przekwalifikowujàcych do wykonywania zawodów innych ni˝ zawód rybaka niezwiàzanych z rybo∏ówstwem przys∏uguje rybakowi, który:

b) 50 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 100 000 z∏ do 200 000 z∏,

1) utraci∏ miejsce pracy w wyniku trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu danego
statku rybackiego;

c) 150 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 200 000 z∏;

2) by∏ zatrudniony w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 5 lat.

4) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel,
o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. d rozporzàdzenia nr 1198/2006:

§ 20. 1. Osoba, która powróci∏a do wykonywania
zawodu rybaka przed up∏ywem 5 lat od dnia wyp∏aty
pomocy na operacj´ w zakresie, o którym mowa
w art. 27 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia nr 1198/2006, jest
obowiàzana do zwrotu Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach tej pomocy.

a) 10 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
40 000 z∏,
b) 25 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 40 000 z∏ do 100 000 z∏,
c) 100 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 100 000 z∏;
5) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel,
o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. e rozporzàdzenia nr 1198/2006:
a) 5 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi do
20 000 z∏,
b) 5 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 20 000 z∏ do 50 000 z∏,
c) 20 000 euro — je˝eli wartoÊç operacji wynosi
powy˝ej 50 000 z∏.
§ 17. 1. Pomoc w ramach Êrodka rekompensaty
spo∏eczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà
flotà rybackà, zwanego dalej „rekompensatami spo∏eczno-gospodarczymi”, na realizacj´ operacji dotyczàcych dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, osobie (rybakowi), która zobowià˝e si´ do zrealizowania
programu dzia∏ania okreÊlajàcego warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia zawierajàcego
szczegó∏owe informacje dotyczàce planowanej dzia∏alnoÊci w zakresie:

2. Ârodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca si´ w wysokoÊci
1/5 za ka˝dy rok od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia up∏ywu 5 lat od dnia wyp∏aty
pomocy. Rok, w którym nastàpi∏ powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym rokiem, za który sà zwracane Êrodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy.
§ 21. 1. Pomoc w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych
wczeÊniejszych emerytur jest przyznawana, w formie
rekompensaty, rybakowi, który:
1) trwale zaprzesta∏ wykonywania zawodu rybaka;
2) ukoƒczy∏ co najmniej 55 rok ˝ycia;
3) pracowa∏ w zawodzie rybaka na statku rybackim
co najmniej przez 10 lat.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana rybakowi do ukoƒczenia przez niego 65 roku ˝ycia.
§ 22. 1. WysokoÊç pomocy w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji
dotyczàcych wczeÊniejszych emerytur wynosi równowartoÊç w z∏otych kwoty:

1) przetwórstwa produktów rybnych;

1) 234 euro — za okres od 10 lat do 15 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

2) budowy lub naprawy sprz´tu rybackiego;

2) 274 euro — za okres powy˝ej 15 lat do 20 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

3) us∏ug stoczniowo-remontowych;
4) obs∏ugi technicznej statków rybackich;
5) us∏ug portowych.
2. Pomocà, o której mowa w ust.1, sà obj´te szkolenia, inwestycje oraz ekspertyzy.
§ 18. Pomoc w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych
podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest przyznawana, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych,
osobie (rybakowi), która zobowià˝e si´ do zrealizowania projektu szkolenia zwiàzanego z jej rozwojem zawodowym w zawodzie rybaka lub zmianà jej kwalifikacji zawodowych.

3) 312 euro — za okres powy˝ej 20 lat do 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;
4) 352 euro — za okres powy˝ej 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ co
miesiàc, w terminie ustalonym w decyzji o przyznaniu
pomocy.
3. Z dniem powzi´cia informacji o powrocie osoby, której przyznano pomoc, o której mowa w ust. 1,
do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim,
Agencja wstrzymuje wyp∏at´ rekompensaty i uchyla
decyzj´ o przyznaniu pomocy. Osoba, której przyznano pomoc, jest obowiàzana do zwrotu Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach tej pomocy.
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4. Ârodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca si´ w wysokoÊci
nale˝nej za ka˝dy miesiàc od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim. Miesiàc,
w którym nastàpi∏ powrót do wykonywania zawodu
rybaka na statku rybackim, jest pierwszym miesiàcem, za który sà zwracane Êrodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy.
§ 23. 1. Pomoc w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych
utraty miejsca pracy na statku rybackim jest przyznawana rybakowi, który:
1) utraci∏ miejsce pracy w wyniku trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu danego
statku rybackiego;
2) by∏ zatrudniony w okresie ostatnich 24 miesi´cy
przez 12 miesi´cy na statku rybackim, o którym
mowa w pkt 1.
2. WysokoÊç pomocy w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych utraty miejsca pracy na statku rybackim wynosi
równowartoÊç w z∏otych kwoty 11 000 euro.
§ 24. 1. Osoba, który powróci∏a do wykonywania
zawodu rybaka na statku rybackim przed up∏ywem
12 miesi´cy od dnia wyp∏aty pomocy za utrat´ miejsca pracy na statku rybackim, jest obowiàzana do
zwrotu Êrodków finansowych wyp∏aconych w ramach
tej pomocy.
2. Ârodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca si´ w wysokoÊci
1/12 za ka˝dy miesiàc, od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia up∏ywu 12 miesi´cy od
dnia wyp∏aty pomocy. Miesiàc, w którym nastàpi∏ powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym
miesiàcem, za który sà zwracane Êrodki finansowe
wyp∏acone w ramach pomocy.
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b) dokumentami uprawniajàcymi do ˝eglugi, je˝eli istnieje obowiàzek posiadania takich dokumentów na dany statek.
3. Pomoc przyznaje si´ w wysokoÊci 15 % ceny
nabycia statku rybackiego, nie wi´kszej jednak ni˝
równowartoÊç w z∏otych kwoty 50 000 euro.
4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje
si´ na nabycie statku rybackiego od ma∏˝onka lub
osoby pozostajàcej w stosunku pokrewieƒstwa do
drugiego stopnia albo powinowactwa do drugiego
stopnia.
§ 26. 1. Je˝eli rybak, przed up∏ywem 5 lat od dnia
wyp∏aty pomocy na nabycie statku rybackiego, przeniesie w∏asnoÊç tego statku lub trwale zaprzestanie
dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego statku, jest
obowiàzany do zwrotu Êrodków finansowych wyp∏aconych mu w ramach tej pomocy.
2. Ârodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca si´ w wysokoÊci
1/5 za ka˝dy rok od dnia przeniesienia w∏asnoÊci statku rybackiego lub trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci
po∏owowej przy u˝yciu tego statku rybackiego do
dnia up∏ywu 5 lat od dnia wyp∏aty pomocy. Rok,
w którym nastàpi∏o przeniesie w∏asnoÊci lub trwa∏e
zaprzestanie dzia∏alnoÊci po∏owowej przy u˝yciu tego
statku, jest pierwszym rokiem, za który sà zwracane
Êrodki finansowe wyp∏acone w ramach pomocy.
§ 27. Pomoc w ramach Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 lit. a i f, jest przyznawana,
je˝eli operacja:
1) przyczyni si´ do powstania trwa∏ych korzyÊci gospodarczych lub
2) b´dzie zrealizowana z zapewnieniem nale˝ytych
gwarancji technicznych, lub
3) ma zapewnionà gospodarczà trwa∏oÊç, lub
4) nie wp∏ynie negatywnie na Êrodowisko oraz
ochron´ ˝ywych zasobów wód.

§ 25. 1. Pomoc w ramach rekompensat spo∏eczno-gospodarczych na realizacj´ operacji dotyczàcych nabycia statku rybackiego jest przyznawana zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w art. 27 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia nr 1198/2006.

§ 28. 1. Powstanie trwa∏ych korzyÊci gospodarczych stwierdza si´ na podstawie informacji zawartych w:

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na nabycie statku rybackiego:

1) szczegó∏owym opisie operacji uj´tym we wniosku
o dofinansowanie — w przypadku operacji o wartoÊci netto do 500 000 z∏;

1) wpisanego do rejestru okr´towego, je˝eli dany
statek podlega obowiàzkowi wpisu do tego rejestru;

2) uproszczonym planie biznesowym operacji —
w przypadku operacji o wartoÊci netto powy˝ej
500 000 z∏.

2) wpisanego do rejestru statków rybackich;
3) na który zosta∏y wydane licencja po∏owowa i specjalne zezwolenie po∏owowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zosta∏y zawieszone albo cofni´te;
4) z wa˝nymi:
a) Êwiadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego
zgodnie z postanowieniami Mi´dzynarodowej
konwencji o pomierzaniu pojemnoÊci statków,
sporzàdzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r.
lub zgodnie z rozporzàdzeniem nr 2930/86,

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporzàdza na podstawie wzoru opracowanego i udost´pnionego przez Agencj´.
3. Trwa∏e korzyÊci gospodarcze powstanà, gdy proponowany przez wnioskodawc´ sposób finansowania
i realizacji operacji nie spowoduje utraty p∏ynnoÊci
finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, liczàc
od roku, w którym wniosek o dofinansowanie zosta∏
zaakceptowany, oraz przyczyni si´ do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu op∏acalnoÊci prowadzenia dzia∏alnoÊci, której planowana operacja dotyczy.
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§ 29. Zapewnienie nale˝ytej gwarancji technicznej
operacji stwierdza si´ na podstawie:
1) pozwolenia budowlanego lub zg∏oszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;
2) dokumentacji technicznej modernizowanego statku rybackiego.
§ 30. Realizacja operacji ma zapewnionà gospodarczà trwa∏oÊç, je˝eli za∏o˝ono przynajmniej 5-letni
okres u˝ytkowania budynków lub budowli, lub innych
obiektów budowlanych bezpoÊrednio zwiàzanych
z wykonywaniem rybactwa przybrze˝nego oraz 5-letni
okres eksploatacji zmodernizowanego statku rybackiego lub u˝ytkowania narz´dzi i urzàdzeƒ lub innego
wyposa˝enia technicznego bezpoÊrednio zwiàzanych
z wykonywaniem rybactwa.
§ 31. Wp∏yw operacji na Êrodowisko ustala si´
w post´powaniu w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko planowanych przedsi´wzi´ç, je˝eli taki
obowiàzek wynika z przepisów o ochronie Êrodowiska.
§ 32. Spe∏nienie warunków okreÊlonych w § 27
mo˝e byç stwierdzone na podstawie przed∏o˝onego
wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji, pod warunkiem
przed∏o˝enia dokumentów wymienionych w § 28 i 29
najpóêniej w dniu z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.
§ 33. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza si´ koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytu∏u realizacji tej operacji, w tym tak˝e podatek od towarów i us∏ug (VAT) na zasadach okreÊlonych w art. 55 ust. 5 rozporzàdzenia nr 1198/2006, od
dnia przyznania pomocy.
2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów
kwalifikowalnych zalicza si´ równie˝ koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy,
lecz nie wczeÊniej ni˝ w dniu, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o dofinansowanie.
§ 34. Do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza si´ kosztów:
1) zakupu u˝ywanych maszyn, urzàdzeƒ lub innego
sprz´tu, je˝eli:
a) zosta∏y zakupione z udzia∏em Êrodków publicznych w okresie 5 lat poprzedzajàcych rok ich nabycia,
b) ich wartoÊç rynkowa przewy˝sza wartoÊç nowych maszyn, urzàdzeƒ lub innego sprz´tu tego samego typu,
c) nie spe∏niajà wymagaƒ technicznych dla tych
maszyn, urzàdzeƒ lub sprz´tu;
2) nabycia gruntu, budynku lub budowli, je˝eli:
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c) osoba zbywajàca nieruchomoÊç w okresie 5 lat
poprzedzajàcych jej zbycie beneficjentowi
otrzyma∏a pomoc na jej zakup ze Êrodków
publicznych;
3) nak∏adów rzeczowych niemajàcych bezpoÊredniego zwiàzku z realizacjà operacji;
4) amortyzacji Êrodków trwa∏ych, je˝eli beneficjent
nie przedstawi∏ pisemnego oÊwiadczenia, ˝e dokona∏ odpisów amortyzacyjnych Êrodków trwa∏ych;
5) pracy w∏asnej wykonywanej przez beneficjenta
b´dàcego osobà fizycznà i pracy wolontariuszy;
6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów po∏àczeƒ telefonicznych, op∏at za zu˝ytà wod´, energi´ elektrycznà i noÊniki energii, sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:
a) powy˝ej 10 % wartoÊci netto operacji lub
b) które nie mia∏y bezpoÊredniego zwiàzku z realizacjà operacji.
§ 35. 1. WartoÊç nak∏adów rzeczowych zaliczanych
do kosztów kwalifikowalnych ustala si´:
1) w drodze wyceny nieruchomoÊci, dokonanej nie
wczeÊniej ni˝ w okresie 3 lat przed dniem z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporzàdzonym zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomoÊciami — w przypadku
nak∏adów rzeczowych wniesionych w formie
gruntu, budynku lub budowli albo prawa do dysponowania nimi;
2) w kosztorysie inwestorskim — w przypadku nak∏adów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.
2. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac
konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.
§ 36. 1. WysokoÊç poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych ni˝ nak∏ady rzeczowe, ustala si´ na
podstawie umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu.
2. Do umowy, faktury lub innego równowa˝nego
dokumentu, o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy sposób, miejsce i termin:
1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez
obydwie strony umowy;
2) dokonania zap∏aty przez beneficjenta.

a) ich nabycie nie mia∏o bezpoÊredniego zwiàzku
z realizacjà operacji,

§ 37. 1. Przyznanie pomocy w ramach Êrodków,
o których mowa w § 1:

b) ich wartoÊç przewy˝sza ich wartoÊç rynkowà
lub odtworzeniowà ustalonà w drodze wyceny
nieruchomoÊci w operacie szacunkowym sporzàdzonym zgodnie z przepisami o gospodarce
nieruchomoÊciami,

1) pkt 1, 2 i 5 lit. d—f — nast´puje na podstawie decyzji;
2) pkt 3, 4 i 5 lit. a—c — nast´puje na podstawie
umowy o dofinansowanie zawartej z Agencjà.
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2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, poza elementami okreÊlonymi dla podania
w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego, zawiera w szczególnoÊci:
a) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upowa˝nionej do reprezentowania
wnioskodawcy — je˝eli pe∏nomocnictwo zosta∏o udzielone,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy,
c) opis planowanej operacji, w tym okreÊlenie
miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów,
d) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji —
w przypadku operacji o charakterze inwestycyjnym,
e) oÊwiadczenia lub zobowiàzania wnioskodawcy
zwiàzane z pomocà,
f) informacj´ o za∏àcznikach do∏àczonych do
wniosku;
2) pkt 2, zawiera w szczególnoÊci:
a) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy,
b) informacje wymienione w pkt 1.
3. Do wniosku o dofinansowanie do∏àcza si´, okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia w cz´Êci I, dokumenty potwierdzajàce dane zawarte we wniosku.
4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje
o zmianach w zakresie danych obj´tych wnioskiem
o dofinansowanie niezw∏ocznie po ich zaistnieniu.
§ 38. 1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Êrodków, o których mowa w § 1 pkt 3, 4
i 5 lit. a—c, sk∏ada si´ do oddzia∏u regionalnego Agencji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
albo siedzib´ wnioskodawcy.
2. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa
w ust. 1, jest sk∏adany osobiÊcie lub przez upowa˝nionà osob´ albo przesy∏kà rejestrowanà nadanà w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub
przesy∏kà kurierskà.
3. Z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie, o którym
mowa w ust. 1, osobiÊcie albo przez upowa˝nionà
osob´ jest potwierdzane na piÊmie. Potwierdzenie,
które zawiera dat´ i godzin´ jego wp∏ywu, jest opatrzone piecz´cià Agencji oraz podpisane przez osob´
przyjmujàcà wniosek.
4. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zosta∏ z∏o˝ony przesy∏kà rejestrowanà,
dniem z∏o˝enia wniosku jest data stempla pocztowego.
5. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zosta∏ dostarczony przesy∏kà kurierskà,
dniem z∏o˝enia wniosku jest dzieƒ dostarczenia tej
przesy∏ki do Agencji.
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§ 39. 1. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, zosta∏ z∏o˝ony po terminie,
Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4
i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego z udzia∏em
Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej
„ustawà”, stosuje si´ odpowiednio.
2. Je˝eli we wniosku o dofinansowanie, o którym
mowa w § 38 ust. 1, nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie mo˝na ustaliç tego adresu na podstawie
posiadanych danych, wniosek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.
3. Je˝eli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie zosta∏ wype∏niony we wszystkich
wymaganych pozycjach lub nie do∏àczono do niego
co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa
w § 37 ust. 3, wnioskodawca jest wzywany do usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia zawiadomienia.
4. Je˝eli wnioskodawca pomimo wezwania do
usuni´cia braków lub z∏o˝enia wyjaÊnieƒ nie dokona∏
ich w terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy;
przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´ odpowiednio.
5. W przypadku wystàpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omy∏ek pisarskich Agencja
mo˝e dokonaç ich poprawy, informujàc jednoczeÊnie
wnioskodawc´ o wprowadzonych zmianach.
§ 40. 1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje si´
w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia.
2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia
wnioskodawc´ o przyczynach zw∏oki, okreÊlajàc nowy
termin rozpatrzenia wniosku.
3. Wezwanie przez Agencj´ wnioskodawcy do wykonania okreÊlonych czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawc´ tych czynnoÊci.
4. Je˝eli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezb´dne uzyskanie dodatkowych
wyjaÊnieƒ lub opinii innego podmiotu lub zajdà nowe
okolicznoÊci budzàce wàtpliwoÊci co do mo˝liwoÊci
przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku
o dofinansowanie wyd∏u˝a si´ o czas niezb´dny do
uzyskania wyjaÊnieƒ lub opinii, o czym Agencja informuje wnioskodawc´ na piÊmie.
§ 41. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie Agencja niezw∏ocznie wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie d∏u˝szy ni˝
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi∏ si´
w wyznaczonym przez Agencj´ terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówi∏ jej
podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy,
chyba ˝e wnioskodawca stawi∏ si´ w celu podpisania
umowy i jà podpisa∏ w innym terminie:
1) uzgodnionym z Agencjà przed up∏ywem wyznaczonego w zawiadomieniu terminu, nie d∏u˝szym
ni˝ miesiàc, albo
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2) wyznaczonym przez Agencj´, nie d∏u˝szym ni˝
21 dni od dnia, na który zosta∏ wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.
3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje si´
odpowiednio.
§ 42. 1. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami okreÊlonymi w przepisach Kodeksu post´powania administracyjnego, zawiera okreÊlenie:
1) zakresu i miejsca realizacji operacji;
2) wysokoÊci przyznanej pomocy;
3) terminu albo terminów wyp∏aty pomocy, a w przypadku Êrodka, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz
pkt 5 lit. f, terminu z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç.
2. W decyzji o przyznaniu pomocy mo˝na równie˝
okreÊliç zwiàzane z istotà danego Êrodka lub celem realizowanej operacji warunki, jakie powinna spe∏niç
osoba, której przyznano pomoc, lub czynnoÊci, jakie
powinna ta osoba wykonaç.
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2. Weksel wraz z deklaracjà wekslowà, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, sà:
1) podpisywane przez beneficjenta w obecnoÊci upowa˝nionego pracownika Agencji;
2) sk∏adane we w∏aÊciwym oddziale regionalnym
Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.
3. Beneficjent b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza do
umowy o dofinansowanie:
1) oÊwiadczenie ma∏˝onka o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnoÊci
majàtkowej albo oÊwiadczenie o niepozostawaniu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
2) oÊwiadczenie wspó∏w∏aÊciciela albo wspó∏w∏aÊcicieli przedsi´biorstwa oraz ich ma∏˝onków o wyra˝eniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielnoÊci majàtkowej albo oÊwiadczenie o niepozostawaniu w zwiàzku ma∏˝eƒskim —
w przypadku gdy operacja dotyczy wy∏àcznie
przedsi´biorstwa stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç
osób fizycznych.

§ 43. 1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami okreÊlonymi w art. 15 ustawy, mo˝e zawieraç zobowiàzania beneficjenta dotyczàce:

§ 45. 1. Wyp∏aty pomocy dokonuje Agencja na
podstawie:

1) osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu
przez 5 lat;

1) decyzji o przyznaniu pomocy — w przypadku Êrodków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5 lit. d i e, albo

2) niefinansowania realizacji operacji z udzia∏em innych Êrodków publicznych;

2) wniosku o p∏atnoÊç — w przypadku Êrodków, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a—c i f.

3) ograniczeƒ lub warunków obowiàzujàcych przez
5 lat w zakresie:
a) przenoszenia w∏asnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,
b) sposobu lub miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
zwiàzanej z przyznanà pomocà;

2. Wniosek o p∏atnoÊç sk∏ada si´ na formularzu
opracowanym i udost´pnionym przez Agencj´ osobiÊcie albo przez upowa˝nionà osob´, bezpoÊrednio
w oddziale regionalnym Agencji w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy.

4) umo˝liwienia przeprowadzenia kontroli zwiàzanych z przyznanà pomocà przez 5 lat;

3. Do wniosku o p∏atnoÊç do∏àcza si´ dokumenty
okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia w cz´Êci II.

5) przechowywania dokumentów zwiàzanych z przyznanà pomocà przez 5 lat;

4. Je˝eli wniosek o p∏atnoÊç nie zosta∏ prawid∏owo
wype∏niony lub nie do∏àczono do niego wymaganych
dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, w formie
pisemnej, do usuni´cia braków w terminie 21 dni od
dnia dor´czenia wezwania.

6) informowania Agencji o okolicznoÊciach mogàcych mieç wp∏yw na wykonanie umowy przez
5 lat;
7) terminu i okolicznoÊci sk∏adania wniosku o p∏atnoÊç.
2. Pi´cioletni okres, którego dotyczà zobowiàzania, o których mowa w ust. 1, liczy si´ od dnia dokonania przez Agencj´ p∏atnoÊci koƒcowej.
§ 44. 1. Zabezpieczeniem nale˝ytego wykonania
przez beneficjenta zobowiàzaƒ okreÊlonych w umowie o dofinansowanie jest:
1) weksel niezupe∏ny (in blanco) wraz z deklaracjà
wekslowà sporzàdzonà na formularzu udost´pnionym przez Agencj´;
2) oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egzekucji — w przypadku operacji o wartoÊci powy˝ej
500 000 z∏ kwoty dofinansowania.

5. Je˝eli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunà∏ braków w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do
usuni´cia braków w terminie 21 dni od dnia dor´czenia wezwania.
6. Je˝eli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunà∏ braków, Agencja rozpatruje wniosek
o p∏atnoÊç w zakresie, w jakim zosta∏ prawid∏owo wype∏niony i udokumentowany.
7. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku
o p∏atnoÊç, mo˝e wzywaç beneficjenta, w formie
pisemnej, do wyjaÊnienia faktów istotnych dla rozstrzygni´cia sprawy lub przedstawienia dowodów na
potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia
dor´czenia wezwania.
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§ 46. 1. W przypadku Êrodków, o których mowa
w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f:
1) Agencji wyp∏aca pomoc w terminie 30 dni od dnia
z∏o˝enia kompletnego wniosku o p∏atnoÊç albo
2) w∏aÊciwy dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji,
w terminie, o którym mowa w pkt 1, odmawia
w drodze decyzji wyp∏aty pomocy, je˝eli nie zosta∏y spe∏nione warunki przyznawania pomocy.
2. Warunki i terminy wyp∏aty pomocy w przypadku
Êrodków, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 lit. a—c,
okreÊla umowa o dofinansowanie.
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2) 1 lipca, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy
wydanych albo umów o dofinansowanie zawartych od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
§ 51. 1. W zakresie operacji dotyczàcej modernizacji statku rybackiego obj´tej Êrodkiem inwestycje na
statkach rybackich i selektywnoÊç pomoc mo˝e zostaç
przyznana równie˝ na operacje, które zosta∏y zrealizowane przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia lub
których realizacja rozpocz´∏a si´ przed tym dniem, nie
wczeÊniej jednak ni˝ przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
zgodnie z warunkami i w trybie okreÊlonym w niniejszym rozporzàdzeniu, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

§ 47. Pomoc w ramach Êrodków, o których mowa
w § 1, jest przyznawana do wyczerpania Êrodków
finansowych, zgodnie z kolejnoÊcià z∏o˝enia prawid∏owo wype∏nionego i udokumentowanego wniosku
o dofinansowanie.
§ 48. Pomoc podlega zwrotowi w ca∏oÊci, je˝eli
beneficjent:

1) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególnoÊci opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej
cz´Êci operacji i opis planowanej cz´Êci operacji,
w tym okreÊlenia miejsca, celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej cz´Êci;
2) umowa o dofinansowanie zawiera:
a) oÊwiadczenie beneficjenta o osiàgni´ciu celu
operacji lub zobowiàzanie do jego osiàgni´cia
oraz zobowiàzanie do zachowania tego celu,

1) zosta∏ ukarany za powa˝ne naruszenie zasad
wspólnej polityki rybackiej, o którym mowa w § 9
ust. 1 pkt 4, w roku, za który przyznano mu pomoc
— w przypadku Êrodka, o którym mowa w § 1
pkt 2, lub

b) oÊwiadczenie beneficjenta o niefinansowaniu
realizacji operacji z udzia∏em innych Êrodków
publicznych i zobowiàzanie do nieubiegania si´
o takie finansowanie

2) nie spe∏ni∏ zobowiàzaƒ, o których mowa w § 43
ust. 2 pkt 1 lub 4;

— przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencj´
p∏atnoÊci koƒcowej.

3) zaprzesta∏ realizacji operacji;
4) naruszy∏ przepisy o zamówieniach publicznych
w sposób majàcy wp∏yw na wynik post´powania,
przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w cz´Êci
dotyczàcej post´powania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadzi∏
bez naruszenia przepisów o zamówieniach
publicznych, je˝eli zosta∏ osiàgni´ty cel operacji.
§ 49. W przypadku Êrodków obj´tych osià priorytetowà 1 — Ârodki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartej w programie operacyjnym:
1) nast´pca prawny wnioskodawcy albo nabywca
przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci nie mo˝e wstàpiç
do toczàcego si´ post´powania w sprawie przyznania pomocy na miejsce wnioskodawcy;
2) nie przyznaje si´ pomocy nast´pcy prawnemu
beneficjenta albo nabywcy przedsi´biorstwa.
§ 50. WysokoÊç stawek pomocy wyra˝onà w euro
przelicza si´ na z∏ote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany publikowanym przez Komisj´ Europejskà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej z dnia:
1) 2 stycznia, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy wydanych albo umów o dofinansowanie
zawartych w okresie od dnia 2 stycznia do dnia
30 czerwca;

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski
o dofinansowanie sk∏ada si´ do dnia 31 grudnia
2009 r.
§ 52. Osobie, która zawar∏a z Agencjà umow´
o dofinansowaniu projektu w ramach dzia∏ania
4.2.1 „Trwa∏e zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka” obj´tego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
na podstawie rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybo∏ówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”
(Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z póên. zm.2)), pomoc w ramach operacji dotyczàcej wczeÊniejszych emerytur
obj´tej Êrodkiem rekompensaty spo∏eczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà okreÊlonym w programie operacyjnym wyp∏aca si´ zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w tej umowie.
§ 53. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
———————
2)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150
i Nr 221, poz. 1622, z 2007 r. Nr 103, poz. 713 oraz z 2008 r.
Nr 23, poz. 140.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 840)

I. Za∏àczniki, które do∏àcza si´ do wniosku
o dofinansowanie
1. W przypadku Êrodka pomoc publiczna z tytu∏u
trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek posiadania takiego wpisu;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´
o dofinansowanie, je˝eli jest on osobà fizycznà;
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;
4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo w∏asnoÊci statku rybackiego;
5) kopia licencji po∏owowej;
6) kopia dokumentu potwierdzajàcego wiek statku
rybackiego obj´tego wnioskiem o dofinansowanie;
7) kopia Êwiadectwa pomiarowego wydanego na
podstawie pomiaru statku rybackiego obj´tego
wnioskiem o dofinansowanie;
8) zaÊwiadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie rachunku bankowym albo oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku;
9) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli statku
rybackiego wskazanego we wniosku o dofinansowanie o wyra˝eniu zgody na realizacj´ operacji
obj´tej tym wnioskiem.
2. W przypadku Êrodka pomoc publiczna z tytu∏u
tymczasowego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek posiadania takiego wpisu;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´
o dofinansowanie, je˝eli jest on osobà fizycznà;
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;
4) kopia licencji po∏owowej;
5) kopia specjalnego zezwolenia po∏owowego;
6) kopia karty bezpieczeƒstwa statku rybackiego lub
certyfikat zgodnoÊci statku rybackiego;

9) oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
potwierdzone przez kapitanat albo bosmanat portu o niewychodzeniu statku rybackiego w morze,
lub
10) oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
o postoju remontowym statku rybackiego potwierdzone dokumentem wydanym przez instytucj´ klasyfikacyjnà, okreÊlajàcym wykonanie zakresu prac remontowych w danym okresie, lub
11) oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
potwierdzone przez Centrum Monitorowania Rybo∏ówstwa o braku ruchu statku rybackiego;
12) wyciàg p∏ywania, potwierdzony przez urzàd morski, w∏aÊciwy ze wzgl´du na port macierzysty statku rybackiego;
13) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwà instytucj´
ubezpieczeƒ spo∏ecznych o op∏aceniu sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne za osob´ ubiegajàcà si´
o przyznanie pomocy, jaki i za cz∏onków za∏ogi zatrudnionych na statku rybackim;
14) dokumenty potwierdzajàce zatrudnienie na statku
rybackim;
15) zaÊwiadczenia wystawione przez bank o posiadanych przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oraz ka˝dego z cz∏onków za∏ogi wskazanych we
wniosku rachunku bankowym albo oÊwiadczenia
ubiegajàcego si´ o dofinansowanie oraz ka˝dego
z cz∏onków za∏ogi wskazanych we wniosku o posiadanych przez nich rachunkach bankowych;
16) oÊwiadczenia cz∏onków za∏ogi wskazanych we
wniosku o dofinansowanie o wyra˝eniu zgody na
ubieganie si´ w ich imieniu o dofinansowanie, je˝eli nie podpisali oni wniosku;
17) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏armatorów statku
rybackiego o wyra˝eniu zgody na realizacj´ operacji obj´tej wnioskiem.
3. W przypadku Êrodka inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek posiadania takiego wpisu;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´
o dofinansowanie, je˝eli jest jest on osobà fizycznà;
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;

7) kopia Êwiadectwa pomiarowego wydanego na
podstawie pomiaru statku rybackiego;

4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo w∏asnoÊci statku rybackiego;

8) zaÊwiadczenie wydane przez okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego, w∏aÊciwego dla portu macierzystego statku rybackiego, o z∏o˝eniu
orygina∏u specjalnego zezwolenia po∏owowego
lub o nieprowadzeniu dzia∏alnoÊci po∏owowej lub

5) kopia specjalnego zezwolenia po∏owowego;
6) kopia dokumentu potwierdzajàcego wiek statku;
7) kopia Êwiadectwa pomiarowego wydanego na
podstawie pomiaru statku rybackiego;
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8) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji;
9) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;

Poz. 840

17) dokument potwierdzajàcy prawo dysponowania
nieruchomoÊcià na cel zwiàzany z realizacjà operacji;
19) pozwolenie budowlane lub zg∏oszenie, o których
mowa w przepisach prawa budowlanego —
w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) uproszczony plan biznesowy operacji — w przypadku operacji o wartoÊci netto powy˝ej
500 000 z∏;

20) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa
wodnego — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) zaÊwiadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie rachunku bankowym albo oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku.

21) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami —
w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe w postaci nieruchomoÊci;

12) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli statku
rybackiego wskazanego we wniosku o wyra˝eniu
zgody na realizacj´ operacji obj´tej wnioskiem
o pomoc.

22) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzajàca projekt technologiczny zak∏adu albo
kopia decyzji nadajàcej weterynaryjny numer
identyfikacyjny zak∏adu lub kopia decyzji paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
zatwierdzajàcej zak∏ad — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4. W przypadku Êrodka rybactwo przybrze˝ne:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego
albo zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, je˝eli ubiegajàcy si´ o dofinansowanie ma obowiàzek posiadania takiego wpisu;
2) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´
o dofinansowanie, je˝eli jest on osobà fizycznà;
3) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone;

23) studium wykonalnoÊci projektu dla danej operacji
— w przypadku braku planu biznesowego operacji, pozwolenia budowlanego lub zg∏oszenia,
o których mowa w przepisach prawa budowlanego, oraz pozwolenia wodnoprawnego.
5. W przypadku Êrodka rekompensaty spo∏eczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà:

4) kopia dokumentu potwierdzajàcego prawo w∏asnoÊci statku rybackiego;

1) dokumenty potwierdzajàce zatrudnienie na statku
rybackim;

5) kopia specjalnego zezwolenia po∏owowego;

2) wyciàg p∏ywania potwierdzony przez w∏aÊciwy
urzàd morski;

6) kopia dokumentu potwierdzajàcego wiek statku;
7) kopia Êwiadectwa pomiarowego wydanego na
podstawie pomiaru statku rybackiego;
8) dokumenty potwierdzajàce planowane koszty
operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie
oferty zwiàzane z realizacjà operacji — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
10) kosztorys inwestorski — w przypadku gdy ubiegajàcy si´ o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe;
11) uproszczony plan biznesowy operacji — w przypadku operacji o wartoÊci netto powy˝ej
500 000 z∏;
12) zaÊwiadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegajàcego si´ o dofinansowanie rachunku bankowym albo oÊwiadczenie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku;
13) oÊwiadczenie wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli statku
rybackiego wskazanego we wniosku, o wyra˝eniu
zgody na realizacj´ operacji obj´tej wnioskiem
o pomoc;
16) ksià˝eczka ˝eglarska ubiegajàcego si´ o dofinansowanie;

3) pisemne zobowiàzanie ubiegajàcego si´ o dofinansowanie do zaprzestania wykonywania zawodu rybaka — w przypadku gdy wymaga tego
specyfika operacji;
4) kopia dokumentu to˝samoÊci ubiegajàcego si´
o dofinansowanie;
5) pogram dzia∏ania okreÊlajàcy warunki prowadzenia dywersyfikacji, który zawiera szczegó∏owe informacje dotyczàce planowanej dzia∏alnoÊci w zakresie przetwórstwa produktów rybnych, budowy
lub naprawy narz´dzi po∏owowych i sprz´tu rybackiego, us∏ug stoczniowych i remontowych, obs∏ugi technicznej statków rybackich, us∏ug portowych — w przypadku gdy wymaga tego specyfika
operacji;
6) projekt szkolenia zwiàzany z rozwojem zawodowym lub zmianà kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy — w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
7) dokumenty potwierdzajàce posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445) —
w przypadku operacji dotyczàcych nabycia statku
rybackiego;
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8) oÊwiadczenie wnioskodawcy, ˝e po raz pierwszy
nabywa statek rybacki jako jego w∏aÊciciel albo
wspó∏w∏aÊciciel — w przypadku operacji dotyczàcych nabycia statku rybackiego;

Poz. 840

3) kosztorys powykonawczy, w przypadku gdy do
kosztów kwalifikowalnych zosta∏y zaliczone wniesione nak∏ady rzeczowe.
3. W przypadku Êrodka rybactwo przybrze˝ne:

9) operat szacunkowy, sporzàdzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomoÊciami — w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nak∏ady rzeczowe w postaci nieruchomoÊci, w zale˝noÊci od specyfiki
operacji.
II. Za∏àczniki, które do∏àcza si´ do wniosku
o p∏atnoÊç
1. W przypadku Êrodka pomoc publiczna z tytu∏u
trwa∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci po∏owowej:
1) kopia decyzji o wykreÊleniu statku rybackiego z rejestru statków rybackich;
2) dokument potwierdzajàcy faktyczne z∏omowanie
statku rybackiego, poÊwiadczony przez okr´gowego inspektora rybo∏ówstwa morskiego — w zale˝noÊci od specyfiki operacji;
3) lista zawierajàca imiona i nazwiska cz∏onków za∏ogi statku rybackiego na dzieƒ wykreÊlenia statku
rybackiego z rejestru statków rybackich;
4) oÊwiadczenie w∏aÊciciela statku rybackiego o powiadomieniu za∏ogi statku rybackiego o wykreÊleniu tego statku z rejestru statków rybackich;
5) oÊwiadczenie w∏aÊciciela statku o przekwalifikowaniu statku rybackiego na dzia∏alnoÊç dochodowà albo niedochodowà, niezwiàzanà z rybo∏ówstwem.
2. W przypadku Êrodka inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç:
1) potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie faktur lub dokumentów ksi´gowych o podobnej wartoÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych poniesione wydatki;
2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie przez modernizowny statek rybacki wymagaƒ technicznych
wynikajàcych z umów mi´dzynarodowych albo
wymagaƒ technicznych instytucji klasyfikacyjnej
— w zale˝noÊci od specyfiki operacji;

1) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach;
2) dokument potwierdzajàcy zastosowanie innowacji technicznych;
3) potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie faktur lub dokumentów ksi´gowych o podobnej wartoÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych poniesione wydatki;
4) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy do
kosztów kwalifikowalnych zosta∏y zaliczone wniesione nak∏ady rzeczowe.
4. W przypadku Êrodka rekompensaty spo∏eczno-gospodarcze w celu zarzàdzania krajowà flotà rybackà:
1) dokument potwierdzajàcy podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu kursu, szko∏y, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach;
2) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego nabycie w∏asnoÊci lub wspó∏w∏asnoÊci statku rybackiego —
w zale˝noÊci od specyfiki operacji;
3) kopia wyceny wartoÊci nabywanego gruntu, budynku, budowli — w zale˝noÊci od specyfiki operacji;
4) kopia aktu notarialnego stwierdzajàca nabycie
nieruchomoÊci, zawierajàca zapis, i˝ nieruchomoÊç ta jest wolna od wad prawnych — w zale˝noÊci od specyfiki operacji;
5) potwierdzone, za zgodnoÊç z orygina∏em, kopie
faktur lub dokumentów ksi´gowych o podobnej
wartoÊci dowodowej wraz z dowodami zap∏aty,
zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzajàcych poniesione wydatki;
6) kosztorys powykonawczy — w przypadku gdy do
kosztów kwalifikowalnych zosta∏y zaliczone wniesione nak∏ady rzeczowe.

