Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Wsparcia Rybactwa

Warszawa, dn. 30.07.2013 r.

Informacja Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie
w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie
środka 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb
oraz
środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

W dniu 25 lipca 2013r. zostały opublikowane ogłoszenia Prezesa ARiMR informujące
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach następujących środków zawartych
w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”:
- Środek 2.1. „Inwestycje w chów i hodowlę ryb” - nabór od 9 do 22 sierpnia 2013 r.
- Środek 2.5. „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu” - nabór od 9 do 16 sierpnia 2013 r.
Nabór jest ukierunkowany przede wszystkim na operacje zrealizowane, na które wnioskodawcy dotychczas
nie otrzymali wsparcia z uwagi na wyczerpany limit finansowy. Obecnie, dzięki przesunięciu puli środków
finansowych z osi priorytetowej 4, jak również dzięki wejściu w życie w dniu 2 lipca br. nowelizacji
rozporządzenia wykonawczego dla osi priorytetowej 2, w której ustawodawca umożliwił refundację
wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tego typu operacje będą mogły liczyd
na wsparcie. Działanie takie jest również podyktowane ważnym interesem paostwa w szczególności ze
względu na zbliżające się zakooczenie perspektywy finansowej 2007 - 2013, koniecznośd dochowania
zasady n+2, przekładająca się na konieczności zapobiegnięcia zwrotowi środków finansowych do Komisji
Europejskiej oraz tempo rozdysponowywania środków finansowych. Nadmieniamy, że dynamika absorpcji
środków finansowych ma istotne znaczenie ze względu na prezentowane aktualnie przez Komisję
Europejską w ramach prac nad projektem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (następcy
Europejskiego Funduszu Rybackiego na perspektywę finansową 2013-2020) założenia, iż tempo
wykorzystywania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rybackiego przyznanych Polsce przez
Komisję Europejską będzie miało istotne znaczenie w zakresie rozdysponowywania środków finansowych w
następnej perspektywie finansowej. Jednym z czynników decydujących o wysokości środków finansowych
przyznawanych danemu paostwu członkowskiemu na kolejny okres programowania ma byd efektywnośd
wykorzystania takich środków w przeszłości.
W związku z powyższym zachęcamy Paostwa do składania wniosków przede wszystkim na operacje
zrealizowane (w ramach środka 2.5 wyłącznie projekty zrealizowane), które umożliwią Paostwu refundację
poniesionych wydatków, a Polsce skuteczne wykorzystanie środków finansowych.
Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zagadnieo związanych z rozpoczynającym się w dniu
9 sierpnia br. naborem wniosków. W przypadku dodatkowych pytao w zakresie środka 2.1 zachęcamy
do kontaktu z Oddziałami Regionalnymi ARiMR, natomiast w zakresie środka 2.5 z Departamentem
Wsparcia Rybactwa ARiMR (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl).
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Termin realizacji i zakres realizacji inwestycji
Środek 2.1. „Inwestycje w chów i hodowlę ryb”
Prezes ARiMR w wydanym ogłoszeniu poinformował, iż w dniach od 9 do 22 sierpnia 2013 r. włącznie
można składad wnioski o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka 2.1 „Inwestycje
w chów i hodowlę ryb” w ramach których zrealizowano bądź rozpoczęto realizację inwestycji do dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie, lecz nie wcześniej niż od dnia 11 września 2009 r.
W związku z powyższym składany wniosek o dofinansowanie może obejmowad jedną z następujących
operacji:
Operacje zrealizowane, czyli takie, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu 11 września 2009 r.
i zrealizowane do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Operacje rozpoczęte, czyli takie, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu 11 września 2009 r.,
i nie zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Jednocześnie w ramach takich operacji warto rozważyd wydzielenie we wniosku etapu już zrealizowanego
pozwalając tym samym na częściowe rozliczenie projektu (wcześniejsza refundacja)
Środek 2.5. „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”
Prezes ARiMR w wydanym ogłoszeniu poinformował, iż w dniach od 9 do 16 sierpnia 2013 r. włącznie
można składad wnioski o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie środka 2.5. „Inwestycje
w zakresie przetwórstwa i obrotu” przez mikro i małe przedsiębiorstwa na realizację operacji, w których
wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie
wcześniej niż od dnia 11 września 2009r.
Oznacza to, że operacja musi zostad rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu 11 września 2009 r.,
i zrealizowana do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji (załącznik do wniosku o dofinansowanie)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację
środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót
produktami rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. Nr 147, Poz. 1193 z pózn. zm.) wnioskodawca składa
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''.
W obecnym naborze, mając na uwadze potrzebę doprecyzowania kwestii dotyczącej przedkładania
dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją operacji przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, uprzejmie informuję, że dla kosztów poniesionych:
- do dnia 1 lipca 2013 r. (włącznie) tj. do dnia poprzedzającego dzieo opublikowania
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na
realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo
i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 147, Poz. 1193 z pózn. zm.)
wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedstawiania kosztorysu inwestorskiego lub ofert związanych z
realizacją tej operacji. W miejsce ofert powinien złożyd faktury lub umowy sprzedaży, a w miejsce
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kosztorysu inwestorskiego - kosztorys powykonawczy (wymagany w przypadku, gdy zakres zrealizowanej
inwestycji rożni się od założeo przyjętych w kosztorysie inwestorskim).
- od dnia 2 lipca 2013 (włącznie) tj. od dnia opublikowania ww. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią
priorytetową 2… do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia oprócz faktur/umów sprzedaży także ofert związanych z realizacją tej operacji.
Oferty
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyd co najmniej dwie oferty, odpowiadające zakresowi
i charakterowi operacji, które nie muszą przyjmowad trybu zapytania o cenę, wynikającego z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Za ważną,
uznaje się również ofertę w postaci wydruku oferty, przesłanej przez oferenta w wersji elektronicznej,
a także w formie oryginału lub kopii katalogu branżowego lub wydruku ze strony internetowej. Oferta
powinna zawierad cenę netto i brutto, nie musi posiadad podpisu i pieczęci oferenta, ponieważ jest
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, który podpisuje wnioskodawca lub osoba przez niego
upoważniona.
Oferta jest ważna na czas określony w tej ofercie. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, jest ona
ważna bezterminowo.
Inne dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, to w szczególności specyfikacje otrzymane
przez wnioskodawcę od oferenta w wersji elektronicznej (wydruk), oryginał lub kopia katalogu branżowego,
wydruk ze strony internetowej sprzedającego itp.
Kosztorys inwestorski
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyd kosztorys w przypadku inwestycji polegających na budowie
lub rozbudowie, modernizacji obiektu budowlanego. Kosztorys inwestorski powinien byd sporządzony
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
Faktury i inne równoważne dokumenty księgowe
W zależności od zakresu operacji akceptowane będą m.in. następujące dokumenty:
1. Faktury
2. Rachunki
3. Umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
4. Umowa zlecenia, o dzieło.
Dokumenty księgowe powinny spełniad podstawowe warunki określone w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późo zm.). Zgodnie z ww. ustawą dokument księgowy
powinien zawierad co najmniej: określenie rodzaju dowodu, jego numer identyfikacyjny, określenie stron
dokonujących operacji, nr NIP stron, opis operacji oraz jej wartośd, datę dokonania operacji, a gdy dowód
został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu.
W przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej na fakturze lub dokumencie o równoważnej
wartości dowodowej w miejscu danych osobowych nabywcy powinny zostad wpisane: nazwa spółki
cywilnej, imię i nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników, adres spółki oraz jej NIP.
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Inne ważne informacje

1. Każda z realizowanych operacji musi swoim zakresem obejmowad osiągnięcie co najmniej jednego
z celów określonych w § 2 - w przypadku Inwestycji w chów i hodowlę ryb oraz
w § 26 - w przypadku Inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią
priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami
rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 147, Poz. 1193 z pózn. zm.)
2. Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej momentem rozpoczęcia realizacji operacji w ramach
PO RYBY 2007-2013 jest data poniesienia przez beneficjenta pierwszego wydatku lub też faktyczne
podjęcie i udokumentowanie przez beneficjenta czynności związanych bezpośrednio z realizacją
operacji. Np. wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenia na budowę, zawarcie
umowy na opracowanie kosztorysu, analizy ekonomicznej, biznesplanu, zawarcie umowy na
wykonanie robót, dostaw lub usług.
3. Z uwagi na ograniczony limit środków finansowych należy zwrócid szczególną uwagę na fakt, że
pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia
prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
4. Ze względu na potrzebę dochowania zasady n+2, przekładającą się na koniecznośd zapobiegnięcia
zwrotowi środków finansowych do Komisji Europejskiej oraz dynamikę rozdysponowywania
środków finansowych, o których wspomniano na wstępie informujemy, że ARiMR w ramach
prowadzonego naboru we wszystkich umowach o dofinansowanie zawieranych z beneficjentami
środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu oraz 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb
(dotyczy operacji zakooczonych) będzie wprowadzała zapis, zobowiązujący beneficjenta do złożenia
wniosku o płatnośd wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia
umowy z ARiMR.
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