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SRLGD”Morze i Parsęta 

78-100 Kołobrzeg 

Szyprów 1/40 

                                                                         Kołobrzeg, dnia 29.03.2016r. 

 

Uwagi Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”  z siedzibą w 

Kołobrzegu do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji 

w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze” i „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i 

aktywizacja”, objętych priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

2014-2020. 

 

I. w § 67 ust. 2 proponujemy zwiększenie kwoty zwrotu kosztów 

kwalifikowalnych faktycznie poniesionych w okresie od 1 lipca 2015r. do 

31.12.2015r. do kwoty 40 tys. zł zamiast dotychczasowej kwoty 20 tys. zł. 

Uzasadnienie propozycji : 

Przepis ust. 2 § 67 powinien dotyczyć RLGD nowoutworzonych w roku 2015 

ponieważ dotychczas istniejące, które aplikowały środki pomocowe w ramach 

Programu Operacyjnego Ryby 2009-2013 otrzymały dofinansowanie na koszty 

przekształcenia się w rybackie lokalne grupy działania oraz dostosowanie 

swoich lokalnych strategii rozwoju do programu operacyjnego na lata 2014-

2020. Ponadto posiadały już zarówno strukturę organizacyjną oraz kontakty na 

szczeblu krajowym jak i transgranicznym. Natomiast nowoutworzone grupy tak 

jak Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu              

( zarejestrowana w KRS w dniu 5 czerwca 2015r) musiały ponosić koszty 

zarówno budowy struktury organizacyjnej z pozyskaniem odpowiedniej do 

potrzeb liczby członków włącznie, jak też ponosić koszty nawiązania kontaktów 

z podobnymi grupami w kraju i za granicą, jak też koszty na pozyskanie danych 

liczbowych i określonych informacji niezbędnych do zbudowania lokalnej 

strategii działania. Ponadto wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami a w 

tym lokalną strategią rozwoju, musiał być w ramach konkursu złożony w 

terminie do 31.12.2015r. Poniesione przez RLGD „Morze i Parsęta” z 

Kołobrzegu  w tym okresie koszty wyniosły około 36 tyś. zł. Biorąc pod uwagę 

zakres pomocy finansowej na „wsparcie przygotowawcze” przewidzianej w § 

65 projektowanego rozporządzenia  i obejmującej budowanie przez RLGD 

potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i 

wdrożenia LSR, które to czynności przygotowawcze musiały być w całości 

sfinansowane i wykonane do końca 2015r. uważamy, że   adekwatna do 

faktycznych potrzeb byłaby kwota 40 tys. zł na wsparcie przygotowawcze, 
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bowiem górny limit pomocy finansowej na wsparcie kosztów bieżących i 

animowania, zgodnie z przepisem art. 35 ust.2 rozporządzenia 1303/2013 

wynosi 25% całkowitych wydatków publicznych poniesionych w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

II. w § 49 ust. 1 projektowane rozporządzenie pomoc finansową na realizację 

operacji w ramach działania „koszty bieżące i aktywizacja” zawęża do 

sfinansowania tylko jednego z wymienionych w projektowanym przepisie 

kosztów : albo operacyjnych, albo zatrudnienia, albo szkoleń, albo kosztów 

związanych z komunikacja zewnętrzną, albo związanych z monitorowaniem 

i ewaluacją LSR, albo kosztów animowania LSR, podczas gdy naszym 

zdaniem, pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „koszty 

bieżące i aktywizacja” powinna obejmować łącznie wszystkie wymienione 

koszty o ile one zostały poniesione, to jest : koszty operacyjne, zatrudnienia, 

szkoleń, koszty związane z komunikacją zewnętrzną (public relations), koszty 

finansowe, koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR i koszty 

animowania LSR. 

Uzasadnienie propozycji. 

Przepis § 49 ust. 1 projektowanego rozporządzenia w zakresie w jakim 

wymienia rozłącznie wskazane w nim rodzaje kosztów co powoduje, że w 

ramach pomocy finansowej może być wsparty tylko jeden z tych kosztów,  

jest niezgodny z przepisem art. 35 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r., który to przepis 

jako akt prawny podstawowy dla wszystkich EFSI obejmuje łącznie wszystkie 

w/w  koszty ( art. 35 ust. 1 lit. d) co powoduje, że wsparcie finansowe 

przysługuje na wszystkie z wymienionych kosztów a nie tylko na jeden z nich.  

Projektowana treść przepisu § 49 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołuje się na przepis art. 62 ust. 1 lit. d 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 

15.04.2014r. dotyczącego wyłącznie EFMiR, podczas gdy zastosowanie ma 

przepis art. 35 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, do którego w zakresie 

omawianych kosztów odsyła przepis art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014. 

 

III. w § 11 punkt 3 projektowanego  rozporządzenia Ministra wyłączone zostały 

z zakresu kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach celów o których mowa 

w § 2 projektu rozporządzenia,  koszty w postaci nakładów rzeczowych.  

Naszym zdaniem punkt 3 powinien być doprecyzowany poprzez możliwość 

zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych wniesienia przez beneficjenta w 

ramach realizowanej operacji częściowo zrealizowanego już budynku lub 

budowli gdyż całkowite wyłączenie nakładów rzeczowych już poniesionych nie 

ma uzasadnienia zarówno prawnego jak i merytorycznego, gdyż poniesione już 

nakłady rzeczowe pozwalają np. dokończyć rozpoczętą a nie zrealizowaną ze 

względu na brak środków finansowych budowę budynku i wykorzystać go w 
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ramach projektu z EFMiR. Art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE)  nr 1303/2013 pozwala na refundację tego typu poniesionych już 

kosztów w oparciu o przepisy krajowe. Proponujemy zatem zmianę  punktu 3 z 

§ 11 projektowanego rozporządzenia Ministra w sposób umożliwiający 

wykorzystanie postawionych już elementów budynku poprzez zaliczenie ich 

wartości do kosztów kwalifikowalnych na podstawie opinii rzeczoznawcy 

majątkowego czy biegłego z zakresu budownictwa.     

  

  

 

                                                                                 Z poważaniem 

                                                                          

                                                                          Prezes SRLGD” Morze i Parsęta” 

                                                             

                                                                                        Bogdan Błaszczyk 

 

 

 

 

 

             


