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wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją (SFC2014) i klasyfikacji kategorii interwencji
dla programów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
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Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie
do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu
„Europejska współpraca terytorialna”.
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do EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w
odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji
kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji w sprawie wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu
służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania,
sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej,
strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania
analizy kosztów i korzyści oraz wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca
terytorialna”.
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postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu
działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” , deklaracji zarządczej, strategii
audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a
także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
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Rozporządzenie wykonawcze Komisji określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości, na
podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1974 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format
zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

.
Fragmenty rozporządzenia mające zastosowanie do EFMR:
Wszystkie części;
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1- Wprowadzenie
Kompilacja tekstów prawnych dotyczących rozporządzenia UE
508/2014 w sprawie EFMR
Tom III - Akty wykonawcze

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) jest instrumentem finansowym, który pomoże w
osiągnięciu celów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) oraz zintegrowanej
polityki morskiej (ZPM) w okresie programowania na lata 2014-2020. Jest to jeden z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, podlegający zapisom rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów (CPR), które określa zasady koordynacji, synergii i wydajności wszystkich pięciu funduszy.
Za wdrożenie EFMR oraz CPR odpowiadają poszczególne państwa członkowskie.
Jak każdy inny, wiążący prawnie akt Unii, EFMR i CPR powierzają Komisji uprawnienia wykonawcze
poprzez akty wykonawcze, wszędzie tam, gdzie współustawodawcy uznali za konieczne stosowanie
jednolitych warunków wykonywania.
Nakładają także na Komisję obowiązek zdefiniowania elementów innych niż istotne poprzez akty
delegowane, tam gdzie elementy takie muszą zostać określone.
W świetle powyższego instytucje zarządzające oraz wszystkie podmioty i interesariusze
zaangażowani we wdrażanie lub nim zainteresowani muszą brać pod uwagę nie tylko EFMR i CPR,
lecz także stosowne akty wykonawcze i delegowane, wydawane w formie rozporządzeń bądź decyzji.
Aby ułatwić dostęp do tego zbioru aktów legislacyjnych, Komisja przygotowała niniejszą publikację
elektroniczną, w trzech tomach, w 24 oficjalnych językach:
•
•
•

Tom pierwszy zawiera treść przepisów EFMR i CPR
W tomie drugim znajduje się wykaz aktów delegowanych wynikających z EFMR oraz
tych wynikających z CPR, które częściowo dotyczą wdrożenia EFMR. W drugim
przypadku fragmenty dotyczące EFMR są wyróżnione turkusową ramką.
Tom trzeci zawiera wykaz aktów wykonawczych wynikających z EFMR oraz tych
wynikających z CPR, które częściowo dotyczą wdrożenia EFMR. W drugim przypadku
fragmenty dotyczące EFMR są wyróżnione turkusową ramką.
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2.1 Decyzje wykonawcze Komisji
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L 180/18

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

20.6.2014

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 11 czerwca 2014 r.
określająca roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach zarządzania dzielonego na okres 2014–2020
(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3781)
(2014/372/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zasoby dostępne na zobowiązania w ramach Euro
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”) w okresie od 2014 r. do 2020 r. podlegające zarządzaniu
dzielonemu wynoszą 5 749 331 600 EUR, według cen bieżących, zgodnie z rocznym podziałem przedsta
wionym w załączniku II do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 konieczne jest określenie rocznego podziału między
państwa członkowskie ogólnych zasobów przyznanych w ramach EFMR w ramach zarządzania dzielonego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Roczny podział między państwa członkowskie zasobów ogólnych dostępnych w ramach EFMR na okres od 2014 r. do
2020 r. podlegających zarządzaniu dzielonemu określa się w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2014 r.
W imieniu Komisji
Maria DAMANAKI

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
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73 642 561

5 443 762

19 167 006

8 694 653

5 358 928

3 101 540

13 915 788

954 693

72 814 233

53 797 969

CY

LV

LT

HU

MT

NL

AT

PL

PT

53 289 776

EL

IT

20 231 798

IE

34 629 786

13 840 012

EE

HR

30 100 054

DE

80 594 423

28 559 270

DK

FR

4 263 975

CZ

159 223 336

12 071 289

BG

12

54 485 229

54 983 288

74 418 532

975 727

14 222 391

3 169 876

5 477 000

8 886 220

19 589 309

5 563 703

75 265 111

35 392 777

82 370 140

162 731 468

54 463 896

20 677 561

14 144 946

30 763 242

29 188 510

4 357 922

12 337 253

5 848 204

2016

55 874 453

75 624 702

991 541

14 452 906

3 221 253

5 565 770

9 030 247

19 906 810

5 653 880

76 485 002

35 966 420

83 705 190

165 369 007

55 346 644

21 012 701

14 374 205

31 261 850

29 661 596

4 428 555

12 537 214

5 942 991

2017

57 174 593

77 384 410

1 014 613

14 789 211

3 296 208

5 695 280

9 240 371

20 370 021

5 785 440

78 264 728

36 803 321

85 652 923

169 216 972

56 634 503

21 501 645

14 708 679

31 989 281

30 351 790

4 531 602

12 828 942

6 081 279

2018

57 565 539

77 913 547

1 021 551

14 890 336

3 318 746

5 734 223

9 303 555

20 509 307

5 824 999

78 799 884

37 054 974

86 238 597

170 374 037

57 021 756

21 648 669

14 809 253

32 208 016

30 559 328

4 562 588

12 916 663

6 122 861

2019

58 604 393

79 319 610

1 039 987

15 159 053

3 378 637

5 837 705

9 471 451

20 879 427

5 930 119

80 221 941

37 723 684

87 794 897

173 448 682

58 050 796

22 039 349

15 076 507

32 789 256

31 110 815

4 644 927

13 149 763

6 233 357

2020

392 485 464

531 219 456

6 965 000

101 523 244

22 627 422

39 096 293

63 432 222

139 833 742

39 715 209

537 262 559

252 643 138

587 980 173

1 161 620 889

388 777 914

147 601 979

100 970 418

219 596 276

208 355 420

31 108 015

88 066 622

41 746 051

Ogółem
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73 744 422

966 888

14 093 559

3 141 162

5 427 387

8 805 725

19 411 862

5 513 306

74 583 332

35 072 176

81 624 003

161 257 387

53 970 543

20 490 256

14 016 816

30 484 577

28 924 111

4 318 446

12 225 498

5 795 229

2015

PL

ES

5 722 130

BE

2014

(EUR, ceny bieżące)

ZASOBY OGÓLNE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NA OKRES OD 2014 R. DO 2020 R.

ZAŁĄCZNIK

20.6.2014
L 180/19

23 085 512

3 400 584

2 163 649

10 197 069

16 469 779

33 327 114

788 060 689

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Ogółem

2014

798 128 031

33 752 863

16 680 178

10 327 335

2 191 290

3 444 026

23 380 425

2015

805 423 852

34 061 403

16 832 654

10 421 739

2 211 321

3 475 509

23 594 150

2016

818 478 098

34 613 468

17 105 477

10 590 653

2 247 162

3 531 839

23 976 562

2017

837 523 233

35 418 887

17 503 503

10 837 087

2 299 451

3 614 022

24 534 471

2018

843 250 018

35 661 073

17 623 188

10 911 188

2 315 174

3 638 734

24 702 232

2019

858 467 679

36 304 629

17 941 225

11 108 097

2 356 953

3 704 400

25 148 019

2020

5 749 331 600

243 139 437

120 156 004

74 393 168

15 785 000

24 809 114

168 421 371

Ogółem

(EUR, ceny bieżące)
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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 15 lipca 2014 r.
określająca priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli w ramach Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego
(2014/464/UE)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3,
Po konsultacji z Komitetem ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Aby umożliwić państwom członkowskim opracowanie programów operacyjnych dotyczących środków finanso
wanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014, należy określić priorytety Unii dotyczące polityki egzek
wowania i kontroli.

(2)

Udzielając wsparcia, Unia powinna priorytetowo potraktować te działania, które są najbardziej efektywne, tak aby
podnieść efektywność działań kontrolnych, uwzględniając przy tym wyniki państw członkowskich w zakresie
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (2) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (3).

(3)

Priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli powinny obejmować:
— wdrożenie planów działania ustanowionych zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w
celu usunięcia braków w systemie kontroli państwa członkowskiego,
— wdrożenie konkretnych działań na rzecz spełnienia pewnych warunków wstępnych określonych w załącz
niku IV do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (4). Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w przy
padku niespełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych program musi zawierać opis działań, które
mają zostać podjęte, w tym środków wymagających finansowania,
— wdrożenie systemów zatwierdzania danych, zgodnie z art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, w szcze
gólności projektów mających na celu wprowadzenie interoperacyjności między systemami poszczególnych
państw członkowskich, ponieważ kompletny i wiarygodny system sprawozdawczości połowu i nakładu
stanowi podstawę zarządzania zasobami rybnymi Unii,

(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym,
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG)
nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999
(Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE)
nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007,
(WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz
(WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
4
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy doty
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 320).
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— egzekwowanie i kontrola obowiązku wyładunku wszystkich połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1). Ten nowy obowiązek stanowi bardzo istotne uzupełnienie
nowej wspólnej polityki rybołówstwa, które ma mieć wkład w zrównoważenie eksploatacji zasobów rybołów
stwa. Wdrożenie tego nowego obowiązku pociągnie za sobą zmiany w systemach kontroli państw członkow
skich, które obejmować będą nowe wydatki,
— egzekwowanie i kontrola systemu świadectw połowowych obejmujących przywóz i wywóz produktów rybo
łówstwa przewidzianego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1005/2008; wdrożenie systemu świadectw
połowowych stanowi podstawę walki z połowami NNN,
— skuteczne działania mające na celu egzekwowanie ograniczeń zdolności połowowej floty. W celu zapewnienia
równowagi między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową państwa członkowskie muszą
zapewnić przestrzeganie ograniczeń zdolności połowowych i powinny one wdrażać wymagające finansowania
projekty mające na celu certyfikację, weryfikację i pomiary mocy silników,
— wdrożenie indywidualnych programów kontroli i inspekcji (SCIP) lub koordynacji kontroli w odniesieniu do
łowiska lub obszaru nieobjętego SCIP, zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 15
rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 (2). Tego rodzaju działania przyczyniają się do rozwoju kultury prze
strzegania prawa i do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi oraz tworzą synergię
między różnymi narzędziami kontroli,
— egzekwowanie i kontrola wymogów identyfikowalności określonych w art. 58 rozporządzenia (WE)
nr 1224/2009 i art. 67 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 (3). Zgodnie z art. 58
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 wszystkie partie produktów rybołówstwa i akwakultury muszą być iden
tyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji — od złowienia lub zebrania do
etapu sprzedaży detalicznej. Zgodnie z art. 67 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 opera
torzy muszą umieścić informacje dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58
ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009, w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu paskowego, czipu
elektronicznego lub podobnego urządzenia lub systemu oznakowania; obowiązek ten ma zastosowanie od
dnia 1 stycznia 2013 r. — do produktów rybołówstwa pochodzących ze stad objętych planem wieloletnim;
od dnia 1 stycznia 2015 r. — do innych produktów rybołówstwa i akwakultury. Egzekwowanie i kontrola
wymogów identyfikowalności powinny stanowić priorytet Unii. Wdrożenie systemu identyfikowalności
stanowi podstawę kontroli polityki rybołówstwa mającą na celu zapewnienie przejrzystości pochodzenia
produktów rybołówstwa.
(4)

Priorytety Unii powinny być stosowane w sposób elastyczny w zależności od mocnych i słabych stron polityki
egzekwowania i kontroli w każdym państwie członkowskim. Jeżeli dane państwo członkowskie zrealizowało już
pewne priorytety, państwo to powinno zasadniczo skupić się na realizacji innych priorytetów.

(5)

Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i
kontroli mogą być zmieniane co dwa lata, w drodze aktów wykonawczych, aby dostosować je do zmieniających
się potrzeb kontroli,

(6)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji, powinna ona wejść w życie
następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014, są następujące:
a) wdrożenie planów działania przyjętych zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w celu
usunięcia braków w systemie kontroli państwa członkowskiego;
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołów
stwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE)
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
2
( ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa
(Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1).
3
( ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów
wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1).
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b) wdrożenie działań określonych na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w celu zapewnienia
dostępności potencjału administracyjnego umożliwiającego spełnienie wymogów wdrożenia unijnego systemu
kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) nr 508/2014;
c) wdrożenie systemów zatwierdzania danych, o których mowa w art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, a w
szczególności wdrożenie projektów wykorzystujących wspólne standardowe formaty lub zwiększenie interoperacyj
ności między systemami państw członkowskich;
d) kontrola i egzekwowanie obowiązku wyładunku wszystkich połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013, w tym dostosowanie systemów kontrolnych państw członkowskich związanych z realizacją tego obo
wiązku;
e) kontrola i egzekwowanie systemu świadectw połowowych określonego w rozdziale III rozporządzenia (WE)
nr 1005/2008; oraz
f) wdrożenie projektów mających na celu certyfikację, weryfikację i pomiar mocy silnika;
g) wdrożenie indywidualnych programów kontroli i inspekcji ustanowionych zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1224/2009;
h) koordynacja kontroli zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 768/2005;
i) kontrola i egzekwowanie wymogów identyfikowalności, w tym systemów etykietowania, w celu zapewnienia wiary
godnych informacji dla konsumentów, zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 67 ust. 6 rozpo
rządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2014
z dnia 11 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charak
terystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących repro
dukcji symbolu Unii
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 119 ust. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Artykuł 119 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 ustanawia ogólne zasady w odniesieniu do działań informacyj
nych i promocyjnych, które mają być stosowane do wszystkich programów operacyjnych i operacji finansowa
nych w ramach Funduszu Morskiego i Rybackiego (zwanego dalej „EFMR”). Szczegółowe zasady dotyczące działań
informacyjnych i promocyjnych dla ogółu społeczeństwa oraz działań informacyjnych dla wnioskodawców i bene
ficjentów określono w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(2)

Mając na względzie spójną i harmonijną wizualną tożsamość Unii do celów działań informacyjnych i komunika
cyjnych w odniesieniu do działań w ramach polityki spójności Unii, w tym operacji finansowanych w ramach
EFMR, zachodzi potrzeba ustalenia wytycznych dotyczących reprodukowania symbolu Unii oraz określenia stan
dardowej kolorystyki, jak również właściwości technicznych do celów prezentacji tego symbolu wraz z odniesie
niem do funduszu lub funduszy wspierających dane działanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Uznanie wsparcia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca odpowiada za dopilnowanie, aby wszystkie skierowane do benefi
cjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej środki informacyjne i promocyjne popularyzujące wsparcie
działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego były rozpoznawalne dzięki użyciu:
a) symbolu Unii zgodnego z art. 2, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej zgodnym z art. 3;
b) odniesienia do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo, w przypadku działań finansowanych z różnych
funduszy, odniesienia do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z art. 4.
(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
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Artykuł 2
Symbol Unii
1.

Symbol Unii przedstawia się zgodnie ze standardami graficznymi określonymi w załączniku.

2.
Na stronach internetowych symbol Unii prezentuje się w kolorze. Kolor należy stosować również we wszystkich
innych mediach, gdy tylko jest to możliwe. Wersję monochromatyczną można stosować jedynie w uzasadnionych przy
padkach.
3.
Symbol Unii jest zawsze wyraźnie widoczny i umieszczony w eksponowanym miejscu. Umiejscowienie i wielkość
symbolu powinno być odpowiednie do formatu wykorzystanego materiału lub dokumentu. Minimalna wysokość
symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm.
4.
W przypadku symbolu Unii umieszczonego na stronie internetowej musi on być widoczny w obrębie pola
widzenia urządzenia cyfrowego, nie wymagając od użytkowników przewijania strony.
5.
Jeżeli obok symbolu Unii są wyświetlane inne znaki, symbol Unii ma przynajmniej taki sam rozmiar, mierzony
w szerokości bądź wysokości, jak największe z pozostałych znaków. W związku z tym zaleca się takie umieszczanie
symbolu UE, aby nie łączył się on z logo obcych organizacji.
Artykuł 3
Wzmianka o Unii Europejskiej
1.
Nazwa Unii Europejskiej powinna być zawsze zapisywana w całości. W połączeniu z symbolem UE można
stosować którykolwiek z następujących krojów pisma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma lub Verdana.
Nie jest dozwolone stosowanie kursywy, podkreśleń ani innych specjalnych form pisma.
2.
Rozmieszczenie tekstu względem symbolu UE jest dowolne, ale tekst nie może w żaden sposób kolidować z tym
symbolem.
3.
Stosowany rozmiar pisma powinien być proporcjonalny do rozmiaru symbolu. Pismo powinno mieć kolor
niebieski odbity pantone (Pantone Reflex Blue), czarny lub biały, w zależności od tła.
Artykuł 4
Wzmianka o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim
W przypadku wymieniania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych na stronie internetowej, odniesienie to powinno znaleźć się w polu widzenia urządzenia cyfrowego, nie
wymagając od użytkowników przewijania strony.
Artykuł 5
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Standardy graficzne do celów reprodukcji godła Unii oraz standardowej kolorystyki
Bliższe szczegóły i wskazówki w internecie:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
OPIS SYMBOLICZNY

Na błękitnym tle dwanaście złotych gwiazd tworzy okrąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest
stała (12), jako że dwunastka symbolizuje doskonałość i jedność.
OPIS HERALDYCZNY

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niedotykających się ramionami.
OPIS GEOMETRYCZNY

Symbol ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi o długości równej 1,5 szerokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmie
szczonych w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek leży w punkcie przecięcia przekątnych
prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej szerokości flagi. Każda z gwiazd ma pięć ramion, kończących się
na obwodzie niewidocznych okręgów o promieniu równym 1/18 szerokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są
w pozycji pionowej — co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, pros
topadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje
niezmienna.
PRZEPISOWE KOLORY

Kolory godła są następujące:
— NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE Reflex Blue) na powierzchni prostokąta;
— ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) — kolor gwiazd.
20
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DRUK CZTEROKOLOROWY

Przy zastosowaniu druku czterobarwnego dwa standardowe kolory otrzymuje się z czterech barw procesu czterobarw
nego.
ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) uzyskuje się dzięki użyciu barwy 100 % żółtej „Process Yellow”
NIEBIESKI PANTONE REFLEX uzyskuje się poprzez wymieszanie barw 100 % „Process Cyan” (zielonkawożółtej) i 80 %
„Process Magenta” (purpurowej).
INTERNET

W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnast
kowym: 003399), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).
REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarny kontur, a gwiazdy powinny być
czarne na białym tle.

Przy użyciu koloru niebieskiego (Reflex Blue) należy zastosować 100-procentowy niebieski z białym negatywem do
odwzorowania gwiazd.

REPRODUKCJE NA KOLOROWYM TLE

Jeżeli tło musi być kolorowe, wokół prostokąta należy wykonać białą obwódkę o szerokości 1/25 wysokości prostokąta.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 771/2014
z dnia 14 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do
modelu dla programów operacyjnych, struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów pono
szonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wpro
wadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbar
dziej oddalonych, wzoru przekazywania danych finansowych, treści sprawozdań z oceny ex ante
oraz minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3, art. 72 ust. 3, art. 98 ust. 2 i art. 115 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (UE) nr 508/2014 należy przyjąć przepisy
określające:
— model prezentacji programów operacyjnych dotyczących środków, które mają być współfinansowane z Euro
pejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR),
— strukturę planów wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące
się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i
akwakultury z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE (plany rekompensat),
— model przekazywania przez państwa członkowskie danych finansowych dotyczących prognozowanych kwot,
w odniesieniu do których zamierzają złożyć wnioski o płatność,
— elementy, które mają być zawarte w sprawozdaniach z oceny ex ante programów operacyjnych, oraz
— minimalne wymagania dotyczące planów w zakresie oceny programów operacyjnych przez cały okres progra
mowania.

(2)

Przepisy te są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ dotyczą one różnych aspektów treści i formy programów
operacyjnych oraz planów wyrównania, które państwa członkowskie mają przedłożyć w ramach EFMR. W celu
zapewnienia niezbędnej spójności między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, oraz w
celu ułatwienia ich stosowania przez instytucję zarządzającą, wskazane jest zawarcie tych przepisów w niniejszym
rozporządzeniu.

(3)

Model dla programów operacyjnych powinien ujednolicić prezentację danych w każdej sekcji programu operacyj
nego. Jest to konieczne w celu zapewnienia, aby informacje te były spójne, porównywalne oraz aby mogły być w
razie potrzeby agregowane.

(4)

Model dla programu operacyjnego będzie stanowić podstawę do opracowania systemu elektronicznej wymiany
danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2),
w odniesieniu do treści i przedkładania programów operacyjnych. Należy zatem za pomocą modelu ustanowić
sposób, w jaki dane dotyczące programów operacyjnych będą wprowadzane do systemu elektronicznej wymiany
danych. Nie powinno to jednak wpływać na końcowy sposób przedstawiania programów operacyjnych, w tym na
układ tekstu i tabel, ponieważ elektroniczny system wymiany danych ma umożliwić różnorodne strukturyzo
wanie wprowadzonych do niego danych oraz ich form prezentacji.

(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy doty
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 320).

22

16.7.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 209/21

(5)

Model prezentacji programów operacyjnych powinien odzwierciedlać treść programu operacyjnego, o której
mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 i art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W celu zapew
nienia jednolitych warunków wprowadzania danych w modelu tym powinny zostać określone parametry tech
niczne każdego pola w ramach systemu elektronicznej wymiany danych. Model powinien umożliwiać wprowa
dzenie zarówno ustrukturyzowanych danych, jak i nieustrukturyzowanych informacji w postaci obowiązkowych
lub nieobowiązkowych załączników. Nie ma konieczności ustanawiania parametrów technicznych tych załącz
ników.

(6)

W art. 72 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono, że zainteresowane państwa członkowskie przedkładają
Komisji plan wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się poło
wami, hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury
z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE.

(7)

Zgodnie z art. 73 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 programy te powinny również zawierać informacje na temat
pomocy państwa przyznanej przez państwa członkowskie w postaci dodatkowych funduszy przeznaczonych na
wdrażanie planów rekompensat.

(8)

Struktura planu rekompensat powinna zapewnić spójność i jakość informacji, minimalny poziomu szczegóło
wości i znormalizowany format. Należy ponadto umożliwić porównywalność między poszczególnymi regionami,
jak również między latami realizacji.

(9)

Struktura planu rekompensat powinna obejmować w rozbiciu na regiony najbardziej oddalone wykaz kwalifikują
cych się produktów rybołówstwa i akwakultury oraz rodzaj podmiotów, o których mowa w art. 70 rozporzą
dzenia (UE) nr 508/2014.

(10)

Struktura planu rekompensat powinna obejmować również poziom rekompensaty obliczony zgodnie z art. 71
rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(11)

W art. 98 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 określono, że państwa członkowskie przekazują Komisji prognozę
kwot wniosków o płatność przewidzianych do złożenia w obecnym i kolejnym roku budżetowym.

(12)

Wzór do stosowania przez państwa członkowskie przy składaniu prognoz powinien zapewnić, że Komisja będzie
w każdej chwili dysponować jednolitymi informacjami, tak aby możliwa była ochrona przez nią interesów finan
sowych Unii, zapewnienie środków do skutecznej realizacji programu oraz w celu ułatwienia zarządzania finan
sami.

(13)

Zgodnie z art. 55 rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowa
dzania oceny ex ante w celu poprawy jakości projektowania każdego programu. W art. 55 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 wymaga się, aby te oceny ex ante były przekazywane Komisji w tym samym czasie co
program, wraz ze streszczeniem. Elementy, które mają być zawarte w sprawozdaniach z oceny ex ante zgodnie z
art. 115 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, powinny umożliwić niezbędną harmonizację danych, aby
Komisja mogła dokonać syntezy sprawozdań ex ante na poziomie Unii wymaganej na mocy art. 118 rozporzą
dzenia (UE) nr 508/2014.

(14)

Zgodnie z art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 instytucja zarządzająca ma sporządzić plan oceny
programu operacyjnego w trakcie okresu programowania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (UE)
nr 508/2014 plan oceny należy włączyć do programu operacyjnego. Minimalne wymogi dotyczące planu oceny
powinny umożliwić Komisji sprawdzenie, czy oceny działań i zasobów przewidzianych w planie były realistyczne,
i pozwoli państwom członkowskim spełnić wymogi zawarte w art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 56 ust. 2 i 3 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013.

(15)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Prezentacja treści programów operacyjnych
Treść programu operacyjnego, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, należy podawać zgodnie z
modelem przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 2
Struktura planu wyrównania dla regionów najbardziej oddalonych
Struktura planu wyrównania dla regionów najbardziej oddalonych, o którym mowa w art. 72 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014, została określona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 3
Wzór przekazywania danych finansowych
Przy przekazywaniu Komisji danych finansowych zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 państwa człon
kowskie korzystają z wzoru określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
Treść oceny ex ante
Ocenę ex ante, o której mowa w art. 55 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, załącza się do programu operacyjnego w
formie sprawozdania zawierającego następujące elementy:
a) streszczenie w języku angielskim;
b) streszczenie w języku lub językach danego państwa członkowskiego;
c) szczegółowe elementy określone w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Minimalne wymogi dotyczące planu oceny
Minimalne wymogi dotyczące planu oceny, o którym mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, są określone
w pkt 10 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Model dla programów operacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"> (1)

Tytuł

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Wersja

<0.3 type="N" input="G">

Pierwszy rok

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Ostatni rok

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Kwalifikowalny od

<0.6 type="D" input="G">

Kwalifikowalmy do

<0.7 type="D" input="G">

Numer decyzji KE

<0.8 type="S" input="G">

Data decyzji KE

<0.9 type="D" input="G">

(1) Legenda charakterystyki pól:
typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna,
input (wprowadzanie danych): M = Ręczne, S = wybór, G = generowane przez system,
„maxlength” = maksymalna liczna znaków ze spacjami.

1.

PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO I ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW

1.1.

Przygotowanie programu operacyjnego i zaangażowanie partnerów (zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 508/2014)
<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.

Wynik oceny ex ante (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

1.2.1. Opis procesu oceny ex ante
<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2. Przegląd zaleceń autorów oceny ex ante i krótki opis sposobu ich uwzględnienia
Zagadnienie [wstępnie
określone przez COM]

Sposób uwzględnienia zalecenia lub powód, dla
którego nie zostało wzięte pod uwagę

Zalecenie

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…

…

…

…

…

…
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2.

ANALIZA SWOT I OKREŚLENIE POTRZEB (ZGODNIE Z ART. 18 UST 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

2.1.

Analiza SWOT i określenie potrzeb
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR
Tytuł priorytetu Unii w ramach EFMR <2.1 type="S" input="S">]

Priorytet Unii w ramach EFMR

Mocne strony

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Słabe strony

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Szanse

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Zagrożenia

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Określenie potrzeb na podstawie analizy SWOTs

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Spójność analizy SWOT z wieloletnim krajowym
planem strategicznym dotyczącym akwakultury (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Spójność analizy SWOT z postępami w zakresie
dochodzenia do dobrego stanu środowiska
poprzez opracowanie i wdrażanie dyrektywy
ramowej w sprawie strategii morskiej

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Szczególne potrzeby w zakresie miejsc pracy,
środowiska naturalnego, lagodzenia skuktów
zmiany klimatu i dostosowania do niej oraz
wspierania innowacji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

(*) Stosuje się do priorytetu unijnego nr 2.

2.2.

Wskaźniki kontekstowe ilustrujące sytuację wyjściową
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR
Priorytet Unii w
ramach EFMR

Tytuł priorytetu Unii w ramach EFMR <2.2 type="S" input="S">

Wskaźniki
kontekstowe
obrazujące
sytuację
wyjściową

Rok bazowy

Wartość

Jednostka
pomiaru

<2.2 type="S"
input="S">

<2.2 type="N"
input="S">

<2.2 type="N"
input="M">

<2.2 type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Źródło informacji

Uwagi/wyjaśnienia

<2.2 type="S"
<2.2 type="S"
maxlength="1000" maxlength="1000"
input="M">
input="M">

3.

OPIS STRATEGII W ODNIESIENIU DO WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W INTELIGENTNY, ZRÓWNOWAŻONY I
ZAPOBIEGAJĄCY WYKLUCZENIU WZROST (ZGODNIE Z ART. 27 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

3.1.

Opis strategii
<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
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Cele szczegółowe i wskaźniki rezultatu
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR
Priorytet Unii

Tytuł priorytetu Unii <3.2 type="S" input="S">

Cel szczegółowy

Tytuł celu szczegółowego <3.2 type="S" input="S">

Wskaźnik rezultatu, tzn. cel,
który państwo członkowskie
zamierza osiągnąć z pomocą
EFMR

3.3.

Określenie wskaźnika rezul
tatu i jednostka jego
pomiaru

Wartość docelowa na
rok 2023

Jednostka pomiaru

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N"
input="M">

<3.2 type="S" input="G">

…

…

…

Odnośne środki i wskaźniki produktu
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego wcześniej wybranego celu szczegółowego odpowiedniego priorytetu
Unii
Priorytet Unii
Cel szczegółowy
Nazwa wybra
nego środka
pomocy

3.4.

Tytuł priorytetu Unii <3.3 type="S" input="G">
Tytuł celu szczegółowego <3.3 type="S" input="G">
Wskaźniki produktu w odniesieniu do środków
Czy wskaźnik
należy
włączyć do
ram skutecz
ności

Określenie
wskaźnika
produktu
wraz z jed
nostką
pomiaru

Wartość doce
lowa na rok
2023

Jednostka
pomiaru

Wyjaśnienie połą
czenia środków z
EFMR (w oparciu
o ocenę ex ante
i analizę SWOT)

Cel tema
tyczny, do
którego osiąg
nięcia przy
czynia się
wybrany
środek

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">]

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3
type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

Opis komplementarności programu z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi

3.4.1. Umowy uzupełniające i w zakresie koordynacji z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz krajo
wymi instrumentami finansowania
<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2. Główne działania planowane w celu uzyskania zmniejszenia obciążeń administracyjnych
<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
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Informacja na temat strategii makroregionalnych lub odnoszących się do basenu morskiego (jeśli
dotyczy)
<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW EFMR

4.1.

Opis szczegółowych potrzeb obszarów Natura 2000 i wkład programu w utworzenie spójnej sieci
obszarów odbudowy stad ryb zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1380/2013 (1)
<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.

Opis planu działania na rzecz rozwoju, konkurencyjności i zrównoważenia łodziowego rybołówstwa
przybrzeżnego (zgodnie z art. 18 ust 1 lit. i) rozporządzenia(UE) nr 508/2014)
<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.

Opis sposobu obliczania kosztów uproszczonych zgodnie z art. 67 ust 1 lit. b)–d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013
<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.

Opis sposobu obliczania kosztów dodatkowych lub utraconych dochodów zgodnie z art. 96 rozporzą
dzenia (UE) nr 508/2014
<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.

Opis sposobu obliczania wyrównania kosztów zgodnie z odnośnymi kryteriami określonymi w odnie
sieniu do każdej formy działalności ujętej w art. 40 ust. 1, art. 53–55 i 67 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014
<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.

W przypadku środków dotyczących trwałego zaprzestania działalności połowowej na mocy art. 34
rozporządzenia (UE) nr 508/2014 taki opis zawiera cele i środki, które należy przyjąć, w zakresie
zmniejszenia zdolności połowowej zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Konieczne jest
także dodanie opisu metody obliczania premii przyznawanej na mocy art. 33 i 34 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014
<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.

Fundusze wspólnego inwestowania w związku z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i incyden
tami środowiskowymi (zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)
<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.

Opis wykorzystania pomocy technicznej (zgodnie z art. 78 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)

4.8.1. Pomoc techniczna z inicjatywy państwa członkowskiego
<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołów
stwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE)
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
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4.8.2. Utworzenie krajowych sieci powiązań
<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZINTEGROWANEGO ROZWOJU TERYTORIALNEGO

5.1.

Informacje na temat wdrożenia lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność (LSRKS)
Informacje powinny być skoncentrowane na roli LSRKS w planie operacyjnym w ramach EFMR, zgodnie z informacjami
zawartymi w umowie o partnerstwie; należy unikać powielania informacji zawartych w tej umowie

5.1.1. Opis strategii na rzecz LSRKS (zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)
<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
5.1.2. Wykaz kryteriów stosowanych przy wyborze łowisk (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)
<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.3. Wykaz kryteriów stosowanych w odniesieniu do lokalnych strategii rozwoju (zgodnie z art. 18 ust 1 lit. h) rozporządzenia
(UE) nr 508/2014)
<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.4. Jasny opis ról rybackich lokalnych grup działania (RLGD), organu zarządzającego lub wyznaczonego organu w odniesieniu
do wszystkich zadań związanych z wdrażaniem strategii (zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. m) ppkt (ii) rozporządzenia (UE)
nr 508/2014)
<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.5. Informacje na temat płatności zaliczkowych wypłacanych RLGD (zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014)
W odniesieniu do krajowych sieci współpracy na rzecz RLGD należy odwołać się do pkt. 4.8.2 (pomoc techniczna)
<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">
5.2.

Informacje na temat zintegrowanych inwestycji terytorialnych (zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
W przypadku gdy zintegrowana inwestycja terytorialna ustanowiona w ramach funduszy strukturalnych jest uzupełniona
finansowaniem z EFMR, należy wypełnić poniższa tabelę:
Środki z EFMR objęte zakresem inwestycji [wybrać z
rozwijanego menu]

Szacunkowy wkład finansowy z EFMR w euro

<5.2 type="S" input="S">
<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

…
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…

…

…

<6.1 type="S"
input="S">

Priorytet lub
priorytety Unii, do
których odnosi się
dany warunek mający
zastosowanie

…

<6.1 type="B"
input="S">

<6.1 type="S"
maxlength="500"
input="S">

Kryteria

<6.1 type="B"
input="S">

…

…

…

…

…

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Kryterium 2

…

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Kryterium 1

Ocena własna z objaśnieniem
spełnienia każdego z kryteriów w
ramach mających zastosowanie
warunków wstępnych oceny
ex ante

Odesłania
(do strategii, aktów prawnych lub
innych istotnych dokumentów, ze
wskazaniem odnośnych sekcji,
artykułów lub punktów, z
uwzględnieniem linków sieciowych
lub stron umożliwiających dostęp
do pełnych tekstów)

PL

…

<6.1 type="S"
input="S">

Warunek wstępny
oceny ex ante

Czy dany warunek
mający zastosowanie
został spełniony
TAK
/
NIE
/
CZĘŚCIOWO
Czy kryteria zostały
spełnione
(Tak/Nie)

Określenie warunków wstępnych oceny ex ante mających zastosowanie i ocena ich wypełnienia

6.1.

6.1.1. Tabela: Mające zastosowanie szczegółowe warunki wstępne oceny ex ante i ocena ich wypełnienia

WYPEŁNIENIE WARUNKÓW WSTĘPNYCH OCENY EX ANTE (ZGODNIE Z ART. 55 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

6.
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6.1.2. Tabela: Mające zastosowanie ogólne warunki wstępne oceny ex ante i ocena ich wypełnienia
<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.

Opis działań, które należy podjąć, odpowiedzialne organy oraz harmonogram realizacji

6.2.1. Tabela: Działania planowane w celu osiągnięcia stanu wypełnienia szczegółowych warunków wstępnych oceny ex ante
w ramach EFMR

Warunek wstępny
oceny ex ante

<6.2 type="S"
input="S">

…

Kryteria niespełnione

Działania, które należy
podjąć

Termin (data)

Organy
odpowiedzialne za
wypełnienie

<6.2 type="S"
input="S">

<6.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">
Działanie 1

<6.2 type="D"
input="M">

<6.2 type="S"
maxlength="500"
input="M">
Organ x

…

…

…

…

…

…

…

…

6.2.2. Tabela: Działania planowane w celu wypełnienia ogólnych warunków wstępnych oceny ex ante
<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.

OPIS RAM WYKONANIA (ZGODNIE Z ART. 22 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ZAŁĄCZNIKIEM II DO TEGO
ROZPORZĄDZENIA)

7.1.

Tabela: Ramy wykonania
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR
Priorytet Unii
Wskaźnik i jednostka pomiaru w stosownych przy
padkach [Wskaźniki produktu spośród wybranych
wcześniej w sekcji 3.3 w ramach priorytetów Unii,
które należy ująć w ramach wykonania]

Główne etapy na rok 2018

Cele na rok 2023
[generowane automatycznie z
rozdziału PO dotyczącego stra
tegii PO]

Wskaźnik finansowy

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">
Wskaźnik produktu 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">
Wskaźnik produktu 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

…

…

…
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Tabela: Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu, które należy włączyć do ram wykonania
Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR
Priorytet Unii

Uzasadnienie wyboru wskaźników produktu ujętych w ramach
wykonania (1), w tym informacje dotyczące udziału procentowego
środków finansowych przydzielonych dla poszczególnych
operacji, które umożliwią osiągnięcie rezultatów, jak również
metodę zastosowaną do obliczenia tego udziału, który musi prze
kraczać 50 % przydziału środków dla danego priorytetu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Dane lub dowody wykorzystywane do szacowania wartości głów
nych etapów i celów końcowych oraz metody ich obliczania,
takie jak dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referen
cyjne, zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania,
opinie ekspertów i wnioski z oceny ex-ante

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacje na temat zgodności zastosowania metod i mecha
nizmów zapewniających spójność funkcjonowania ram wyko
nania z postanowieniami umów partnerskich

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(1) Wskaźniki produktu określa się przez wybór środków, ale zestaw wskaźników produktu zastosowanych w ramach wyko
nania należy uzasadnić.
8.

PLAN FINANSOWY (ZGODNIE Z ART. 20 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 ORAZ Z AKTEM WYKONAWCZYM
KOMISJI, O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

8.1.

Łączny wkład z EFMR zaplanowany na kolejne lata, w EUR
Rok

Główny wkład z EFMR (1)

Rezerwa na wykonanie z EMFF

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Ogółem

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

(1) Główna alokacja z EFMR = całkowite finansowanie ze środków UE pomniejszone o rezerwę wykonania.
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8.2.

<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej
oraz gromadzenie danych i zarządzanie
nimi (art. 13 ust. 4 EFMR)

Wspieranie monitorowania, kontroli i
egzekwowania, zwiększanie potencjału
instytucjonalnego oraz skuteczności
administracji publicznej bez zwiększania
obciążenia administracyjnego (art. 76
ust. 2 lit. a)–d) i f)–l)) (art. 13 ust. 3
EFMR)

Wspieranie monitorowania, kontroli i
egzekwowania, zwiększanie potencjału
instytucjonalnego oraz skuteczności
administracji publicznej bez zwiększania
obciążenia administracyjnego (Art. 76
ust. 2 lit. e)) (art. 13 ust. 3 EFMR)

3. Wspieranie
wdrażania
WPRyb

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Środki finansowe na pozostałe aspekty 1.
priorytetu Unii (art. 13 ust. 2 EFMR)

d=a–f

c = a/(a + b)
× 100
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70 %

90 %

80 %

maks.
75 %,
min. 20 %

maks.
75 %,
min. 20 %

50 %

Wsparcie z
EFMR

Współczynnik
współfinans
owania
z EFMR
e=b–g

Wkład
krajowy

Główna alokacja (całkowite
finansowanie pomniejszone o
rezerwę na wykonanie)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

f

Rezerwa na
wykonanie
z EFMR

g = b × (f/a)

Wkład
krajowy (1)

Rezerwa na wykonanie

h = f/a × 100

Kwota
rezerwy na
wykonanie
w stosunku
do ogólnej
kwoty
wsparcia Unii

PL

2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo,
zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej
na wiedzy (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Art. 33 i 34 oraz art. 41 ust. 2 (art. 13
ust. 2 EFMR)

1. Promowanie
rybołówstwa
zrównoważo
nego środowis
kowo, zasoboo
szczędnego,
innowacyjnego,
konkurencyj
nego i opartego
na wiedzy

b

a

Środek (środki) w ramach priorytetu Unii

Priorytety Unii

Wkład
krajowy
(łącznie z
rezerwą na
wykonanie)

Wkład z
EFMR
(łącznie
z rezerwą na
wykonanie)

Wsparcie łącznie

Wkład z EFMR i wysokość współfinansowania na poszczególne priorytety Unii, pomoc techniczną oraz inne wsparcie (w EUR)
16.7.2014
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34

<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="G">

<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="M">
<8.2
type="N"
input="G">

6. Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej
(Art. 13 ust. 7 EFMR)

Pomoc techniczna (Art. 13 ust. 2 EFMR)

Ogółeml [obliczane automatycznie]:

(1) Wkład krajowy dzieli się proporcjonalnie między główną alokację i rezerwę na wykonanie.

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Rekompensata dla regionów najbardziej
oddalonych (art. 70) (art. 13 ust. 5
EFMR)
<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Pomoc dla przechowalnictwa (art. 67)
(art. 13 ust. 6 EFMR)

5. Wspieranie
obrotu i prze
twarzania

nie dotyczy

maks.
75 %,
min 20 %

maks.
75 %,
min. 20 %

maks.
75 %,
min. 20 %

100 %

100 %

<8.2
type="N"
input="G">

d=a–f

c = a/(a + b)
× 100

maks.
85 %,
min. 20 %

Wsparcie z
EFMR

Współczynnik
współfinans
owania
z EFMR

<8.2
type="N"
input="G">

e=b–g

Wkład
krajowy

Główna alokacja (całkowite
finansowanie pomniejszone o
rezerwę na wykonanie)

<8.2
type="N"
input="G">

0

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

0

<8.2
type="N"
input="M">

f

Rezerwa na
wykonanie
z EFMR

<8.2
type="N"
input="G">

0

0

g = b × (f/a)

Wkład
krajowy (1)

Rezerwa na wykonanie

nie dotyczy

0

0

h = f/a × 100

Kwota
rezerwy na
wykonanie
w stosunku
do ogólnej
kwoty
wsparcia Unii

PL

Środki finansowe na pozostałe aspekty 5.
priorytetu Unii (art. 13 ust. 2 EFMR)

<8.2
type="N"
input="M">

b

a

<8.2
type="N"
input="M">

Środek (środki) w ramach priorytetu Unii

4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (art. 13
ust. 2 EFMR)

Priorytety Unii

Wkład
krajowy
(łącznie z
rezerwą na
wykonanie)

Wkład z
EFMR
(łącznie
z rezerwą na
wykonanie)

Wsparcie łącznie
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Wkład EFMR w cele tematyczne europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
Cel tematyczny

Wkład EFMR, w EUR

3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do
EFMR);

<8.3 type="N" input="M">

4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

<8.3 type="N" input="M">

6) zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami;

<8.3 type="N" input="M">

8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobil
ności pracowników.

<8.3 type="N" input="M">

9.

ZASADY HORYZONTALNE

9.1.

Opis działań, które należy podjąć w związku z zasadami określonymi w art. 5 (*), 7 i 8 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013
(*) Art. 5 został opisany w sekcji 1 PO „Przygotowanie planu operacyjnego i zaangażowanie partnerów”

9.1.1. Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2. Zrównoważony rozwój
<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.

Określenie szacunkowej wysokości wsparcia przeznaczonego na cele związane ze zmianą klimatu
(zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014)
Środki EFMR przyczyniające się do
osiągnięcia celów związanych ze zmianą
klimatu [odnośne środki z EFMR ujęte przez
państwa członkowskie w rozdziale PO „Opis
strategii”]

<9.2 type="S" input="G">

Współczynnik (*)

<9.2 type="N"
input="G"> (*)

…

Szacunkowa
wysokość wkładu
z EFMR, w EUR
[kwota na środek po
zsumowaniu]

Udział całego
wkładu z EFMR we
wkładzie
z programu
operacyjnego (%)

<9.2 type="N"
input="M">

<9.2 type="N"
input="G">

…

(*) W przypadku niektórych środków państwo członkowskie może zmienić zaproponowane wielkości procentowe w granicach
od 0 do 40 zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 215/2014 (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).

10.

PLAN OCENY (ZGODNIE Z ART. 56 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 I ART. 18 UST. 1 LIT. j) ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 508/2014)
Założenia i cele planu oceny

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
Analiza SWOT i ocena ex ante powinny dostarczyć oceny potrzeb w zakresie oceny za
dany okres. W założeniach i celach należy uwzględnić te potrzeby w sposób zapewnia
jący podjęcie wystarczających i odpowiednich potrzeb w zakresie oceny, w szczególności
dostarczenie informacji niezbędnych do sterowania programem, na potrzeby rocznych
sprawozdań z realizacji w 2017 r. i 2019 r. oraz na potrzeby ocen ex post, a także
aby zapewnić dostępność danych na potrzeby oceny programów w ramach EFMR.
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Zarządzanie i koordynacja

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">
Krótki opis ustaleń w zakresie monitorowania i oceny, dostarczających informacji na
temat koordynacji z wdrażaniem PO EFMR. Określenie głównych zaangażowanych
organów i zakresu ich obowiązków. Informacje na temat zarządzania procesem oceny, w
tym elementów struktury organizacyjnej, takich jak jednostka ds. oceny lub grupy steru
jącej, kontroli jakości, uproszczenia itp.

Zagadnienia i czynności w za
kresie oceny

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Orientacyjny opis tematów w ramach oceny oraz przewidywanych działań, co obejmuje
miedzy innymi wypełnienie wymogów UE. Powinien obejmować czynności potrzebne do
dokonania oceny wkładu każdego z priorytetów w osiągnięcie celów, ocenę wartości
wskaźników rezultatu i oddziaływania, analizę efektu netto, kwestie tematyczne, kwestie
horyzontalne, takie jak zrównoważony rozwój, zmiana klimatu oraz inne szczegółowe
potrzeby w zakresie oceny.

Dane i informacje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Krótki opis systemu do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statys
tycznych na temat wdrażania PO i zarządzania tymi informacjami oraz dostarczania
danych dotyczących monitorowania na potrzeby oceny. Wskazanie źródeł danych, które
zostaną wykorzystane, luk w danych, potencjalnych problemów o charakterze instytucjo
nalnym związanych z dostarczaniem danych, a także proponowanych rozwiązań.
W niniejszej sekcji należy wykazać, że odpowiednie systemy zarządzania danymi zaczną
funkcjonować we właściwym czasie.

Ramy czasowe

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
Należy określić przybliżony harmonogram działań w celu zapewnienia dostępności
wyników oceny, w szczególności w odniesieniu do obowiązkowych ocen przewidzianych
w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, danych potrzebnych do pogłębionych
sprawozdań częściowych w latach 2017 i 2019 oraz do sprawozdania z ocen ex post.

Szczegółowe wymagania doty
czące ocen LSRKS

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Opis wsparcia przewidzianego dla oceny na szczeblu RLGD, w szczególności odnośnie
do wykorzystania sposobów samooceny, wytycznych dla RLGD umożliwiających wyka
zanie zagregowanych osiągnięć na poziomie PO EFMR.

Komunikacja

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Opis sposobów informowania zainteresowanych stron i decydentów o wynikach oceny,
mechanizmy działań następczych w celu wykorzystania wyników oceny.

Zasoby

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Opis niezbędnych i przewidywanych zasobów służących realizacji planu, wraz ze wska
zaniem zdolności administracyjnych, danych, środków finansowych oraz potrzeb w za
kresie IT. Opis przewidywanych działań w dziedzinie budowania potencjału mających
na celu umożliwienie pełnej realizacji planu oceny.

WARUNKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA PROGRAMU (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. m) ROZPORZĄDZENIA (UE)
NR 508/2014)

11.1. Określenie organów i instytucji pośredniczących
Organ/instytucja

Nazwa organu/instytucji

Instytucja zarządzająca (IZ)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja pośrednicząca IZ (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">
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Nazwa organu/instytucji

Instytucja certyfikująca (IC) (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja pośrednicząca IC (jeśli dotyczy)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Instytucja audytowa

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2. Opis systemów monitorowania i oceny
<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3. Skład komitetu monitorującego
<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4. Sumaryczny opis środków w zakresie informacji i promocji, które zostaną zrealizowane
<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.

INFORMACJA NA TEMAT ORGANÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDROŻENIE SYSTEMÓW KONTROLI, INSPEKCJI I
EGZEKWOWANIA PRAWA (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. o) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

12.1. Organy wdrażające system kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa
Nazwa organu/istytucji

Organ nr x
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ nr y
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

…

…

12.2. Krótki opis zasobów ludzkich i finansowych dostępnych do celów kontroli inspekcji i egzekwowania
prawa w obszarze rybołówstwa
<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3. Główne dostępne wyposażenie, w szczególności liczba statków, samolotów i śmigłowców
<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">
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12.4. Wykaz wybranych typów operacji
Typ operacji

Opis

Wybrany rodzaj operacji
<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

…

…

12.5. Link do priorytetów określonych przez Komisję zgodnie z art. 20 ust. 3 EFMR
<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">
13.

GROMADZENIE DANYCH (ZGODNIE Z ART. 18 UST. 1 LIT. p) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 508/2014)

13.1. Ogólny opis działań w zakresie gromadzenia danych przewidzianych na okres 2014–2020
<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2. Opis metod przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania
<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3. Opis zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i admini
stracyjnym
<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
14.

INSTRUMENTY FINANSOWE (ZGODNIE Z TYTUŁEM IV CZĘŚCI DRUGIEJ ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)

14.1. Opis planowanego wykorzystania instrumentów finansowych
<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2. Wybór środków EFMR planowanych do wdrożenia za pomocą instrumentów finansowych
Środek EFMR [należy wybrać z rozwijanego menu określonego wstępnie przez COM]

<14.2 type="S" input="S">
…

14.3. Szacunkowa wysokość
finansowych

kwot

planowanych

do wykorzystania

za

Kwota z EFMR ogółem w latach 2014–2020, w EUR

<14.3 type="N" input="M">
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Załączniki do programu
— Wykaz partnerów, z którymi przeprowadzono konsultacje,
— sprawozdanie z oceny ex ante ze streszczeniem,
— sprawozdanie ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA),
— zbiorczy opis systemu zarządzania i kontroli (w zbiorczym opisie należy także wyjaśnić, w jaki sposób
zostanie zapewnione spełnienie wymogu rozdzielenia funkcji oraz funkcjonalnej niezależności),
— plan rekompensat dla regionów najbardziej oddalonych,
— mapy ilustrujące rozmiar i położenie łowisk oraz sektorów, położenie głównych portów rybackich i stanowisk
akwakultury oraz położenie obszarów chronionych (zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi,
morskie obszary chronione, obszary Natura 2000).
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ZAŁĄCZNIK II
STRUKTURA PLANU REKOMPENSAT

1. Określenie kwalifikowalnych produktów rybołówstwa i akwakultury lub kategorie produktów (1)

#

(1)
Kategorie (1)

1.

Skorupiaki

2.

…

(2)
Oznaczenie
handlowe

Krewetka
niebieskoczerwona

(3)
Nazwa
systematycz
na

Plesiopenaeus
edwardsianus

(4)
Kod FAO

SSH

(5)
Postać (2)

(6)
Kod CN

zamrożona

(7)
Ilość (3)

X ton /rok

…
(1) Opcjonalne w przypadku gdy kompensacje wylicza się na poziomie produktów.
(2) Świeża, zamrożona, przetworzona, zakonserwowana.
(3) W tomach żywej masy, jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

2. Określenie podmiotów (2)

#

(1)
Podmioty lub ich stowarzyszenia

(2)
Kategorie produktów lub produkty
(zgodnie z kolumnami (1) lub (2) tabeli 1)

1.

Rybacy

Skorupiaki (jeśli w ujęciu kategorii)/Krewetka niebiesko-czerwona (jeśli w
ujęciu produktu)

2.

Prowadzący hodowle wodne

…

…

3. Poziom wyrównania kosztów dodatkowych obliczony w odniesieniu do produktów lub kategorii
produktów
Produkt lub kategoria produktów (*)
Przeciętny koszt (**)/rok

Kategorie i składniki kosztów

Koszty ponoszone
przez podmiot w
regionach
najbardziej
oddalonych

Koszt ponoszony
przez podmiot
w części
kontynentalnej
terytorium państwa
członkowskiego

Koszt dodatkowy (***) (maksy
malny poziom
kompensacji)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Uzasadniesnie
kosztów
dodatkowych

Kategoria 1-A: Koszty wytwarzania produktów rybołówstwa
Paliwo
Smary
Części zamienne
(1) Kategoria produktu to zbiór produktów, które mogą być traktowane w sposób zbiorczy do celów wyliczenia kosztów dodatkowych.
(2) Zgodnie z art. 70 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.
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Przeciętny koszt (**)/rok

Kategorie i składniki kosztów

Koszty ponoszone
przez podmiot w
regionach
najbardziej
oddalonych

Koszt ponoszony
przez podmiot
w części
kontynentalnej
terytorium państwa
członkowskiego

Koszt dodatkowy (***) (maksy
malny poziom
kompensacji)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Konserwacja
(w tym karenaż)
Wyposażenie rybackie, nawigacyjne i
środki bezpieczeństwa
Przynęty
Lód do ładowni
Opłaty za korzystanie z infrastruktury
portowej
Opłaty bankowe
Ubezpieczenie
Telekomunikacja
faks)

(internet,

telefon,

Usługi doradcze
Koszty związane ze środkami dotyczą
cymi obrotu na mocy art. 68 EFMR
Dostawy żywności dla załogi
Koszty personelu
Inne
Łączna wysokość kosztów dodatko
wych (***) w kategorii 1A
Kategoria 1-B: Koszty wytwarzania produktów akwakultury
Młode osobniki
Pasza (zakup i przechowywania)
Energia i tlen
Konserwacja (w tym fitosanitarna)
Drobne zakupy materiałowe i części
zamienne
Opłaty za korzystanie z infrastruktury
portowej
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Przeciętny koszt (**)/rok

Kategorie i składniki kosztów

Koszty ponoszone
przez podmiot w
regionach
najbardziej
oddalonych

Koszt ponoszony
przez podmiot
w części
kontynentalnej
terytorium państwa
członkowskiego

Koszt dodatkowy (***) (maksy
malny poziom
kompensacji)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Opłaty bankowe
Ubezpieczenie
Telekomunikacja
faks)

(internet,

telefon,

Usługi doradcze
Koszty związane ze środkami dotyczą
cymi obrotu na mocy art. 68 EFMR
Koszty personelu
Inne
Łączna wysokość (***) kosztów
dodatkowych w kategorii 1B
Kategoria 2: Koszty przetwarzania
Surowiec
Przetwarzanie odpadów
Sortowanie i neutralizacja gatunków
toksycznych lub trujących
Energia
Opłaty bankowe
Ubezpieczenie
Telekomunikacja
faks)

(internet,

telefon,

Usługi doradcze
Koszty związane z odnośnymi środ
kami na mocy art. 69 EFMR
Koszty personelu
Pakowanie i opakowywanie
Schładzanie i mrożenie
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Przeciętny koszt (**)/rok

Kategorie i składniki kosztów

Koszty ponoszone
przez podmiot w
regionach
najbardziej
oddalonych

Koszt ponoszony
przez podmiot
w części
kontynentalnej
terytorium państwa
członkowskiego

Koszt dodatkowy (***) (maksy
malny poziom
kompensacji)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Koszty związane ze środkami dotyczą
cymi obrotu na mocy art. 69 EFMR
Inne
Łączna wysokość kosztów dodatko
wych (***) w kategorii 2
Kategoria 3: Koszty związane z wprowadzeniem do obrotu
Pakowanie (w tym lód do świeżych
produktów)
Przewóz (drogą lądowa, morska lub
powietrzną), w tym wszelkie koszty
związane z ubezpieczeniem i odpra
wami celnymi
Opłaty bankowe
Ubezpieczenie
Telekomunikacja
faks)

(internet,

telefon,

Usługi doradcze
Obciążenia finansowe wynikające z
czasu dostawy
Koszty personelu
Inne
Łączna wysokość kosztów dodatko
wych (***) w kategorii 3
Koszty dodatkowe ogółem (***):
suma kosztów dodatkowych z
kolumny (c)
Łączna wysokość innych inter
wencji publicznych inny typ inter
wencji publicznej wpływającej
na poziom kosztów dodatkowych (****)
Poziom
kompensacji
ogółem
(koszty dodatkowe ogółem + łączna
wysokość interwencji publicznych)
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Przeciętny koszt (**)/rok

Kategorie i składniki kosztów

Koszty ponoszone
przez podmiot w
regionach
najbardziej
oddalonych

Koszt ponoszony
przez podmiot
w części
kontynentalnej
terytorium państwa
członkowskiego

Koszt dodatkowy (***) (maksy
malny poziom
kompensacji)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Uzasadniesnie
kosztów
dodatkowych

Informacje dodatkowe:
Jeżeli poziom kompensacji jest niższy od kosztów dodatko
wych, należy załączyć wyjaśnienie uzasadniające wybrany
poziom kompensacji.
(*)
(**)
(***)
(****)

Tabelę należy opracować w odniesieniu do każdego produktu lub kategorii produktów.
Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) …/2014.
Dodatkowe koszty należy określić w EUR na tonę żywej masy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009.
Zgodnie z art. 71 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

4. Określenie właściwych organów
Nazwa instytucji

Instytucja zarządzająca

Nazwa instytucji, o której mowa w pkt 11.1 „Określenie organów i instytucji pośredniczących”

5. Dodatkowe finansowanie wdrażania planu kompensacji (pomoc państwa)
Należy przedstawić informacje w odniesieniu do każdego przewidywanego programu/każdej przewidy
wanej pomocy ad hoc

Region

Nazwa regionu
(NUTS (1))

Organ przyznający pomoc

Nazwa

........................................................

Adres pocztowy
Adres internetowy

........................................................
........................................................

Nazwa środka pomocy

lub

regionów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
........................................................

..................................................................................................................

Krajowa podstawa prawna (odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do właściwego krajowego dziennika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................
urzędowego)
Adres internetowy pełnego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
środka pomocy
Rodzaj środka pomocy

Program pomocy
Pomoc ad hoc

Nazwa beneficjenta i grupa (2), do
której należy
........................................................
........................................................
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Oznaczenie środka pomocy nadane
przez Komisję

Przedłużenie

........................................................
........................................................

Zmiana

........................................................
........................................................

Czas trwania pomocy (3)

Program

dd/mm/rrrr do dd/mm/rrr

Data przyznania pomocy (4)

Pomoc ad hoc

dd/mm/rrr

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifikujące
się do uzyskania pomocy
Pomoc ograniczona do konkret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
nych sektorów (5)
........................................................
........................................................

Rodzaj beneficjenta

MŚP
Duże przedsiębiorstwo

Budżet

Całkowity planowany roczny budżet Waluta krajowa … (pełna kwota)
........................................................
programu pomocy (6)
Całkowita kwota pomocy ad hoc Waluta krajowa … (pełna kwota)
........................................................
przyznanej przedsiębiorstwu (7)
Przeznaczony na gwarancje (8)

Instrument pomocy

Waluta krajowa … (pełna kwota)

........................................................

Dotacja/dotacja na spłatę odsetek
Pożyczka/zaliczki zwrotne
Gwarancja (w stosownych przypadkach ze
Komisji (9))
Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe
Środki finansowania ryzyka
Inne (proszę określić)…
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Należy wskazać, dlaczego ustanowiono program pomocy państwa lub przy
znano pomoc ad hoc zamiast udzielenia wsparcia w ramach Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR):
środek nieobjęty krajowym programem operacyjnym;
identyfikacja priorytetów w alokacji środków z funduszy w ramach
krajowych programów operacyjnych;
finansowanie z EFMR nie jest już dostępne;
inne (proszę określić).

(1) NUTS — wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Zazwyczaj region określa się na poziomie 2.
Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej
klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
(2) W rozumieniu reguł konkurencji określonych w Traktacie oraz w rozumieniu niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwem jest
każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. Trybunał Spra
wiedliwości orzekł, że podmioty kontrolowane (z mocy prawa lub faktycznie) przez ten sam podmiot należy uznać za jedno
przedsiębiorstwo.
(3) Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy.
(4) „Data przyznania pomocy” oznacza dzień, w którym beneficjent nabył prawo do otrzymania pomocy zgodnie z obowiązującym
krajowym systemem prawnym.
(5) NACE Rev. 2 jest statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Sektor określa się zwykle na poziomie
grupy.
(6) W przypadku programu pomocy proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na podstawie programu lub
szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich instrumentów pomocy objętych programem.
(7) W przypadku przyznania pomocy ad hoc należy podać całkowitą kwotę pomocy/wysokość straty podatkowej.
(8) W przypadku gwarancji należy wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek.
(9) W stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji Komisji zatwierdzającej metodę obliczania ekwiwalentu dotacji brutto.
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ZAŁĄCZNIK III

Prognoza dotycząca kwoty, na która państwo członkowskie zamierza złożyć wnioski o płatność
za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy
Wkład Unii (w EUR)
[bieżący rok budżetowy]

CCI Programu Operacyjnego

[kolejny rok budżetowy]

styczeń–październik

listopad–grudzień

styczeń–grudzień

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">
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ZAŁĄCZNIK IV

Elementy, które należy zawrzeć w sprawozdaniu z oceny ex ante
SEKCJA I: WPROWADZENIE

1.

Założenia i cele oceny ex ante

2.

Opis kroków w procesie oceny ex ante

3.

Wzajemne relacje między podmiotem dokonującym oceny ex ante, instytucją zarządzającą oraz autorem strate
gicznej oceny oddziaływania na środowisko

SEKCJA II: SPRAWOZDANIE Z OCENY EX ANTE

1.

Analiza SWOT i ocena potrzeb

2.

Strategia i struktura programu operacyjnego

2.1.

Wkład w realizację strategii „Europa 2020”

2.2.

Wkład we wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa

2.3.

Spójność ze wspólnymi ramami strategicznymi, umową o partnerstwie, zaleceniami krajowymi i innymi odnoś
nymi instrumentami

2.4.

Logika interwencji programu

2.5.

Proponowane formy wsparcia

2.6.

Spodziewany wkład wybranych środków w osiągnięcie celów

2.7.

Spójność alokacji budżetowych z celami

2.8.

Postanowienia dotyczące LSRKS

2.9.

Wykorzystanie pomocy technicznej

2.10. Właściwość i spójność programu
3.

Ocena środków podjętych w celu monitorowania postępów i rezultatów PO

3.1.

Skwantyfikowane wartości docelowe wskaźników

3.2.

Odpowiedniość głównych etapów dla ram wykonania

3.3.

Proponowany system monitorowania i oceny

3.4.

Plan oceny

4.

Ocena podjętych ustaleń związanych z wdrażaniem PO

4.1.

Odpowiedniość zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego do zarządzania

4.2.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych

5.

Ocena zagadnień horyzontalnych

5.1.

Promowanie równych szans i zapobieganie dyskryminacji

5.2.

Propagowanie zrównoważonego rozwoju
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 771/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
ustanawiającego zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014, w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do
modelu dla programów operacyjnych, struktury planów wyrównania dodatkowych kosztów
ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, hodowlą, przetwarzaniem i
wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów
najbardziej oddalonych, wzoru przekazywania danych finansowych, treści sprawozdań z oceny ex
ante oraz minimalnych wymogów dotyczących planu oceny, jakie należy przedłożyć w ramach
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 209 z dnia 16 lipca 2014 r.)
Strona 42, załącznik II, pkt 3, przypis (**):
zamiast:

„Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) …/2014.”,

powinno być:

„Obliczone w oparciu o kryteria ustalone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 1046/2014
(Dz.U. L 291 z 7.10.2014, s. 1).”.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia
25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz
zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i
usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012
w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z dnia 26 listopada 2015 r.)
Strona 16, art. 7 pkt 8 lit. c):
zamiast:

„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:”,

powinno być:

„c) ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:”.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 772/2014
z dnia 14 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady dotyczące intensywności pomocy publicznej, które mają być stosowane
w odniesieniu do łącznych wydatków kwalifikowalnych w związku z niektórymi działaniami
finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 95 ust. 5,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W art. 95 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 ustanowiono zasady ogólne odnośnie do intensywności
pomocy publicznej, która ma zastosowanie do łącznych wydatków kwalifikowalnych w ramach każdej operacji
finansowanej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”).

(2)

W drodze odstępstwa w art. 95 ust. 4 przewiduje się dodatkowe punkty procentowe intensywności pomocy
publicznej mające zastosowanie do szczególnych rodzajów operacji określonych w załączniku I do rozporzą
dzenia (UE) nr 508/2014. W tym samym czasie, aby nie naruszyć zrównoważonego charakteru reformy wspólnej
polityki rybołówstwa („WPRyb”), art. 94 ust. 3 lit. c) i art. 69 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 ograniczają
wsparcie EFMR dla niektórych rodzajów operacji poprzez wprowadzenie obniżonej stawki współfinansowania.
Takie rozumowanie odzwierciedlają również różnice w liczbie dodatkowych punktów procentowych intensyw
ności pomocy wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Zgodność z pewnymi warun
kami określonymi w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 może zatem prowadzić do zwiększenia
liczby punktów procentowych intensywności pomocy publicznej lub ma doprowadzić do spadku liczby punktów
procentowych intensywności pomocy publicznej.

(3)

W związku z tym należy zapewnić, aby kumulacja dodatkowych punktów procentowych intensywności pomocy
w przypadku spełnienia kilku warunków określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w
odniesieniu do jednej operacji nie zagrażała osiągnięciu celów WPRyb i nie prowadziła do nadmiernej rekompen
saty lub nadmiernego zakłócenia zasad rynkowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

(4)

W związku z tym, jeżeli operacja spełnia warunki określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014
zezwalające na dodatkowe zwiększenie liczby punktów procentowych, państwa członkowskie mogą stosować
zwiększoną intensywność pomocy publicznej. Jednak w przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku załącz
nika I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014, co umożliwiałoby uzyskanie kilku podwyżek punktów procento
wych w odniesieniu do jednej operacji, ewentualne zwiększenie powinno być ograniczone do największego
zwiększenia. W przypadku zgodności z więcej niż jednym warunkiem załącznika I do rozporządzenia (UE)
nr 508/2014, narzucającym obniżenie liczby punktów procentowych w odniesieniu do jednej operacji, obniżenie
powinno być ograniczone do największego obniżenia.

(5)

Wreszcie, w celu wypełnienia obowiązku zmniejszenia liczby punktów procentowych dla niektórych rodzajów
operacji określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014, jeżeli operacja może skorzystać jedno
cześnie z jednego lub kilku dodatkowych zwiększeń i obniżeń liczby punktów procentowych ze względu na
zgodność z kilkoma kryteriami z załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014, należy zignorować możliwe
zwiększenia i zastosować jedynie największe obniżenie.

(6)

W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu,
powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego i Rybac
kiego,

(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Szczególna intensywność pomocy publicznej
Jeżeli kilka warunków określonych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 jest spełnionych w odniesieniu
do jednej operacji, różne dodatkowe zwiększenia i obniżenia intensywności pomocy publicznej przewidziane w tym
załączniku stosuje się w następujący sposób:
a) jeżeli zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zastosowanie ma kilka zwiększeń liczby
punktów procentowych, stosowane może być jedynie największe zwiększenie;
b) jeżeli zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zastosowanie ma kilka zmniejszeń liczby
punktów procentowych, stosowane może być jedynie największe zmniejszenie;
c) jeżeli operacja może skorzystać z jednego lub kilku dodatkowych zwiększeń liczby punktów procentowych, a jedno
cześnie zastosowanie ma jedno lub kilka obniżeń liczby punktów procentowych, o których mowa w załączniku I do
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, stosuje się wyłącznie największe obniżenie.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
Jose Manuel BARROSO

Przewodniczący

51

21.11.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 334/11

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1242/2014
z dnia 20 listopada 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do przed
stawiania odpowiednich danych zbiorczych dotyczących operacji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 2,
Po konsultacji z Komitetem ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014 instytucje zarządzające w państwach członkow
skich muszą dostarczyć Komisji istotne dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania do końca
poprzedniego roku, w tym najważniejszych cech beneficjenta i operacji.

(2)

W celu zapewnienia spójności i kompletności danych zbiorczych dotyczących operacji wybranych do finanso
wania konieczne jest określenie wspólnych specyfikacji technicznych i zasad przedstawiania danych zbiorczych.
W tym celu właściwe jest odwołanie się do struktury bazy danych, o których mowa w załączniku I do rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1243/2014 (2).

(3)

W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu,
powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Instytucje zarządzające powinny przestrzegać specyfikacji technicznej i zasad przedstawiania danych zbiorczych dotyczą
cych operacji wybranych do finansowania, w tym najważniejszych cech beneficjenta i operacji, jak przewidziano w
art. 97 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 508/2014, zgodnie z formularzami i tabelami przedstawionymi w załączni
kach do niniejszego rozporządzenia.
(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do infor
macji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również w odniesieniu do zapotrzebowania na dane oraz synergii
między potencjalnymi źródłami danych (zob. s. 39 niniejszego Dziennika Urzędowego).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji w następujących polach,
o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE)
nr 1243/2014
Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …
Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

3

Nazwa operacji

5

Kod NUTS

6

Beneficjent

7

Rodzaj beneficjenta

8

Wielkość przedsiębiorstwa

9

Postęp operacji

10

Całkowite koszty kwalifikowalne

11

Całkowite koszty kwalifikowalne ponoszone ze środków publicznych

12

Wsparcie z EFMR

13

Data zatwierdzenia

14

Wydatki kwalifikowalne ogółem

15

Wydatki kwalifikowalne ogółem ponoszone ze środków publicznych

16

Wydatki kwalifikowalne ogółem ponoszone ze środków EFMR

17

Data końcowej płatności na rzecz beneficjenta

18

Odnośny środek

19

Wskaźnik produktu
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ZAŁĄCZNIK II

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, tylko w przypadku gdy dana
operacja dotyczy środków na rzecz floty, w następujących polach, o których mowa w strukturze
bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1243/2014
Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …
Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

4

Numer statku: „numer we wspólnotowym rejestrze statków” (CFR)

ZAŁĄCZNIK III

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, w następujących polach,
o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE)
nr 1243/2014
Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …
Pole

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

20

Dane dotyczące realizacji działań

21

Wartość danych dotyczących realizacji
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ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy przekazać w odniesieniu do każdej operacji, w następujących polach,
o których mowa w strukturze bazy danych określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE)
nr 1243/2014
Dane zbiorcze dotyczące operacji wybranych do finansowania od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia …
Złożone

Treść pola

1

Kod identyfikacyjny nadany przez Komisję (CCI)

2

Niepowtarzalny identyfikator operacji (ID)

22

Wskaźnik lub wskaźniki rezultatu związane z operacją

23

Orientacyjne wyniki oczekiwane przez beneficjenta

24

Wartość wskaźnika rezultatu zatwierdzona po realizacji
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I.3

Partnerstwa
rybakami

między

art. 28 i art. 44 ust. 3

Usługi doradcze

art. 27 i art. 44 ust. 3

Innowacje

art. 26 i art. 44 ust. 3

naukowcami

2

3
4
5

— liczba naukowców zaangażowanych w partnerstwo
— liczba rybaków zaangażowanych w partnerstwie
— liczba innych organów korzystających z operacji

1

2

— rodzaj działania: sieci; porozumienia o partner
stwie lub stowarzyszenia; gromadzenie danych i
zarządzanie nimi; analizy; projekty pilotażowe;
upowszechnianie wiedzy; seminaria; sprawdzone
rozwiązania

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
a

— rodzaj usług doradczych: studia wykonalności i
usługi doradcze; profesjonalne doradztwo; strategie
biznesowe

1

3

— liczba osób korzystających z operacji bezpośrednio
we wspieranych przedsiębiorstwach
— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— typ innowacji: produkty i wyposażenie; proces i
technologia; system zarządzania i organizacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

Dane dotyczące realizacji projektu

Numerycznie

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

PL

I.2

I.1

Rozdział I: Zrównoważony rozwój w rybołówstwie

Kolumna18

Kod środka

Tabela 1 — dane dotyczące realizacji projektu

Tabele referencyjne

ZAŁĄCZNIK V

L 334/16
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Wsparcie dla młodych rybaków rozpo
czynających działalność

art. 31 i art. 44 ust. 2

I.7

2

1

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

2

3

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie
1

3

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

2

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— wiek młodych rybaków korzystających z operacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

— liczba rybaków, których dotyczy operacja

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Różnicowanie działalności i nowe formy
dochodów
— sposób różnicowania: inwestycje na statku; turys
tyka wędkarska; restauracje; usługi środowiskowe;
działania edukacyjne

art. 30 i art. 44 ust. 4

I.6

— liczba stażystów korzystających z operacji

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

1

4

— liczba osób lub organizacji korzystających z
operacji (uczestnicy szkoleń, członkowie sieci,
organizacje zaangażowane w działania dialogu
społecznego)

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Propagowanie
kapitału
ludzkiego,
tworzenie miejsc pracy i dialog
społeczny — stażyści na statkach stoso — rodzaj działań: szkolenie i edukacja
wanych w łodziowym rybołówstwie
przybrzeżnym

art. 29 ust. 3 i art. 44 ust. 1 lit. a)

3

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba małżonków i partnerów korzystających z
operacji

tworzenie miejsc pracy i dialog
społeczny — szkolenie, tworzenie sieci — rodzaj działań: szkolenie i edukacja; tworzenie
kontaktów, dialog społeczny, wsparcie
sieci kontaktów; dialog społeczny
dla współmałżonków i partnerów

Dane dotyczące realizacji projektu

art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a) — wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Propagowanie
kapitału
ludzkiego,

Środki w ramach EFMR
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I.5

I.4

Kolumna18

Kod środka
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rozwijanie;

2

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

2
1

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Ciąg znaków

Numerycznie

1

1

1

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— rodzaj beneficjenta

— rodzaj działania: opracowywanie;
monitorowanie; ocena; zarządzanie

art. 36

I.13

Wsparcie na rzecz systemów przyzna
wania uprawnień do połowów

— rekompensaty wypłacone z tytułu: niekorzystnych
zjawisk klimatycznych; incydentów środowisko
Fundusze wspólnego inwestowania na
wych; koszty akcji ratowniczych
wypadek niekorzystnych zjawisk klima
tycznych oraz incydentów środowisko
wych — wypłacone rekompensaty
— liczba członków załogi, których dotyczy operacja

— nazwa funduszu wspólnego inwestowania

art. 35

Fundusz wspólnego inwestowania w
związku z niekorzystnymi zjawiskami
klimatycznymi i incydentami środowis
kowymi — utworzenie funduszu

art. 35

— liczba rybaków, których dotyczy operacja

I.12

I.11

Trwałe zaprzestanie działalności poło
wowej

art. 34

2

1

3

— liczba rybaków, których dotyczy operacja
— liczba rybaków, których dotyczy operacja

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— rodzaj wyposażenia: inwestycja na statku; sprzęt
indywidualny

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

Dane dotyczące realizacji projektu

Tymczasowe zaprzestanie działalności
połowowej
— liczba dni

art. 33

Zdrowie i bezpieczeństwo

art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b)

Środki w ramach EFMR
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I.10

I.9

I.8

Kolumna18

Kod środka

L 334/18
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art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c)

I.15

60

Ochrona i odbudowa morskiej różnorod
ności biologicznej — zbieranie odpadów

art. 40 ust. 1 lit. a)

Innowacje związane z ochroną żywych
zasobów morza

art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c)

— liczba rybaków korzystających z operacji

1

3

— liczba rybaków korzystających z operacji

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

2

— rodzaj operacji: rozwijanie nowej wiedzy tech
nicznej lub organizacyjnej, zmniejszającej oddzia
ływanie działalności połowowej na środowisko;
rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organiza
cyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej zrówno
ważonego wykorzystywania żywych zasobów
morza; wprowadzanie nowej wiedzy technicznej
lub organizacyjnej mającej na celu osiągnięcie
bardziej
zrównoważonego
wykorzystywania
żywych zasobów morza

Numerycznie
Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

3

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

2

1

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

— liczba rybaków korzystających z operacji

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

1

Numerycznie

Numerycznie

2
3

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

1

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Tak

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I.17

— całkowity obszar objęty projektem (w km2) (w
stosownych przypadkach)

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Zmniejszanie oddziaływania rybołów
stwa na środowisko morskie i dostoso
— rodzaj inwestycji: poprawa selektywności narzędzi
wanie połowów do ochrony gatunków
połowowych; zmniejszenie odrzutów lub postępo
wanie z niechcianymi połowami; eliminowanie
oddziaływania połowów na ekosystem lub dno
morskie; zabezpieczenie narzędzi i połowów przed
ssakami i ptakami; urządzenia do sztucznej
koncentracji ryb w regionach najbardziej
oddalonych

art. 37

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

PL

I.16

Dane dotyczące realizacji projektu

— rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie;
monitorowanie; udział zainteresowanych stron;
Wsparcie na rzecz opracowywania i
bezpośrednie zarybianie
wdrażania środków ochrony oraz współ
praca regionalna
— liczba stad, których to dotyczy (jeżeli dotyczy)

Środki w ramach EFMR
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Kolumna18

Kod środka

21.11.2014
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I.20

Dane dotyczące realizacji projektu

— liczba rybaków korzystających z operacji

Numerycznie

4

3
4
5

— procent zmniejszenia zużycia paliwa
— procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych
przypadkach,

2

1

1

Numerycznie

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza
(wyłącznie w odnie
sieniu do art. 41 ust. 1
lit. a)

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

3

5

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba rybaków korzystających z operacji

Efektywność energetyczna i łagodzenie
skutków zmiany klimatu — inwestycje — rodzaj operacji: sprzęt na pokładzie; narzędzia
połowowe; audyty i systemy efektywności energe
na statkach, audyty i systemy efektyw
tycznej; badania
ności energetycznej, badania

art. 41 ust. 1 lit. a)–c) i art. 44 ust. 1 — wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
lit. d)
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów

Ochrona i odbudowa biologicznej
różnorodności morskiej — systemy
rekompensaty szkód wyrządzonych w
połowach przez ssaki i ptaki

art. 40 ust. 1 lit. h)

— liczba rybaków, których dotyczy operacja

Ochrona i odbudowa morskiej różnorod
ności biologicznej — wkład w lepsze — rodzaj operacji: inwestycja w urządzenia; zarzą
dzanie zasobami; plany zarządzania odnoszące się
zarządzanie lub ochronę, budowa, insta
do obszarów sieci Natura 2000 i przestrzennych
lacja lub modernizacja urządzeń stałych
obszarów chronionych, zarządzanie obszarami
lub ruchomych, opracowanie planów
sieci Natura 2000; zarządzanie morskimi obsza
ochrony i zarządzania odnoszących się
rami chronionymi: podnoszenie świadomości
do obszarów sieci Natura 2000 i prze
ekologicznej; inne działania wspomagające różno
strzennych
obszarów
chronionych,
rodność biologiczną
zarządzanie, odbudowa i monitorowanie
morskich obszarów chronionych, w tym
obszarów sieci Natura 2000, świado — całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w
mość ekologiczna, udział w innych dzia
km2) (w stosownych przypadkach)
łaniach mających na celu zachowanie i
zwiększenie różnorodności biologicznej — całkowity obszar morskiego obszaru chronionego
oraz usługi ekosystemowe
(w km2) (w stosownych przypadkach)

art. 40 ust. 1 lit. b)–g) oraz i) i art. 44 — wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
ust. 6
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
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I.19

I.18

Kolumna18

Kod środka

L 334/20
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Dane dotyczące realizacji projektu

62

2

3

— liczba rybaków korzystających z operacji

7

— procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych
przypadkach

— rodzaj operacji: inwestycje podnoszące wartość
produktów; inwestycje na statku poprawiające
jakość produktów rybołówstwa

6

— procent zmniejszenia zużycia paliwa

1

5

— liczba rybaków korzystających z operacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Wartość dodana, jakość produktów i
wykorzystanie niechcianych połowów

art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e)

4

— moc w kW po interwencji (poświadczona lub
stwierdzona w toku kontroli)

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

2

3

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— moc w kW przed interwencją (poświadczona lub
stwierdzona w toku kontroli)

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Efektywność energetyczna i łagodzenie
zmiany klimatu — wymiana lub moder
nizacja silników
— rodzaj operacji: wymiana silnika; modernizacja

art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. d)
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II.1

Innowacje

art. 47

Rozdział II: Zrównoważony rozwój akwakultury

2

3

— liczba pracowników korzystających bezpośrednio z
operacji we wspieranych przedsiębiorstwach

Nie

Nie

Tak, jeżeli operacja
dotyczy morza

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

2

1

Zob. kod w tabeli 5,
numerycznie

Numerycznie

1

— rodzaj zaangażowanej jednostki badawczej

— rodzaj innowacji: rozwój wiedzy; wprowadzanie
nowych gatunków; studia wykonalności

— kategoria inwestycji: porty rybackie; miejsca wyła
dunku; giełdy rybne; przystanie
Porty rybackie, miejsca wyładunku,
miejsca do sprzedaży ryb i przystanie —
inwestycje w celu ułatwienia przestrze
— liczba rybaków korzystających z operacji
gania obowiązku wyładunku wszystkich
połowów

art. 43 ust. 2

5

— liczba innych użytkowników portu lub innych
pracowników korzystających z operacji

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

3

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 5,
numerycznie

2

4

Zob. kod w tabeli 2,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba rybaków korzystających z operacji

ność; efektywność energetyczna; ochrona środo
wiska; bezpieczeństwo i warunki pracy

Dane dotyczące realizacji projektu

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa
śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Porty rybackie, miejsca wyładunku,
giełdy rybne i przystanie — inwestycje w
celu poprawy infrastruktury portów
— kategoria inwestycji: porty rybackie; miejsca wyła
rybackich i miejsc do sprzedaży ryb lub
dunku; giełdy rybne; przystanie
miejsc wyładunku i przystani; inwestycje
służące
poprawie
bezpieczeństwa
rybaków
— rodzaj inwestycji: jakość; kontrola i identyfikowal

art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f)
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— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj inwestycji: inwestycje produkcyjne; różnico
wanie; modernizacja; zdrowie zwierząt; jakość
produktów; odbudowa; działania uzupełniające

Dane dotyczące realizacji projektu

64

art. 49

II.5

efektywność

energetyczna;

2

1

1

1

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Nie

Nie

Nie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj operacji: ustanawianie zarządzania; zakup
usług doradztwa dla gospodarstw; usługi w zakre
sie zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na
zapewnieniu zgodności z przepisami w zakresie
ochrony środowiska); usługi w zakresie zastępstw i
doradztwa (skoncentrowane na ocenie oddziały
wania na środowisko); usługi w zakresie zastępstw
i doradztwa (skoncentrowane na przepisach w za
kresie dobrostanu zwierząt, zdrowia i bezpieczeń
stwa oraz zdrowia publicznego); usługi w zakresie
zastępstw i doradztwa (skoncentrowane na wpro
wadzaniu do obrotu i strategiach biznesowych)

— rodzaj inwestycji:
energia odnawialna
Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
— zwiększanie efektywności energe
tycznej; energia odnawialna

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i
doradztwa dla gospodarstw akwakultury

art. 48 ust. 1 lit. k)

— rodzaj inwestycji: środowisko i zasoby; jakość i
wykorzystanie wody; systemy zamknięte
Inwestycje produkcyjne w akwakulturę
— efektywność zasobów; ograniczenie
wykorzystania wody i substancji
chemicznych;
systemy
recyrkulacji
zmniejszające do minimum zużycie
wody

art. 48 ust. 1 lit. e) i i) i j)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

art. 48 ust. 1 lit. a)–d) i f)–h)

Środki w ramach EFMR
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21.11.2014
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65

II.9

II.8

— całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)

Przejście na systemy ekozarządzania i
audytu oraz na akwakulturę ekologiczną

art. 53

2
3

— całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)

1

2

1

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Nie

Nie

Nie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj operacji: przejście na akwakulturę ekolo
giczną; udział w unijnych systemach ekozarzą
dzania i audytu (EMAS)

Zachęcanie nowych hodowców do
rozpoczęcia działalności w sektorze
— liczba pracowników korzystających z operacji
akwakultury

art. 52

— liczba pracowników korzystających z operacji

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

1

2

Numerycznie

3

— liczba małżonków i partnerów korzystających z
operacji

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj działania: szkolenie zawodowe; uczenie się
przez całe życie; upowszechnianie wiedzy; zdoby
i
wanie nowych umiejętności; poprawa warunków
pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy;
tworzenie sieci kontaktów i wymiana doświadczeń

Dane dotyczące realizacji projektu

— rodzaj operacji: identyfikowanie obszarów;
poprawa urządzeń wspierających i infrastruktury;
Zwiększanie potencjału miejsc hodowli
zapobieganie poważnym szkodom; działania
akwakultury
następcze po wykryciu podwyższonej śmiertel
ności lub chorób

art. 51

Propagowanie kapitału ludzkiego
tworzenia sieci kontaktów

art. 50

Środki w ramach EFMR
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66

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

art. 57

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu
zwierząt

art. 56

4

— całkowita powierzchnia danego obszaru poza
siecią Natura 2000 (w km2)

— liczba pracowników korzystających z operacji

— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj operacji: kontrola i zwalczanie chorób;
sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania;
zmniejszenie zależności od leków weterynaryj
nych; badania weterynaryjne lub farmaceutyczne i
sprawdzone rozwiązania; grupy ochrony zdrowia;
rekompensaty dla hodowców mięczaków

Wsparcie przygotowawcze

art. 62 ust. 1 lit. a)

— rodzaj beneficjenta

1

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

III.1

1

2

1

1

3

— całkowity obszar objęty siecią Natura 2000
(w km2)

— liczba pracowników korzystających z operacji

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba pracowników korzystających z operacji

Rozdział III: Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury

II.13

II.12

świadcząca

Dane dotyczące realizacji projektu

— rodzaj operacji: akwakultura w obszarach Natura
2000; ochrona i rozmnażanie ex situ; operacje w
usługi
ramach akwakultury, obejmujące ochronę i
poprawę środowiska i różnorodności biologicznej

Środki dotyczące zdrowia publicznego

art. 55

Akwakultura
środowiskowe

art. 54

Środki w ramach EFMR
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Dane dotyczące realizacji projektu

67

Dopłaty do składowania

art. 67

Plany produkcji i obrotu

art. 66

zaangażowanych

organizacji

— liczba członków organizacji producentów, którzy
korzystają z operacji

— liczba członków
producentów

— liczba partnerów, jeśli dotyczy

1

1

2

1

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

2

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

IV.2

IV.1

Rozdział IV: Środki dotyczące obrotu i przetwarzania

Działania z zakresu współpracy

— rodzaj operacji: wsparcie przygotowawcze;
projekty w ramach danego państwa członkow
skiego; projekty we współpracy z innym
państwem członkowskim; projekty z partnerami
spoza UE

art. 64

III.4

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

1

6

— liczba zatrudnionych przez rybackie lokalne grupy
działania do aktywizacji w przeliczeniu na pełne
etaty

— rodzaj operacji: podnoszenie wartości; różnico
wanie; środowisko; aspekty społeczno-kulturowe;
Realizacja lokalnych strategii rozwoju
zarządzanie; koszty bieżące i aktywizacja
projekty wspierane przez rybackie
lokalne grupy działania (w tym koszty
— rodzaj beneficjenta
bieżące i aktywizacja)

5

— liczba zatrudnionych w administracji rybackich
lokalnych grupach działania w przeliczeniu na
pełne etaty

art. 63

4

— liczba partnerów społeczeństwa obywatelskiego w
rybackich lokalnych grupach działania

Numerycznie

2
Numerycznie

Numerycznie

1

3

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba partnerów prywatnych w rybackich lokal
nych grupach działania

— cała populacja objęta rybackimi lokalnymi
grupami działania (liczba osób)
Realizacja lokalnych strategii rozwoju
wybór
rybackiej
lokalnej
grupy
— liczba partnerów publicznych w rybackich lokal
działania (1)
nych grupach działania

art. 63

Środki w ramach EFMR
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68

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

1

2
3

— liczba wspieranych przedsiębiorstw
— liczba pracowników korzystających z operacji

Numerycznie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Numerycznie

Numerycznie

3

— liczba członków organizacji producentów, którzy
korzystają z operacji

Numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

2

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

— liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji

— rodzaj operacji: tworzenie organizacji produ
centów, stowarzyszeń lub organizacji międzysekto
rowych; znalezienie nowych rynków i poprawa
warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja
na gatunkach o potencjale handlowym); znale
zienie nowych rynków i poprawa warunków
wprowadzania do obrotu (koncentracja na niech
cianych połowach); znalezienie nowych rynków i
poprawa warunków wprowadzania do obrotu
(koncentracja na produktach uzyskanych za
pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na
środowisko lub produktach akwakultury ekolo
gicznej); propagowanie jakości i wartości dodanej
(koncentracja na certyfikacji i promowaniu
produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrów
noważonej akwakultury); propagowanie jakości i
wartości dodanej (koncentracja na systemach
jakości); propagowanie jakości i wartości dodanej
(koncentracja na obrocie bezpośrednim); propago
wanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na
pakowaniu produktów); przejrzystość produkcji;
identyfikowalność produktów i ekooznakowanie;
standardowe umowy; kampanie informacyjne i
promocyjne

Dane dotyczące realizacji projektu

— rodzaj inwestycji: oszczędzanie energii lub zmniej
szanie oddziaływania na środowisko; poprawa
Przetwarzanie produktów rybołówstwa i
bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków
akwakultury
pracy; przetwarzanie połowów ryb, które nie
mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi;
przetwarzanie produktów ubocznych; przetwa
rzania produktów akwakultury ekologicznej; nowe
lub udoskonalone produkty, procesy lub systemy
zarządzania i organizacji.

art. 69

Środki dotyczące obrotu

art. 68
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Środki w ramach EFMR

Dane dotyczące realizacji projektu

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20
Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

System rekompensat

art. 70

3

— liczba pracowników korzystających z operacji

69

Gromadzenie danych

art. 77

Kontrola i egzekwowanie

art. 76

— rodzaj beneficjenta

— rodzaj beneficjenta

— rodzaj operacji: zakup, instalacja i opracowanie
technologii; opracowanie, zakup i instalacja
podzespołów do zapewnienia transmisji danych;
opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do
zapewnienia identyfikowalności produktów; wdra
żanie programów służących wymianie i analizie
danych; modernizacja i zakup statków patrolo
wych, statków powietrznych i śmigłowców; zakup
innych środków kontroli; opracowanie innowacyj
nych systemów kontroli i monitorowania oraz
projekty pilotażowe; szkolenia i programy
wymiany; analizy kosztów i korzyści oraz oceny
audytów; seminaria i narzędzia medialne; koszty
operacyjne; wdrożenie planu działania

1

2

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

Nie

Tak, jeżeli inwestycje na
statku

Nie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

VI.2

VI.1
1

2

1

— liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji

— rekompensaty za dodatkowe koszty

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

PL

Rozdział VI: Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego

V.1

Rozdział V: Wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

Kolumna18

Kod środka

L 334/28
21.11.2014

Środki w ramach EFMR

Dane dotyczące realizacji projektu

— rodzaj operacji: wdrażanie programu operacyj
nego; systemy informatyczno-telekomunikacyjne;
Pomoc techniczna z inicjatywy państw
poprawa
potencjału administracyjnego; działania
członkowskich
w zakresie komunikacji; oceny; analizy; kontrola i
audyt; sieć rybackich lokalnych grup działania;
inne

art. 78

— rodzaj beneficjenta

— rodzaj operacji: osiągnięcie celów zintegrowanego
nadzoru morskiego; osiągnięcie celów CISE

70

art. 80 ust. 1 lit. c)

VIII.3

— rodzaj beneficjenta

2

1

4

— rodzaj beneficjenta

— rodzaj operacji: ustanowienie programów monito
rowania; ustanowienie środków określonych w
dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej

3

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Numerycznie

Numerycznie

2

— powierzchnia obszarów Natura 2000 (km2) (w
stosownych przypadkach)

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 4,
numerycznie

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

1

2

1

Zob. kod w tabeli 3,
numerycznie

Kolumna 21

Możliwa wartość i rodzaj
wartości

Nie

Nie

Nie

Nie

Numer we wspólnotowym
rejestrze statków (CFR)
obowiązkowy (tak lub nie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Informacje, które należy podać tylko w przypadku dokonania wyboru LGD w sektorze rybołówstwa.

Poprawa wiedzy na temat stanu środo
wiska morskiego

art. 80 ust. 1 lit. b)

VIII.2

— rodzaj operacji: morskie obszary chronione;
Natura 2000
Propagowanie
ochrony
środowiska
morskiego i zrównoważona eksploatacja
zasobów morskich i przybrzeżnych
— powierzchnia morskich obszarów chronionych
(km2) (w stosownych przypadkach)

Integracja nadzoru morskiego

art. 80 ust. 1 lit. a)

1

Kod danych
dotyczących
realizacji
Kolumna 20

PL

VIII.1

Rozdział VIII: Wspieranie procesu wdrażania zintegrowanej polityki morskiej

VII.1

Rozdział VII: Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

Kolumna18

Kod środka

21.11.2014
L 334/29

Rybołówstwo śródlądowe

Oba rodzaje

2

3

Produkty i urządzenia

Procesy i techniki

System zarządzania i organizacji

Studia wykonalności i usługi doradcze

Profesjonalne doradztwo

Strategie biznesowe

Sieci

Umowa o partnerstwie lub stowarzyszenie

Gromadzenie danych oraz zarządzanie nimi

Analizy

Projekty pilotażowe

Upowszechnianie

Seminaria

Sprawdzone rozwiązania

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Opis

Opis

71

I.3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I.3

I.3

I.3

I.3

I.3

I.3

I.3

I.2

I.2

I.2

I.1

I.1

I.1

Powiązane z kodem środka lub środków
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1

Kod

Tabela 3 — Rodzaje działalności

Rybołówstwo morskie

1

Kod

Tabela 2 — Rodzaj rybołówstwa
L 334/30
21.11.2014

Opracowanie

Monitorowanie

Ocena

Zarządzanie

Uczestnictwo zainteresowanych stron

Bezpośrednie zarybianie

Selektywność narzędzi połowowych

30

31

32

33

34

35

Sprzęt osobisty

24

29

Inwestycje na statku

23

Projekt

Działania edukacyjne

22

28

Usługi środowiskowe

21

Koszty akcji ratowniczej

Restauracje

20

27

Turystyka wędkarska

19

Incydent środowiskowy

Inwestycje na statkach rybackich

18

26

Dialog społeczny

17

Niekorzystne zjawiska klimatyczne

Tworzenie sieci kontaktów

16

Opis

72

I.15

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I.14

I.14

I.13

I.13

I.13, I.14

I.14, I.13

I.13, I.14

I.12

I.12

I.12

I.8

I.8

I.6

I.6

I.6

I.6

I.6

I.4

I.4

I.4, I.5

Powiązane z kodem środka lub środków
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25

Szkolenie i uczenie się

15

Kod

21.11.2014
L 334/31

Ograniczanie odrzutów lub postępowanie w przypadku niechcianych połowów

Wyeliminowanie skutków dla ekosystemu i dna morskiego

Ochrona narzędzi i połowów przed ssakami i ptakami

Urządzenia powodujące koncentrację ryb w regionach najbardziej oddalonych

Tworzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, ograniczającej oddziaływania

Wprowadzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, ograniczającej oddziaływania

Tworzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej służącej do osiągnięcia zrównoważonego wykorzys
tania

Wprowadzenie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej służącej do osiągnięcia zrównoważonego wyko
rzystania

Inwestycje w obiektach

Zarządzanie zasobami

Plany zarządzania obszarami Natura 2000 oraz obszarami specjalnej ochrony

Zarządzanie obszarami Natura 2000

Zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

Podnoszenie poziomu świadomości

Inne działania wspomagające różnorodność biologiczną

Wyposażenie na statku

Narzędzia połowowe

Audyty i systemy efektywności energetycznej

Analizy

Wymiana silnika

Modernizacja

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Opis

36

Kod

73

I.21

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I.21

I.20

I.20

I.20

I.20

I.18

I.18

I.18

I.18

I.18

I.18

I.18

PL

I.16

I.16

I.16

I.16

I.15

I.15

I.15

I.15

Powiązane z kodem środka lub środków
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Jakość produktów

Odtworzenie

Działania uzupełniające

Środowisko i zasoby

Zużycie i jakość wody

Systemy zamknięte

Efektywność energetyczna

72

73

74

75

76

77

Studia wykonalności

66

71

Wprowadzanie nowych gatunków

65

Zdrowie zwierząt

Rozwój wiedzy

64

70

Bezpieczeństwo i warunki pracy

63

Modernizacja

Ochrona środowiska

62

69

Efektywność energetyczna

61

Dywersyfikacja

Kontrola i identyfikowalność

60

68

Jakość

59

W zakresie produkcji

Innowacyjne inwestycje na statku poprawiające jakość produktów rybołówstwa.

58

74

II.4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

II.3

II.3

II.3

II.2

II.2

II.2

II.2

II.2

II.2

II.2

II.1

II.1

II.1

I.23

I.23

I.23

I.23

I.23

I.22

I.22
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67

Inwestycje zwiększające wartość produktów

Opis

57

Kod

21.11.2014
L 334/33

Energia odnawialna

Zarządzanie

Zakup usług doradczych dla gospodarstw akwakultury

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska)

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na ocenie oddziaływania na środowisko)

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na zgodności z przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt,
zdrowia i bezpieczeństwa oraz zdrowia publicznego)

Zastępstwo i usługi doradcze (skoncentrowane na wprowadzaniu do obrotu i strategiach biznesowych)

Szkolenie zawodowe

Kształcenie ustawiczne

Upowszechnianie

Nowe umiejętności zawodowe

Poprawa warunków pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy

Sieci współpracy i wymiana doświadczeń

Określenie obszarów

Poprawa obiektów i infrastruktury wspierającej

Zapobieganie poważnym szkodom

Działania następcze w przypadku wykrycia śmiertelności lub chorób

Przechodzenie na akwakulturę ekologiczną

Udział w EMAS

Akwakultury na obszarach należących do sieci Natura 2000

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Opis

78

Kod

75

II.10
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II.9

II.9

II.7

II.7

II.7

II.7

II.6

II.6

II.6

II.6

II.6

II.6
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II.5

II.5

II.5

II.5

II.5

II.5

II.4
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Ochrona i rozmnażaniu ex situ

Operacje w ramach sektora akwakultury, w tym ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności
biologicznej

Kontrola i zwalczanie chorób

Sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania

Zmniejszenie uzależnienia od leków weterynaryjnych

Badania farmaceutyczne i weterynaryjne oraz sprawdzone rozwiązania

Grupy ochrony sanitarnej

Rekompensaty dla hodowców mięczaków

Zwiększanie wartości

Dywersyfikacja

Środowisko

Społeczno-kulturowe

Zarządzanie

Koszty bieżące i aktywizacja

Wsparcie przygotowawcze

Projekty w ramach tego samego państwa członkowskiego

Projekty z innymi państwami członkowskimi

Projekty z partnerami spoza UE

Tworzenie organizacji producentów, stowarzyszeń lub organizacji międzybranżowych

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na gatunkach o
potencjale rynkowym)

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na niechcianych
połowach)

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Opis

98

Kod

76
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IV.3

IV.3

IV.3

III.4

III.4

III.4

III.4

III.3

III.3

III.3

III.3

III.3

III.3
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II.12

II.12

II.12

II.12

II.12

II.12

II.10

II.10
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Opis

Znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu (koncentracja na produktach o
niskim oddziaływaniu lub produktach ekologicznych)

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na certyfikacji i promowaniu zrównoważonych
produktów)

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na systemach jakości)

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na marketingu bezpośrednim)

Propagowanie jakości i wartości dodanej (koncentracja na opakowaniach)

Przejrzystość produkcji

Identyfikowalność i oznakowania ekologiczne

Standardowe umowy

Kampanie informacyjne i promocyjne

Oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko

Poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy

Przetwarzanie połowów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Przetwarzanie produktów ubocznych

Przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej

Nowe lub ulepszone produkty, procesy lub systemy zarządzania

Zakup, instalacja i rozwijanie technologii

Opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do transmisji danych

Opracowanie, zakup i instalacja podzespołów koniecznych do zapewnienia identyfikowalności

Wdrażanie programów służących wymianie i analizie danych

Modernizacja i zakup statków patrolowych, statków powietrznych i śmigłowców

Zakup innych środków kontroli

Kod

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

77

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139
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VI.1

VI. 1

VI.1

VI.1

VI.1

IV.4

IV.4

IV.4

IV.4

IV.4

IV.4

IV.3

IV.3
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IV.3

IV.3

IV.3

IV.3

IV.3

IV.3

IV.3
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Inne

Przyczynianie się do osiągnięcia celów zintegrowanej strategii morskiej

Przyczynianie się do osiągnięcia celów CISE

Morskie obszary chronione

Natura 2000

Tworzenie programów monitorowania

Ustanowienia środków służących do osiągnięcia celów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej

155

156

157

158

159

160

Działania komunikacyjne

149

154

Zwiększanie zdolności administracyjnych

148

Sieć rybackich lokalnych grup działania

Systemy informatyczne

147

153

Wdrażanie programu operacyjnego

146

Kontrola i audyt

Realizacja planu działania

145

152

Koszty operacyjne

144

Analizy

Seminaria i narzędzia medialne

143

151

Analizy kosztów i korzyści oraz oceny audytów

142

Ocena

Programy szkoleń i wymian

141

78

VIII.3
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VIII.3

VIII.2

VIII.2

VIII.1

VIII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1
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150

Opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitoringu oraz projekty pilotażowe

Opis

140

Kod

21.11.2014
L 334/37

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Organizacja rybaków

Organizacje producentów

Organizacje pozarządowe

Ośrodek badawczy/uniwersytet

Mieszany

2

3

4

5

6

7

8

Porty rybackie

Miejsca wyładunku

Giełdy rybne

Przystanie

1

2

3

4

Kod

Opis

Opis

79

I.23, I.24

I.23, I.24

I.23, I.24

I.23, I.24
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Tabela 5 — kategorie inwestycji

Organ publiczny

1

Kod

Tabela 4 — rodzaje beneficjentów
L 334/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
21.11.2014

21.11.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 334/39

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1243/2014
z dnia 20 listopada 2014 r.
ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji,
które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na
dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr
861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 107 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) ustanowiono przepisy wspólne dla
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W rozporządzeniu tym zawarty jest wymóg ustanowienia przez
instytucje zarządzające państw członkowskich systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych doty
czących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i
audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych operacji.

(2)

Załącznik III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (3) zawiera wykaz danych, które mają
być zapisywane i przechowywane w formie skomputeryzowanej w odniesieniu do każdej operacji w ramach
systemu monitorowania ustanowionego przez każde państwo członkowskie.

(3)

Dodatkowe przepisy dotyczące rejestracji i przekazywania danych są niezbędne do funkcjonowania wspólnego
systemu monitorowania i oceny, o którym mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Zgodnie z
art. 107 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w ramach tych przepisów należy określić informacje, które
mają być przekazywane przez państwa członkowskie, przy zapewnieniu jak największej synergii z innymi poten
cjalnymi źródłami danych, takimi jak wykaz danych, które mają być zapisywane i przechowywane zgodnie z
wymogami rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(4)

W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu,
powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego i
Rybackiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące informacji, które mają być przesyłane Komisji przez państwa
członkowskie w celu umożliwienia monitorowania i oceny operacji finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (zwanego dalej „EFMR”) w ramach zarządzania dzielonego.
(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy doty
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 320).
3
( ) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z
13.5.2014, s. 5).
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Artykuł 2
Wykaz danych i struktura bazy danych
1.
Każde państwo członkowskie rejestruje w swojej bazie danych, o której mowa w art. 125 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, i przekazuje Komisji wykaz danych zawierający informacje, o których mowa w art. 107 ust. 3
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, oraz zgodnie ze strukturą określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2.
Wykaz danych jest rejestrowany i przekazywany Komisji w odniesieniu do każdej operacji wybranej do finanso
wania w ramach programu operacyjnego wspieranego z EFMR.
Artykuł 3
Wprowadzanie informacji do bazy danych
Dane, o których mowa w art. 2, wprowadza się do bazy danych w następujących dwóch etapach:
a) w momencie zatwierdzania operacji;
b) po zakończeniu operacji.
Artykuł 4
Dane dotyczące realizacji operacji
Informacje, o których mowa w części D załącznika I (dane dotyczące realizacji operacji), oparte są na polach określonych
w załączniku II.
Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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Kod NUTS (3)

Beneficjent

Płeć beneficjenta

Wielkość przedsiębiorstwa

Postęp operacji

6

7

8

9

Numer statku „numer w rejestrze Jeżeli dotyczy.
statków Wspólnoty” (CFR (2))

4

5

Nazwa operacji

3

Dotyczy EFMR

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kod 1 = operacja przerwana po częściowej realizacji (w której
ramach niektóre wydatki zostały poświadczone Komisji)

Kod 0 = operacja, w odniesieniu do której wydano decyzję o
przyznaniu pomocy, ale w której ramach nie było
jeszcze żadnych wydatków poświadczonych Komisji

Jednocyfrowo:

Jeżeli dotyczy (4) (możliwa wartość: 1: mikroprzedsiębiorstwo, Dotyczy EFMR
2: małe, 3: średnie, 4: duże)

Jeżeli dotyczy (możliwa wartość: 1: mężczyzna, 2: kobieta, Dotyczy EFMR
3: inna)

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta (tylko podmioty prawne i Pole danych 1 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
osoby fizyczne zgodnie z prawem krajowym)
Komisji (UE) nr 480/2014

Należy wprowadzić najodpowiedniejszy poziom NUTS (wartość Dotyczy EFMR
domyślna = poziom III)

Dotyczy EFMR

Pole danych 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014

Pole danych 5 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014

Pole danych 19 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 (1)

Potrzeby w zakresie danych i synergie

PL

Jeśli są dostępne i jeżeli treść pola 2 stanowi liczba

Niepowtarzalny identyfikator operacji Wymagane dla wszystkich operacji wspieranych przez Fundusz
(ID)

2

Opis

Kod identyfikacyjny nadany przez Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego
Komisję CCI

Treść pola

1

Pole

Informacje administracyjne

CZĘŚĆ A

STRUKTURA BAZY DANYCH

ZAŁĄCZNIK I

21.11.2014
L 334/41

Treść pola

Kod 3 = operacja zakończona (w której ramach wszystkie
wydatki zostały poświadczone Komisji)

Kod 2 = operacja zaniechana po częściowej realizacji (w której
ramach niektóre wydatki zostały poświadczone Komisji)

Opis

Potrzeby w zakresie danych i synergie

83

Data zatwierdzenia

13

Wydatki kwalifikowane ogółem

Treść pola

Potrzeby w zakresie danych i synergie

Pole danych 12 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane Komisji ustalone na Pole danych 53 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
podstawie kosztów rzeczywiście poniesionych i zapłaconych, wraz Komisji (UE) nr 480/2014
z wkładami rzeczowymi i amortyzacją, w stosownych
przypadkach

Opis

CZĘŚĆ C

Data wydania dokumentu określającego warunki wsparcia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14

Pole

Finansowa realizacja operacji (w EUR)

Wsparcie z EFMR

12

Kwota wsparcia publicznego podana w dokumencie określającym Dotyczy EFMR
warunki wsparcia

Całkowite
koszty
kwalifikowalne Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych stanowiących Pole danych 42 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
ponoszone ze środków publicznych
wydatki publiczne określone w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) Komisji (UE) nr 480/2014
nr 1303/2013

11

Potrzeby w zakresie danych i synergie

Kwota całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji zatwier Pole danych 41 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
dzona w dokumencie określającym warunki wsparcia
Komisji (UE) nr 480/2014

Opis

Całkowite koszty kwalifikowalne

Treść pola

10

Pole

Prognoza wydatków (w walucie stosowanej w odniesieniu do operacji)

PL

CZĘŚĆ B

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).
(2) Załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 25).
(3) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)
(Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
(4) Zgodnie z art. 2 ust. 28 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320) w przypadku MŚP.

Pole

L 334/42
21.11.2014

84

Wartość danych dotyczących realizacji Wartość liczbowa

21

Wartość wskaźnika rezultatu zatwier Wartość liczbowa
dzona po realizacji

24

(1) Określony zgodnie z art. 107 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

oczekiwany Wartość liczbowa

Orientacyjny rezultat
przez beneficjenta

23

Uwagi

Wskaźnik (wskaźniki) rezultatu zwią Numer kodu wskaźnika rezultatu (1)
zany z operacją

Zob. załącznik II

Uwagi

22

Pole

Treść pola

Dane dotyczące realizacji operacji

20

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik produktu

19

Wartość liczbowa

Środek, którego dotyczy postępowanie Kod środka (zob. załącznik II)

Treść pola

18

Pole

CZĘŚĆ E

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Dotyczy EFMR

Potrzeby w zakresie danych i synergie

Potrzeby w zakresie danych i synergie

PL

Dane dotyczące realizacji operacji

CZĘŚĆ D

Data płatności końcowej na rzecz
beneficjenta

17

Pole danych 45 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 (tylko data płatności końcowej na rzecz
beneficjenta)

Wydatki kwalifikowane w ramach Wydatki w ramach EFMR odpowiadające deklarowanym Komisji Dotyczy EFMR
EFMR
wydatkom kwalifikowalnym

Potrzeby w zakresie danych i synergie

16

Opis

Wydatki kwalifikowane ze środków Wydatki publiczne określone w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (UE) Pole danych 54 załącznika III do rozporządzenia delegowanego
publicznych ogółem
nr 1303/2013 odpowiadające wydatkom kwalifikowalnym zade Komisji (UE) nr 480/2014
klarowanym Komisji ustalonym na podstawie kosztów rzeczy
wiście zwróconych i zapłaconych, wraz z wkładami rzeczowymi i
amortyzacją, w stosownych przypadkach

Treść pola

15

Pole

21.11.2014
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 334/43

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

85

nowe

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
formy — sposób różnicowania: inwestycje na statku; turystyka wędkarska; restauracje; usługi środowiskowe; działania
edukacyjne
— liczba rybaków, których dotyczy operacja

art. 30 i art. 44 ust. 4

I.6

i

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie — rodzaj działań: szkolenie i edukacja
miejsc pracy i dialog społeczny — stażyści na — liczba stażystów korzystających z operacji
statkach stosowanych w łodziowym rybołów
stwie przybrzeżnym

działalności

art. 29 ust. 3 i art. 44 ust. 1 lit. a)

I.5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Różnicowanie
dochodów

—
—
Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie
miejsc pracy i dialog społeczny — szkolenie, —
tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny, —
wsparcie dla współmałżonków i partnerów

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
rodzaj działań: szkolenie i edukacja; tworzenie sieci kontaktów; dialog społeczny
liczba małżonków i partnerów korzystających z operacji
liczba osób lub organizacji korzystających z operacji (uczestnicy szkoleń, członkowie sieci, organizacje zaangażowane
w działania dialogu społecznego)

art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. a)

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
— rodzaj działania: sieci; porozumienia o partnerstwie lub stowarzyszenia; gromadzenie danych i zarządzanie nimi;
analizy; projekty pilotażowe; upowszechnianie wiedzy; seminaria; sprawdzone rozwiązania
— liczba naukowców zaangażowanych w partnerstwo
— liczba rybaków uczestniczących w partnerstwie
— liczba innych organów biorących udział w operacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
— rodzaj usług doradczych: studia wykonalności i usługi doradcze; profesjonalne doradztwo; strategie biznesowe

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
— typ innowacji: produkty i wyposażenie; proces i technologia; system zarządzania i organizacji
— liczba osób korzystających z operacji bezpośrednio we wspieranych przedsiębiorstwach

I.4

Partnerstwa między naukowcami a rybakami

art. 28 i art. 44 ust. 3

Usługi doradcze

art. 27 i art. 44 ust. 3

Innowacje

art. 26 i art. 44 ust. 3

Dane dotyczące realizacji operacji
PL

I.3

I.2

I.1

Rozdział I: Zrównoważony rozwój w rybołówstwie

Kod
działania

DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI OPERACJI

ZAŁĄCZNIK II

L 334/44
21.11.2014

86

art. 36

— rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; ocena; zarządzanie
Wsparcie na rzecz systemów przyznawania — rodzaj beneficjenta: organ publiczny, osoba prawna lub fizyczna; organizacja rybaków; organizacja producentów; inne
uprawnień do połowów

art. 37

— rodzaj działania: opracowywanie; rozwijanie; monitorowanie; udział zainteresowanych stron; bezpośrednie zarybianie
—
liczba stad, których to dotyczy, w stosownych przypadkach
Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania
środków ochrony oraz współpraca regionalna
— całkowity obszar objęty projektem (w km2)

art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c)

I.13

I.14

I.15

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na — rodzaj inwestycji: poprawa selektywności narzędzi połowowych; zmniejszenie odrzutów lub postępowanie z niechcia
nymi połowami; eliminowanie oddziaływania połowów na ekosystem lub dno morskie; zabezpieczenie narzędzi i
środowisko morskie i dostosowanie połowów
połowów przed ssakami i ptakami; urządzenia do sztucznej koncentracji ryb w regionach najbardziej oddalonych
do ochrony gatunków
— liczba rybaków korzystających z operacji

— rekompensaty wypłacone z tytułu: niekorzystnych zjawisk klimatycznych; incydentów środowiskowych; koszty akcji
ratowniczych
Fundusz wspólnego inwestowania w związku z
—
liczba statków, których dotyczy operacja
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i
incydentami środowiskowymi — wypłacone — liczba członków załogi, których dotyczy operacja
rekompensaty

— nazwa funduszu wspólnego inwestowania

art. 35

Fundusz wspólnego inwestowania w związku z
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i
incydentami środowiskowymi — utworzenie
funduszu

art. 35

— liczba rybaków, których dotyczy operacja

I.12

I.11

zaprzestanie

— liczba rybaków, których dotyczy operacja
—
liczba dni
działalności

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

art. 34

Tymczasowe
połowowej

art. 33

PL

I.10

I.9

Zdrowie i bezpieczeństwo

art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b)

I.8

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
— rodzaj wyposażenia: inwestycja na statku; sprzęt indywidualny
— liczba rybaków, których dotyczy operacja

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynają — wiek młodych rybaków korzystających z operacji
cych działalność

Dane dotyczące realizacji operacji

art. 31 i art. 44 ust. 2

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

I.7

Kod
działania

21.11.2014
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 334/45

z

ochroną

Dane dotyczące realizacji operacji

87

I.20

art. 41 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz art. 44 ust. 1 —
lit. d)
—
Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków —
zmiany klimatu — inwestycje na statkach, —
poprawa efektywności energetycznej oraz —
systemów audytu, badania

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorod
ności morskiej — systemy rekompensaty szkód
wyrządzonych w połowach przez ssaki i ptaki

art. 40 ust. 1 lit. h)

I.19

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
rodzaj operacji: sprzęt na pokładzie; narzędzia połowowe; efektywność energetyczna i systemy audytu; badania
liczba rybaków korzystających z operacji
procent zmniejszenia zużycia paliwa
procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach,

— liczba rybaków korzystających z operacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności — rodzaj operacji: inwestycja w urządzenia; zarządzanie zasobami; plany zarządzania odnoszące się do obszarów sieci
Natura 2000 i przestrzennych obszarów chronionych, zarządzanie obszarami sieci Natura 2000; zarządzanie morskimi
biologicznej — wkład w lepsze zarządzanie lub
obszarami chronionymi: podnoszenie świadomości ekologicznej; inne działania wspomagające różnorodność
ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja
biologiczną
urządzeń stałych lub ruchomych, opracowanie
planów ochrony i zarządzania odnoszących się — całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2)
do obszarów sieci Natura 2000 i przestrzen — całkowity obszar morskiego obszaru chronionego (w km2)
nych obszarów chronionych, zarządzanie, — liczba rybaków, których dotyczy operacja
odbudowa i monitorowanie morskich obszarów
chronionych,
w
tym
obszarów
sieci
Natura 2000, świadomość ekologiczna, udział
w innych działaniach mających na celu zacho
wanie i zwiększenie różnorodności biologicznej
oraz usługi ekosystemowe

art. 40 ust. 1 lit. b)–g) oraz i) i art. 44 ust. 6

— liczba rybaków korzystających z operacji

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
żywych — rodzaj operacji: rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, zmniejszającej oddziaływanie działalności
połowowej na środowisko; rozwijanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej
zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza; wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organiza
cyjnej mającej na celu osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza
— liczba rybaków korzystających z operacji

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności
biologicznej — zbieranie odpadów

art. 40 ust. 1 lit. a)

Innowacje związane
zasobów morza

art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c)

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

PL

I.18

I.17

I.16

Kod
działania

L 334/46
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
21.11.2014

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Wartość dodana, jakość produktów i wykorzys — rodzaj operacji: inwestycje podnoszące wartość produktów; inwestycje na statku poprawiające jakość produktów
rybołówstwa
tanie niechcianych połowów
— liczba rybaków korzystających z operacji

art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f)

— wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy — kategoria inwestycji: porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne, przystanie
rybne i przystanie — inwestycje w celu — rodzaj inwestycji: jakość; kontrola i identyfikowalność; efektywność energetyczna; ochrona środowiska; bezpieczeństwo
poprawy infrastruktury portów rybackich i
i warunki pracy
miejsc do sprzedaży ryb lub miejsc wyładunku — liczba rybaków korzystających z operacji
i przystani; inwestycje służące poprawie bezpie — liczba innych użytkowników portu lub innych pracowników korzystających z operacji
czeństwa rybaków

art. 43 ust. 2

I.23

I.24

88

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

art. 48 ust. 1 lit. a)–d) i f)–h)

Innowacje

art. 47

— rodzaj inwestycji: inwestycje produkcyjne; różnicowanie; modernizacja; zdrowie zwierząt; jakość produktów; odbu
dowa; działania uzupełniające
— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj innowacji: rozwój wiedzy; wprowadzanie nowych gatunków; studia wykonalności
— rodzaj zaangażowanej jednostki badawczej; prywatna, publiczna
— liczba pracowników korzystających bezpośrednio z operacji we wspieranych przedsiębiorstwach

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

II.2

II.1

Rozdział II: Zrównoważony rozwój akwakultury

PL

— kategoria inwestycji: porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne, przystanie
—
liczba rybaków korzystających z operacji
Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do
sprzedaży ryb i przystanie — inwestycje w celu
ułatwienia przestrzegania obowiązku wyła
dunku wszystkich połowów

art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e)

I.22

wskazanie, czy operacja dotyczy rybołówstwa śródlądowego, czy morskiego, bądź obu rodzajów
rodzaj operacji: wymiana silnika; modernizacja
moc w kW przed interwencją (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli)
moc w kW po interwencji (poświadczona lub stwierdzona w toku kontroli)
liczba rybaków korzystających z operacji
procent zmniejszenia zużycia paliwa
procent zmniejszenia emisji CO2, w stosownych przypadkach

—
Efektywność energetyczna i łagodzenie zmian —
klimatu — wymiana lub modernizacja silników —
—
—
—
—

Dane dotyczące realizacji operacji

art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. d)

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

I.21

Kod
działania

21.11.2014
L 334/47

art. 50

— rodzaj działania: szkolenie zawodowe; uczenie się przez całe życie; upowszechnianie wiedzy; zdobywanie nowych
umiejętności; poprawa warunków pracy i propagowanie bezpieczeństwa pracy; tworzenie sieci kontaktów i wymiana
Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenie
doświadczeń
sieci kontaktów
— liczba pracowników korzystających z operacji
— liczba małżonków i partnerów życiowych korzystających z operacji

art. 51

— rodzaj operacji: identyfikowanie obszarów; poprawa urządzeń wspierających i infrastruktury; zapobieganie poważnym
szkodom; działania następcze po wykryciu podwyższonej śmiertelności lub chorób
Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwa
— liczba pracowników korzystających z operacji
kultury

art. 52

— całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)
—
liczba pracowników korzystających z operacji
Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia
działalności w sektorze zrównoważonej akwa
kultury

art. 53

art. 54

II.6

II.7

II.8

II.9

II.10

89

— rodzaj operacji: akwakultura w obszarach Natura 2000; ochrona i rozmnażanie ex situ; operacje w ramach akwakultury,
obejmujące ochronę i poprawę środowiska i różnorodności biologicznej
— liczba pracowników korzystających z operacji
— całkowity obszar objęty siecią Natura 2000 (w km2)
— całkowita powierzchni danego obszaru poza siecią Natura 2000 (w km2)
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Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

PL

— rodzaj operacji: przejście na akwakulturę ekologiczną; udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu (EMAS)
Przejście na systemy ekozarządzania i audytu — liczba pracowników korzystających z operacji
— całkowita powierzchnia danego obszaru (w km2)
oraz na akwakulturę ekologiczną

— rodzaj operacji: ustanawianie zarządzania; zakup usług doradztwa dla gospodarstw
Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i — rodzaj usług doradztwa, jeśli dotyczy: zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska; ocena
oddziaływania na środowisko; zgodność z przepisami w zakresie dobrostanu zwierząt, zdrowia i bezpieczeństwa oraz
doradztwa dla gospodarstw akwakultury
zdrowia publicznego; wprowadzanie do obrotu i strategie biznesowe
— liczba pracowników korzystających z operacji

— rodzaj inwestycji: efektywność energetyczna; energia odnawialna

— rodzaj inwestycji: środowisko i zasoby; jakość i wykorzystanie wody; systemy zamknięte

Dane dotyczące realizacji operacji

art. 49

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę —
zwiększanie efektywności energetycznej, energia
odnawialna

art. 48 ust. 1 lit. k)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efek
tywność zasobów; ograniczenie wykorzystania
wody i substancji chemicznych; systemy recyr
kulacji, zmniejszające do minimum zużycie
wody

art. 48 ust. 1 lit. e), i) oraz j)

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

II.5

II.4

II.3

Kod
działania

L 334/48
21.11.2014

zdrowia

i

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

art. 57

Środki dotyczące
zwierząt

art. 56

— liczba pracowników korzystających z operacji

— liczba pracowników korzystających z operacji
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Działania prowadzone w ramach współpracy

art. 64

Dopłaty do składowania

art. 67

Plany produkcji i obrotu

art. 66

— liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji

— liczba członków zaangażowanych organizacji producentów

— rodzaj operacji: wsparcie przygotowawcze; projekty w ramach danego państwa członkowskiego; projekty we współ
pracy z innym państwem członkowskim; projekty z partnerami spoza UE
— liczba partnerów, jeśli dotyczy
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IV.2

IV.1

Rozdział IV: Środki dotyczące obrotu i przetwarzania

III.4

— rodzaj operacji: podnoszenie wartości; różnicowanie; środowisko; aspekty społeczno-kulturowe; zarządzanie; koszty
bieżące i aktywizacja

art. 63

III.3

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju —
projekty wspierane przez rybackie lokalne
grupy działania (w tym koszty bieżące i
aktywizacja)

— cała populacja objęta rybackimi lokalnymi grupami działania (liczba osób)
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju — — liczba partnerów publicznych w rybackiej lokalnej grupie działania
— liczba partnerów prywatnych w rybackiej lokalnej grupie działania
Wybór rybackich lokalnych grup działania (1)
— liczba partnerów społeczeństwa obywatelskiego w rybackiej lokalnej grupie działania
— liczba zatrudnionych w administracji przez rybacką lokalną grupę działania w przeliczeniu na pełne etaty
— liczba zatrudnionych przez rybacką lokalną grupę działania do aktywizacji w przeliczeniu na pełne etaty

art. 63

— rodzaj beneficjenta: organ publiczny; organizacja pozarządowa; inny podmiot zbiorowy; osoba prywatna

III.2

Wsparcie z EFMR na rzecz rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

art. 62 ust. 1 lit. a)

PL

III.1

Dane dotyczące realizacji operacji

— rodzaj operacji: kontrola i zwalczanie chorób; sprawdzone rozwiązania i kodeksy postępowania; zmniejszenie zależ
ności od leków weterynaryjnych; badania weterynaryjne lub farmaceutyczne i sprawdzone rozwiązania; grupy ochrony
dobrostanu
zdrowia; rekompensaty dla hodowców mięczaków
— liczba pracowników korzystających z operacji

Środki dotyczące zdrowia publicznego

art. 55

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

Rozdział III: Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury

II.13

II.12

II.11

Kod
działania

21.11.2014
L 334/49

— rodzaj operacji: tworzenie organizacji producentów, stowarzyszeń lub organizacji międzysektorowych; znalezienie
nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu; propagowanie jakości i wartości dodanej; przejrzys
tość produkcji; identyfikowalność produktów i ekooznakowanie; standardowe umowy; kampanie informacyjne i
promocyjne
— w odniesieniu do projektów dotyczących znalezienia nowych rynków i poprawy warunków wprowadzania do obrotu:
gatunki o potencjale handlowym; niechciane połowy; produkty o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub
produkty akwakultury ekologicznej
— w odniesieniu do projektów dotyczących jakości i wartości dodanej: systemy jakości; certyfikacja i promowanie
produktów zrównoważonego rybołówstwa i zrównoważonej akwakultury; obrót bezpośredni; pakowanie produktów
— liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji
— liczba członków organizacji producentów, którzy korzystają z operacji

Dane dotyczące realizacji operacji
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System rekompensat

art. 70

— rekompensaty za dodatkowe koszty
— liczba przedsiębiorstw korzystających z operacji
— liczba pracowników korzystających z operacji

Gromadzenie danych

art. 77

Kontrola i egzekwowanie

art. 76

— rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany

— Rodzaj operacji: zakup, instalacja i opracowanie technologii; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapew
nienia transmisji danych; opracowanie, zakup i instalacja podzespołów do zapewnienia identyfikowalności produktów;
wdrażanie programów służących wymianie i analizie danych; modernizacja i zakup statków patrolowych, statków
powietrznych i śmigłowców; zakup innych środków kontroli; opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monito
rowania oraz projekty pilotażowe; szkolenia i programy wymiany; analizy kosztów i korzyści oraz oceny audytów;
seminaria i narzędzia medialne; koszty operacyjne; wdrożenie planu działania
— rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany
— liczba zaangażowanych statków rybackich, w stosownych przypadkach

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

VI.2

VI.1

Rozdział VI: Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego

V.1

Rozdział V: Wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych

— rodzaj inwestycji: oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko; poprawa bezpieczeństwa,
higieny, zdrowia i warunków pracy; przetwarzanie połowów ryb, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez
Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwa
ludzi;
przetwarzanie produktów ubocznych; przetwarzania produktów akwakultury ekologicznej; nowe lub udoskona
kultury
lone produkty, procesy lub systemy zarządzania i organizacji.
— liczba wspieranych przedsiębiorstw
— liczba pracowników korzystających z operacji

art. 69

Środki dotyczące obrotu

art. 68

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

PL

IV.4

IV.3

Kod
działania

L 334/50
21.11.2014

Działania wg rozporządzenia (UE) nr 508/2014

Pomoc techniczna
członkowskich

art. 78

z

inicjatywy

art. 80 ust. 1 lit. c)

VIII.3

rodzaj operacji: morskie obszary chronione; Natura 2000
powierzchnia morskich obszarów chronionych (km2)
powierzchnia obszarów Natura 2000 (km2)
rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany

(1) Informacje, które należy podać tylko jeśli wybrano rybacką lokalną grupę działania.

PL

— rodzaj operacji: ustanowienie programów monitorowania; ustanowienie środków określonych w dyrektywie ramowej w
sprawie strategii morskiej
Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska
—
rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany
morskiego

—
Propagowanie ochrony środowiska morskiego i —
zrównoważona eksploatacja zasobów morskich —
i przybrzeżnych
—

— rodzaj operacji: osiągnięcie celów zintegrowanego nadzoru morskiego; osiągnięcie celów CISE
— rodzaj beneficjenta: prywatny, publiczny, mieszany

art. 80 ust. 1 lit. b)

Zintegrowany nadzór morski

art. 80 ust. 1 lit. a)

VIII.2

VIII.1

Dane dotyczące realizacji operacji

— rodzaj operacji: wdrażanie programu operacyjnego; systemy informatyczno-telekomunikacyjne; poprawa potencjału
administracyjnego; działania w zakresie komunikacji; oceny; analizy; kontrola i audyt; sieć rybackich lokalnych grup
państw
działania; inne

Rozdział VIII: Wspieranie procesu wdrażania zintegrowanej polityki morskiej

VII.1

Rozdział VII: Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

Kod
działania

21.11.2014
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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22.8.2015
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1243/2014 z dnia 20 listopada
2014 r. ustanawiającego zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu
do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do
zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334 z dnia 21 listopada 2014 r.)
Załącznik I, część C, pole 14, kolumna „Potrzeby w zakresie danych i synergie”:
zamiast:

„Pole danych 53 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014”,

powinno być:

„Pole danych 80 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014”.

Załączniku I, część C, pole 15, kolumna „Potrzeby w zakresie danych i synergie”:
zamiast:

„Pole danych 54 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014”,

powinno być:

„Pole danych 81 załącznika III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014”.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1362/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r.
ustanawiające zasady dotyczące uproszczonej procedury zatwierdzania niektórych zmian
programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji tych
programów,
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1 i art. 114 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 wszelkie zmiany programu operacyjnego finansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”) muszą zostać zatwierdzone przez Komisję.

(2)

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 procedury i harmonogramy przedstawiania i zatwier
dzania następujących zmian programów operacyjnych należy uprościć w następujących przypadkach: a) zmian
programów operacyjnych dotyczących transferu środków finansowych między priorytetami Unii, o ile transfero
wane środki nie przekraczają 10 % kwoty przeznaczonej na dany priorytet Unii; b) zmian programów operacyj
nych dotyczących wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów odpowiednich operacji oraz odnośnych
informacji i wskaźników; c) zmian programów operacyjnych dotyczących zmian w opisie środków, w tym zmian
warunków kwalifikowalności; d) zmian wymaganych zmianami w priorytetach Unii w zakresie polityki dotyczącej
egzekwowania i kontroli. Takie zmiany w programach operacyjnych nie powinny wpływać na ogólną logikę inter
wencji programu, wybrane priorytety i cele szczegółowe Unii ani na ich wyniki, w związku z tym nie powinny
budzić wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami i praktykami.

(3)

Dlatego też niezbędne jest ustanowienie przepisów dotyczących uproszczonej procedury zatwierdzania zmian w
programach operacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Procedura ta
powinna umożliwić Komisji zatwierdzanie w trybie przyspieszonym tego rodzaju zmian w programach operacyj
nych przedstawionych przez dane państwo członkowskie. Ze względu na ograniczenia czasowe procedura upro
szczona powinna być uzależniona od złożenia przez państwo członkowskie wniosku popartego kompletnymi
informacjami pozwalającymi Komisji na dokonanie pełnej oceny proponowanych zmian.

(4)

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 114 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 każde
państwo członkowskie przedkłada Komisji roczne sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego do dnia
31 maja każdego roku, począwszy od 2016 r. do 2023 r.

(5)

Informacje przedstawione w rocznym sprawozdaniu z realizacji przedłożonym przez państwo członkowskie
powinny być spójne i porównywalne na przestrzeni lat wdrażania oraz między państwami członkowskimi.
Sprawozdanie powinno również umożliwiać agregację danych na poziomie EFMR lub, jeżeli jest to konieczne, w
ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(6)

Należy ustanowić przepisy dotyczące formatu i prezentacji rocznych sprawozdań z realizacji programu.

(7)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść
w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszu Morskiego
i Rybackiego,

(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zatwierdzenie zmian programów operacyjnych w ramach procedury uproszczonej
1.
W przypadku gdy państwo członkowskie przedstawia Komisji wniosek w sprawie zmiany swojego programu
operacyjnego objętej zakresem art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014, zwraca się ono do Komisji o zatwier
dzenie zmian w ramach procedury uproszczonej, zgodnie z niniejszym artykułem.
2.
Wnioski o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej obejmują wyłącznie zmiany określone w art. 22 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 508/2014.
3.
W przypadku gdy Komisja uznaje, że informacje dostarczone przez zainteresowane państwo członkowskie w
odniesieniu do zmiany przedłożonej zgodnie z ust. 1 nie są kompletne, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie wszel
kich koniecznych informacji dodatkowych. Okres, o którym mowa w ust. 4 i 5, rozpoczyna się w dniu następującym po
dniu otrzymania kompletnego wniosku w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego, zgodnie z informacją
przesłaną przez Komisję państwu członkowskiemu.
4.
Jeżeli Komisja nie przekazała państwu członkowskiemu żadnych uwag w terminie 25 dni roboczych od otrzy
mania wniosku o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej, zmianę programu operacyjnego uznaje się za
zatwierdzoną przez Komisję.
5.
W przypadku gdy Komisja przekazała uwagi państwu członkowskiemu w terminie 25 dni roboczych od otrzy
mania wniosku o zatwierdzenie w ramach procedury uproszczonej, zmiany programu operacyjnego są zatwierdzane
zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014.
Artykuł 2
Format i prezentacja rocznych sprawozdań z realizacji programów
Treść rocznego sprawozdania z realizacji, określoną w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz w art. 114 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, należy podawać zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Wzór rocznego sprawozdania z realizacji programu w ramach EFMR
Część A — Sprawozdania przedkładane co roku
1. Nr identyfikacyjny rocznego sprawozdania z realizacji
CCI

<1.1 type=”S” input=”S”> (1)

Tytuł

<1.2 type=”S” input=”G”>

Wersja

<1.3 type=”N” input=”G”>

Rok sprawozdawczy

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący

<1.5 type=”D” input=”M”>

(art. 113 lit. d) rozporządzenia w sprawie EFMR)

2. Opis realizacji programu operacyjnego (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Kluczowe informacje dotyczące realizacji programu operacyjnego w danym roku, w tym dotyczące instrumentów finan
sowych w odniesieniu do danych finansowych i wskaźnikowych.
<2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

3. Realizacja priorytetów Unii
3.1. Przegląd dotychczasowej realizacji (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Należy przedstawić w formie krótkiego i ogólnego komentarza informacje dotyczące realizacji priorytetów Unii i
pomocy technicznej w danym roku, wraz z odniesieniami do głównych etapów realizacji, napotkanych znaczących prob
lemów i działań podjętych w celu ich rozwiązania.
Kluczowe informacje na temat realizacji danego priorytetu wraz z odniesieniami do
głównych etapów realizacji, napotkanych znaczących problemów i działań podjętych
w celu ich rozwiązania

Priorytet Unii

Tytuł priorytetu
input=”G”>

Unii

<3.1

type=”S” <3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

3.2. Wskaźniki rezultatu, produktu i wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
Dane dotyczące wskaźników rezultatu, produktu i wskaźników finansowych, jak również dane określające cele pośrednie
i cele końcowe na potrzeby ram wykonania, przestawione w tabelach 1-3.

(1) Legenda dla właściwości pól:
Typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna
Wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
„maxlength” = maksymalna liczna znaków ze spacjami
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Wskaźnik rezul
tatu

Nazwa wskaź
nika rezultatu
<3.2.1 type=”S”
input=”G”>

Cel szczegó
łowy

Tytuł celu szcze
gółowego
<3.2.1 type=”S”
input=”G”>

Wartość
docelowa
(na 2023
r.)

<3.2.1
type=”N”
input=”G”>

Jednostka
miary

<3.2.1
type=”S”
input=”S”>

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Wartość
skumulo
wana

<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
<3.2.1
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”S”
input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”>

2014

Wartość roczna

Priorytet Unii (tytuł priorytetu Unii <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego właściwego priorytetu Unii w ramach EFMR

Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 3.2 modelu programu operacyjnego (PO))

TABELA 1

19.12.2014
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Tytuł
środka
<3.2.2
type=”S”
input=”G”>

Wybrane
istotne
środki

<3.2.2
type=”S”
input=”G”>

Cel tema
tyczny

Nazwa
wskaźnika
<3.2.2
type=”S”
input=”G”>

Wskaźnik
2021

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2020

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2019

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2018

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2017

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2016

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2015

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2014

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

Cel
końcowy
(na 2023 r.)

<3.2.2
type=”N”
input=”G”>

Cel
pośredni
(na 2018 r.)

<3.2.2
type=”N”
input=”G”>

uwzględ
niony w
ramach
wykonania

<3.2.2
type=”B”
input=”G”>

Wskaźniki produktu

Cel szczegółowy (tytuł celu szczegółowego <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Priorytet Unii (tytuł priorytetu Unii <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Poniższą tabelę należy powtarzać w odniesieniu do każdego wcześniej wybranego celu szczegółowego odpowiedniego priorytetu Unii

Wskaźniki rezultatu na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 3.3 i 7.1 modelu PO)

TABELA 2

Wartość
skumulo
wana

<3.2.2
type=”S”
input=”G”>

2023

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

2022

<3.2.2
type=”N”
input=”M”>

L 365/128
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Tytuł priorytetu
Unii <3.2.3
type=”S”
input=”G”>

Priorytet Unii

Nazwa wskaź
nika <3.2.3
type=”S”
input=”G”>

Wskaźnik

Cel
końcowy
(na 2023
r.)

<3.2.3
type=”N”
input=”G”>

Cel
pośredni
(na 2018
r.)

<3.2.3
type=”N”
input=”G”>

2015

2016

2017

Wskaźnik finansowy

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Wartość
skumulo
wana

<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
<3.2.3
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”N”
type=”S”
input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”G”>

2014

Wskaźniki finansowe na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 7.1 modelu PO)

TABELA 3

19.12.2014
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<3.3.1
type=”S”
input=”G”>

Cel tema
tyczny

Tytuł
środka
<3.3.1
type=”S”
input=”G”>

Środek

Wkład
EFMR
(EUR)

<3.3.1
<3.3.1
<3.3.1
type=”N”
type=”N”
type=”N”
input=”M”> input=”M”> input=”G”>

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)

<3.3.1
type=”P”
input=”G”>

Całkowity
wkład
publiczny
na rzecz
działań
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)

Wkład na
rzecz
zapobie
gania
zmianie
klimatu
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)

<3.3.1
<3.3.1
<3.3.1
<3.3.1
type=”N”
type=”N”
type=”P”
type=”N”
input=”M”> input=”M”> input=”M”> input=”G”>

Całkowite
koszty
kwalifiko
walne
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)

Procen
towy
udział
całkowi
tych przy
dzielonych
środków
w ramach
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(%)

<3.3.1
type=”N”
input=”M”>

Całkowite
wydatki
kwalifiko
walne zade
klarowane
przez bene
ficjentów
instytucji
zarządza
jącej
(EUR)

<3.3.1
type=”N”
input=”M”>

Całkowite
kwalifiko
walne
wydatki
publiczne
zadeklaro
wane przez
benefi
cjentów
instytucji
zarządza
jącej
(EUR)

<3.3.1
type=”P”
input=”M”>

Procentowy
udział całko
witych
kwalifiko
walnych
wydatków
publicznych
zadeklaro
wanych
przez bene
ficjentów w
całkowitym
przydziale
środków
(%)

<3.3.1
type=”N”
input=”G”>

Wkład na
rzecz zapobie
gania zmiany
klimatu w
ramach całko
witych kwalifi
kowalnych
wydatków
publicznych
zadeklarowa
nych przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

<3.3.1
type=”N”
input=”M”>

Liczba
wybranych
operacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

100

2. Promowanie
akwakultury
zrównowa
żonej środo
wiskowo,
zasoboo
szczędnej,
innowacyjnej,
konkuren
cyjnej i
opartej na
wiedzy

Tytuł celu
szczegóło
wego
<3.3.1
type=”S”
input=”G”>

Wybrany
cel szcze
gółowy

Współ
czynnik
współfi
nanso
wania z
EFMR
(%)

TABELA 4

PL

1. Promowanie
rybołówstwa
zrównoważo
nego środo
wiskowo,
zasoboo
szczędnego,
innowacyj
nego, konku
rencyjnego i
opartego na
wiedzy

Priorytet Unii

Wkład na
rzecz
zapobie
gania
zmianie
klimatu z
wkładu
EFMR
(EUR)

Dane finansowe na potrzeby EFMR (tabela odniesienia 8.2, 8.3 i 9.2 modelu PO)

3.3. Dane finansowe
L 365/130
19.12.2014

101

Cel tema
tyczny

Środek

Całkowity
wkład
publiczny
(EUR)
Wkład
EFMR
(EUR)

Całkowite
koszty
kwalifiko
walne
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)

Całkowity
wkład
publiczny
na rzecz
działań
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)
Całkowite
wydatki
kwalifiko
walne zade
klarowane
przez bene
ficjentów
instytucji
zarządza
jącej
(EUR)

Całkowite
kwalifiko
walne
wydatki
publiczne
zadeklaro
wane przez
benefi
cjentów
instytucji
zarządza
jącej
(EUR)

Procentowy
udział całko
witych
kwalifiko
walnych
wydatków
publicznych
zadeklaro
wanych
przez bene
ficjentów w
całkowitym
przydziale
środków
(%)
Wkład na
rzecz zapobie
gania zmiany
klimatu w
ramach całko
witych kwalifi
kowalnych
wydatków
publicznych
zadeklarowa
nych przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej
(EUR)

Liczba
wybranych
operacji

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pomoc techniczna

6. Wspieranie
wdrażania
zintegro
wanej poli
tyki morskiej

5. Wspieranie
obrotu i
przetwa
rzania

Wybrany
cel szcze
gółowy

Współ
czynnik
współfi
nanso
wania z
EFMR
(%)

Wkład na
rzecz
zapobie
gania
zmianie
klimatu
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(EUR)

PL

4. Zwiększanie
zatrudnienia
i spójności
terytorialnej

3. Wspieranie
wdrażania
WPRyb

Priorytet Unii

Wkład na
rzecz
zapobie
gania
zmianie
klimatu z
wkładu
EFMR
(EUR)

Procen
towy
udział
całkowi
tych przy
dzielonych
środków
w ramach
operacji
wybranych
do udzie
lenia
wsparcia
(%)

19.12.2014
L 365/131

L 365/132
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TABELA 5

Koszt działań realizowanych poza obszarem objętym programem (art. 70 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Priorytet Unii

Wydatki kwalifikowalne w ramach EFMR ponie
sione w związku z realizacją działań poza
obszarem objętym programem, zadeklarowane
przez beneficjenta instytucji zarządzającej
(EUR)

Udział całego wkładu
finansowego w osi
priorytetowej
(%)

1. Promowanie rybołówstwa zrównowa <3.3.2 type=”N” input=”M”>
żonego
środowiskowo,
zasoboo
szczędnego, innowacyjnego, konkuren
cyjnego i opartego na wiedzy

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

2. Promowanie rybołówstwa zrównowa <3.3.2 type=”N” input=”M”>
żonego
środowiskowo,
zasoboo
szczędnego, innowacyjnego, konkuren
cyjnego i opartego na wiedzy

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

3. Wspieranie wdrażania WPRyb

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

<3.3.2 type=”N” input=”M”>]

4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności <3.3.2 type=”N” input=”M”>
terytorialnej

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

5. Wspieranie obrotu i przetwarzania

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

6. Wspieranie wdrażania zintegrowanej <3.3.2 type=”N” input=”M”>
polityki morskiej

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

Pomoc techniczna

<3.3.2 type=”N” input=”M”>]

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

ŁĄCZNIE PO

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P”
input=”G”>

4. Problemy wpływające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze
4.1. Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Państwa członkowskie przedkładają informacje dotyczące szczegółowych warunków wstępnych niespełnionych w
momencie przyjęcia programu operacyjnego.
Opis etapu i działań podjętych w celu spełnienia szczegółowych warunków wstępnych w odniesieniu do działań i
harmonogramów przewidzianych i określonych w umowie o partnerstwie i w programie operacyjnym. (stosuje się jedynie
do sprawozdań przedłożonych w 2016 i 2017 roku)
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Tytuł tematycznego
warunku wstępnego <4.1.1
type=”S” input=”S”>

Tematyczne warunki
wstępne, których nie
spełniono lub spełniono
częściowo

Tytuł kryterium
<4.1.1 type=”S”
input=”S”>

Kryteria niespeł
nione

<4.1.1 type=”S”
maxlengt
h=”1000”
input=”M”>

Działania, które
należy podjąć

<4.1.1 type=”D”
maxlength=”10”
input=”M”>

Termin
(data)

<4.1.1 type=”S”
maxlength=”500”
input=”M”>

Organy odpowie
dzialne za speł
nienie kryteriów

<4.1.1 type=”B”
input=”S”>

Działania ukoń
czone w terminie
(Tak/Nie)

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie w ramach EFMR szczegółowych warunków wstępnych

TABELA 6

<4.1.1 type=”B”
input=”S”>

Kryteria speł
nione
(Tak/Nie)

<4.1.1 type=”D”
input=”M”>

Przewidywany
termin pełnego
wdrożenia pozosta
łych działań

<4.1.1 type=”S”
maxlength=”1000”
input=”M”>

Uwagi

19.12.2014
PL
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4.2. Problemy wpływające na wykonanie programu i podjęte środki naprawcze (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
<4.2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>
5. Informacje o poważnych naruszeniach i działaniach naprawczych (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014)
Informacje o przypadkach poważnych naruszeń, o których mowa w art. 10 ust. 1, i działaniach podjętych w związku z
nimi oraz o nieprzestrzeganiu warunków trwałości i działań naprawczych określonych w art. 10 ust. 2.
<5.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>
6. Informacje o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 41 ust. 8 (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE)
Nr 508/2014)
Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych w celu spełnienia przepisów określonych w art. 41. ust. 8 w odniesieniu
do priorytetu w wysokości do 60 % wsparcia przyznanego sektorowi łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, w tym
dane dotyczące faktycznego udziału łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w działaniach finansowanych w ramach
środka na podstawie art. 41 ust. 2
<6.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>
7. Informacje na temat działań podjętych w celu zapewnienia publikacji beneficjentów (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE)
Nr 508/2014)
Należy przedłożyć krótki opis działań podjętych zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia w sprawie EFMR, ze
specjalnym uwzględnieniem krajowego ustawodawstwa, w tym wszelkich obowiązujących progów w odniesieniu do
publikacji danych osób fizycznych
<7.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>
8. Działania podjęte w związku z planem ewaluacji i syntezą wyników wszystkich ewaluacji (art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 508/2014, art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Należy przedstawić krótki opis działań podjętych w związku z wykonaniem planu ewaluacji, z uwzględnieniem działań
podjętych w wyniku ewaluacji.
Należy przedstawić syntezę wniosków ze wszystkich przeprowadzonych w trakcie programu ewaluacji, które udostęp
niono w trakcie poprzedniego roku budżetowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu referencyjnego wykorzysta
nych sprawozdań z ewaluacji.
Należy tu również udostępnić wszystkie ewaluacje, które udostępniono publicznie zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporzą
dzenia 1303/2013.
<8.1 type=”S” maxlength=”17500” input=”M”>
9. Streszczenie dla obywateli (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Należy udostępnić publicznie streszczenie zawartości sprawozdania rocznego z realizacji.
[Streszczenie zawartości sprawozdania rocznego z realizacji należy udostępnić publicznie i zamieścić w internecie w formie oddzielnego
dokumentu, jako załącznik do rocznego sprawozdania z realizacji. Proponowany format: należy załadować w systemie SFC2014 jako
oddzielny dokument, bez ustrukturyzowanych danych ani ograniczeń liczby wykorzystanych znaków.]
10. Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych (art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Jeżeli instytucja zarządzająca postanowiła wykorzystać instrumenty finansowe, musi ona przesłać Komisji szczegółowe
sprawozdanie dotyczące operacji zrealizowanych w ramach instrumentów finansowych, w postaci załącznika do rocz
nego sprawozdania z realizacji, posługując się modelem zawartym w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 46
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Część B — sprawozdania składane w 2017 i 2019 roku oraz w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (oprócz części A)
11. Opis aktualnego stanu wdrożenia programu operacyjnego (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
W odniesieniu do każdego priorytetu Unii należy przeprowadzić ocenę informacji i danych przedłożonych w części A
oraz postępów w realizacji celów programu (z uwzględnieniem wniosków i zaleceń z ewaluacji)
Priorytet Unii

Tytuł priorytetu Unii <11.1 type=”S” input=”G”>

Ocena danych i postępów w realizacji celów programu

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

Ocena poszczególnych priorytetów Unii w odniesieniu do kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i końco
wych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami napra
wczymi, jeśli to stosowne

Priorytet Unii

Tytuł priorytetu Unii <11.2 type=”S” input=”G”>

Ocena kwestii, czy postępy w realizacji celów pośrednich i
końcowych są wystarczające, aby zapewnić ich ostateczną
realizację, wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami
naprawczymi

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

12. Horyzontalne zasady wdrażania (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 5 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, ze szczególnym naciskiem na rolę
partnerów w wykonaniu programu.
<12.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 7 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w tym dostęp
ności dla osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci
na poziomie programu.
<12.2 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

Ocena wdrożenia szczegółowych działań podjętych w celu uwzględnienia zasad określonych w art. 8 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, wraz z przeglądem działań podjętych w celu promo
wania zrównoważonego rozwoju.
<12.3 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>
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13. sprawozdanie dotyczące wsparcia wykorzystanego do celów związanych ze zmianą klimatu (art. 50 ust. 4 lit. rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013)
Obliczenia są dokonywane automatycznie i zostaną uwzględnione w tabeli 4 dotyczącej danych finansowych. Można
zamieścić wyjaśnienia dotyczące przyjętych wartości, zwłaszcza jeśli faktyczne dane są niższe od przewidywanych.
<13.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

Część C — sprawozdania składane w 2019 r. oraz w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 (oprócz części A i B)
14. Inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Należy przedłożyć informacje i oceny dotyczące wkładu w realizację celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrów
noważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
<13.1 type=”S” maxlength=”17500” input=”M”>
15. Problemy wpływające na wykonanie programu — ramy wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Jeżeli ocena postępów przeprowadzona w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wyko
nania wykazuje, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, wówczas państwa członkowskie powinny
przedstawić powody, dla których nie udało się zrealizować tych celów w sprawozdaniu w 2019 r. (w odniesieniu do
celów pośrednich) oraz w sprawozdaniu przedkładanym w terminie, o którym mowa w art. 138 ust. 1 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 (w odniesieniu do celów końcowych).
<14.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

106

AKTY WYKONAWCZE KOMISJI
WYNIKAJĄCE Z CPR

107

27.2.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/7

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 184/2014
z dnia 25 lutego 2014 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między
państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
podlegają odrębnej procedurze.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art.
74 ust. 4,

(2)

Zgodnie z art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013 każda oficjalna wymiana informacji między
państwem członkowskim a Komisją odbywa się z wyko
rzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych.
Należy w związku z tym ustanowić warunki, jakie taki
system elektronicznej wymiany danych powinien speł
niać.

(3)

Zasady wymiany informacji między państwem członkow
skim a Komisją powinny być uważane za odrębne od
zasad dotyczących wymiany informacji między benefi
cjentami a właściwymi instytucjami, które to zasady usta
nawiane są na podstawie art. 122 ust. 3 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 i są przedmiotem innego aktu wyko
nawczego. Aby zapewnić jak najwyższą jakość informacji
na temat wdrażania programów operacyjnych, zwiększyć
przydatność systemu i uprościć go, konieczne jest okre
ślenie podstawowych wymogów co do formy i zakresu
wymienianych informacji.

(4)

Konieczne jest określenie zasad oraz odpowiednich prze
pisów dotyczących działania systemu jeśli chodzi o wska
zywanie strony odpowiedzialnej za zamieszczanie doku
mentów i wszelką ich aktualizację.

(5)

Aby zagwarantować zmniejszenie obciążeń administra
cyjnych dla państw członkowskich i Komisji, zapewniając
przy tym sprawną i skuteczną elektroniczną wymianę
informacji, konieczne jest określenie charakterystyki tech
nicznej systemu.

(6)

Państwa członkowskie i Komisja powinny mieć także
możliwość wprowadzania i przesyłania danych na dwa
różne sposoby, które należy określić. Należy także prze
widzieć przepisy na wypadek działania siły wyższej, unie
możliwiającej korzystanie z systemu elektronicznej
wymiany danych, aby zagwarantować, że zarówno
państwa członkowskie, jak i Komisja, będą mogły nadal
wymieniać informacje za pomocą alternatywnych środ
ków.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów
szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca
terytorialna” (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ze
sobą ściśle powiązane, ponieważ wszystkie dotyczą
aspektów, jakie należy uwzględnić przy przygotowy
waniu programów operacyjnych w ramach celu „Inwe
stycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu „Europejska
współpraca terytorialna”. W celu zapewnienia spójności
między tymi przepisami, które powinny wejść w życie
jednocześnie, oraz ułatwienia uzyskania ich komplekso
wego obrazu oraz zapewnienia sprawnego dostępu do
nich wszystkim mieszkańcom Unii, pożądane jest
włączenie do niniejszego aktu wykonawczego przepisów
dotyczących kategorii interwencji w odniesieniu do celu
„Europejska współpraca terytorialna”, jako że procedura
dotycząca konsultacji z komitetem koordynującym EFSI,
ustanowionym w art. 150 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013, jest taka sama, jak w przypadku innych
przepisów objętych niniejszym aktem wykonawczym,
podczas gdy kategorie interwencji w odniesieniu do

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259.
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Państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby
przekazywanie danych za pośrednictwem systemu elek
tronicznej wymiany danych odbywało się w sposób
zabezpieczony, gwarantujący dostępność, integralność,
wiarygodność, poufność i niezaprzeczalność informacji.
Należy w związku z tym określić zasady bezpieczeństwa.

27.2.2014

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do EFSI
SYSTEM ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH

(8)

(9)

(10)

(11)

(Uprawnienie na mocy art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać praw
podstawowych i powinno być zgodne z zasadami uzna
nymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,
a w szczególności prawem do ochrony danych osobo
wych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być
stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. W odnie
sieniu do danych osobowych przetwarzanych przez
państwa członkowskie zastosowanie ma dyrektywa Parla
mentu Europejskiego i Rady 95/46/WE (1). W odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych przez instytucje
i podmioty unijne i swobodnego przepływu takich
danych zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 (2).

Artykuł 1
Ustanowienie systemu elektronicznej wymiany danych
Komisja ustanawia system elektronicznej wymiany danych
stosowany do każdej oficjalnej wymiany informacji między
państwem członkowskim a Komisją.
Artykuł 2
Zawartość systemu elektronicznej wymiany danych
1.
System elektronicznej wymiany danych (zwany dalej „sys
temem SFC2014”) zawiera co najmniej informacje wyszczegól
nione w modelach, formatach i wzorach ustanowionych
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, rozporządze
niem (UE) nr 1299/2013, rozporządzeniem Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (3) oraz przyszłym aktem
prawnym Unii ustanawiającym warunki dla wsparcia finanso
wego dla polityki morskiej i rybołówstwa na okres programo
wania 2014-2020 („rozporządzenie w sprawie EFMR”).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE)
nr 1299/2013 należy określić wspólne kategorie inter
wencji w odniesieniu do programów w ramach celu
„Europejska współpraca terytorialna”, aby umożliwić
państwom członkowskim przedkładanie Komisji spój
nych informacji na temat planowanego wykorzystania
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego (EFRR) oraz informacji na temat skumulowanych
wkładów i wydatków EFRR z podziałem na kategorie,
a także liczby operacji przez okres obowiązywania
programu. Ma to umożliwić Komisji powiadomienie we
właściwy sposób innych instytucji unijnych i obywateli
Unii o wykorzystaniu środków z EFRR.

2.
Informacji podanych w formularzach elektronicznych
należących do systemu SFC2014 (zwanych dalej „danymi
ustrukturyzowanymi”) nie można zastępować danymi nieustruk
turyzowanymi, w tym wykorzystując hiperłącza lub inne
rodzaje nieustrukturyzowanych danych, takich jak załączone
dokumenty lub obrazy. Jeśli państwo członkowskie przekazuje
te same informacje w postaci danych ustrukturyzowanych i nieu
strukturyzowanych, w przypadku rozbieżności wykorzystuje się
dane ustrukturyzowane.

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewi
dzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono
wejść w życie w dniu następującym po dniu jego publi
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3
Działanie systemu SFC2014
1.
Komisja, instytucje wyznaczone przez państwo członkow
skie na mocy art. 59 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (4), art. 123
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 65 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 1305/2013 oraz podmioty, którym powierzono
wykonanie zadań tych instytucji, wprowadzają do systemu
SFC2014 informacje, za których przekazywanie odpowiadają,
a także wszelkie ich aktualizacje.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z art. 150 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, jako że komitet koordynujący EFSI,
ustanowiony w art. 150 ust. 1 tego rozporządzenia,
wydał swoją opinię,

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 r.
s. 487).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finan
sowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze
pływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.
L 8 z 12.1.2001, s. 1).
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2.
Przekazywanie informacji Komisji jest zawsze weryfiko
wane i dokonywane przez inną osobę niż osoba, która wpro
wadziła przekazywane dane. Taki podział zadań jest obsługi
wany przez system SFC2014 lub systemy informatyczne zarzą
dzania i kontroli państwa członkowskiego automatycznie połą
czone z systemem SFC2014.

i Rady 2009/136/WE (3), dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 1995/46/WE (4) oraz rozporządzeniem (WE) nr
45/2001.

3.
Państwa członkowskie wyznaczają – na szczeblu
krajowym lub regionalnym bądź zarówno na szczeblu krajo
wym, jak i regionalnym – osobę lub osoby odpowiedzialne za
zarządzanie prawami dostępu do systemu SFC2014, które to
osoby wykonują następujące zadania:

Aby zapewnić sprawną i skuteczną elektroniczną wymianę
informacji, system SFC2014 obejmuje następujące elementy:

a) sprawdzanie tożsamości użytkowników wnioskujących
o prawa dostępu w celu upewnienia się, czy są oni rzeczywi
ście pracownikami danej organizacji;

b) automatyczne wyliczenia, jeśli ułatwiają one użytkownikom
wprowadzanie danych;

Artykuł 4
Charakterystyka systemu SFC2014

a) formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypeł
nione przez system na podstawie danych już zapisanych
w systemie;

c) automatyczne zintegrowane kontrole służące weryfikacji
wewnętrznej spójności przekazywanych danych i spójności
tych danych z obowiązującymi przepisami;

b) informowanie użytkowników o spoczywających na nich
obowiązkach w zakresie zachowania bezpieczeństwa
systemu;

d) generowane przez system ostrzeżenia, informujące użytkow
ników systemu SFC2014, że niektóre działania mogą lub nie
mogą zostać wykonane;

c) weryfikowanie uprawnień użytkowników do wymaganego
poziomu uprzywilejowania w stosunku do wykonywanych
przez nich zadań i zajmowanych przez nich pozycji w hierar
chii;

e) elektroniczny system śledzenia statusu przetwarzania infor
macji wprowadzonych do systemu;
f) dostępność danych historycznych w odniesieniu do wszyst
kich informacji wprowadzonych w zakresie danego
programu operacyjnego.

d) występowanie o odebranie praw dostępu, gdy nie są już one
potrzebne lub uzasadnione;

Artykuł 5

e) szybkie zgłaszanie podejrzanych zdarzeń, które mogą naru
szyć bezpieczeństwo systemu;

Przekazywanie danych w systemie SFC2014
1.
System SFC2014 dostępny jest dla państw członkowskich
i Komisji bądź bezpośrednio przez interaktywny interfejs użyt
kownika (tj. stronę internetową), bądź przez interfejs techniczny
wykorzystujący predefiniowane protokoły (tj. usługi sieciowe),
które umożliwiają automatyczną synchronizację i przekazywanie
danych między systemami informatycznymi państw członkow
skich a systemem SFC2014.

f) zapewnianie stałej aktualności danych identyfikacyjnych
użytkowników poprzez zgłaszanie wszelkich zmian;
g) podejmowanie niezbędnych środków ostrożności w zakresie
ochrony danych i tajemnicy handlowej zgodnie z przepisami
unijnymi i krajowymi;
h) powiadamianie Komisji o wszystkich zmianach wpływają
cych na zdolność instytucji państwa członkowskiego lub
użytkowników systemu SFC 2014 do wypełniania obowiąz
ków, o których mowa w ust. 1, lub na ich osobistą zdolność
do wypełniania zadań, o których mowa w lit. a) do g).

2.
Data elektronicznego przekazania informacji Komisji
przez państwo członkowskie oraz państwu członkowskiemu
przez Komisję uznawana jest za datę przedłożenia danego
dokumentu.
3.
W przypadku działania siły wyższej, wadliwego działania
systemu SFC2014 lub braku łączności z systemem SFC2014
przez okres dłuższy niż jeden dzień roboczy w tygodniu
poprzedzającym ustawowy termin przedkładania informacji
bądź w okresie od 23 do 31 grudnia, lub pięć dni roboczych
w innych okresach, wymiana informacji między państwem
członkowskim a Komisją może odbywać się w formie papiero
wej, przy wykorzystaniu modeli, formatów i wzorów, o których
mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

4.
Wymiana danych oraz transakcje opatrzone są obowiąz
kowym podpisem elektronicznym w rozumieniu dyrektywy
1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1). Państwa
członkowskie i Komisja uznają skuteczność prawną i dopusz
czalność podpisów elektronicznych używanych w systemie
SFC2014 jako dowodów w postępowaniu sądowym.
Informacje przetwarzane w systemie SFC2014 są zgodne z zasa
dami ochrony prywatności i danych osobowych w przypadku
osób fizycznych i tajemnicy handlowej w przypadku osób
prawnych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2002/58/WE (2), dyrektywą Parlamentu Europejskiego

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia
25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności
elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE doty
czącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności
w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr
2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie
ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).
4
( ) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego prze
pływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia
13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie
podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).
(2) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrek
tywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201
z 31.7.2002, s. 37).
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Zainteresowana strona wprowadza informacje przesłane już
w formie papierowej także do systemu SFC2014 niezwłocznie
po tym, jak ustaje wadliwe działanie systemu elektronicznej
wymiany, odnowione zostaje połączenie z systemem lub prze
staje działać siła wyższa.

27.2.2014

bezpieczeństwa umożliwiające tym systemom dostosowanie
się do wymogów bezpieczeństwa systemu SFC2014.
Do celów pierwszego akapitu lit. b) uwzględnia się odpowiednio
następujące aspekty:

4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3, datę stempla
pocztowego uznaje się za datę przedłożenia danego dokumentu.

a) bezpieczeństwo fizyczne;
b) kontrolę nośników danych i dostępu;

Artykuł 6

c) kontrolę przechowywania danych;

Bezpieczeństwo danych przekazywanych w systemie
SFC2014

d) kontrolę dostępu i haseł;

1.
Komisja ustanawia politykę bezpieczeństwa technologii
informacyjnych (zwaną dalej „polityką bezpieczeństwa IT dla
SFC”) dla systemu SFC2014, obowiązującą pracowników
korzystających z systemu SFC2014, zgodnie z odnośnymi prze
pisami unijnymi, zwłaszcza decyzją Komisji C(2006) 3602 (1)
i przepisami wykonawczymi do tej decyzji. Komisja wyznacza
osobę lub osoby odpowiedzialne za określanie, aktualizację
i zapewnienie odpowiedniego stosowania polityki bezpieczeń
stwa w odniesieniu do systemu SFC2014.

e) monitorowanie;
f) połączenie z systemem SFC2014;
g) infrastrukturę łączności;
h) zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w jego
trakcie i po jego zakończeniu;

2.
Państwa członkowskie i instytucje europejskie inne niż
Komisja, które otrzymały prawa dostępu do systemu SFC2014,
przestrzegają zasad i warunków bezpieczeństwa IT, opubliko
wanych na portalu SFC2014 oraz środków, jakie Komisja wdro
żyła w systemie SFC2014 w celu zabezpieczenia przekazywania
danych, w szczególności zasad dotyczących wykorzystywania
interfejsu technicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 niniej
szego rozporządzenia.

i) zarządzanie zdarzeniami.
6.
Krajowe, regionalne lub lokalne polityki bezpieczeństwa IT
opierają się na analizie ryzyka, a wyszczególnione środki są
proporcjonalne do zidentyfikowanych zagrożeń.
7.
Dokumenty, w których określono krajowe, regionalne lub
lokalne polityki bezpieczeństwa IT, udostępniane są Komisji na
jej wniosek.

3.
Państwa członkowskie i Komisja wprowadzają w życie
i zapewniają skuteczne stosowanie środków bezpieczeństwa
przyjętych w celu ochrony danych, które przechowują i przeka
zują w systemie SFC2014.

8.
Państwa członkowskie wyznaczają – na poziomie
krajowym lub regionalnym – osobę lub osoby odpowiedzialne
za utrzymanie i zapewnianie stosowania krajowych, regional
nych lub lokalnych polityk bezpieczeństwa IT. Ta osoba lub
te osoby pełnią funkcję punktu kontaktowego dla osoby lub
osób wyznaczonych przez Komisję, o których mowa w art. 6
ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

4.
Państwa członkowskie przyjmują krajowe, regionalne lub
lokalne polityki bezpieczeństwa informacji, obejmujące kwestie
dostępu do systemu SFC2014 i automatycznego wprowadzania
do niego danych, zapewniając zestaw minimalnych wymogów
w zakresie bezpieczeństwa. Te krajowe, regionalne lub lokalne
polityki bezpieczeństwa IT mogą zawierać odniesienia do
innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa. Każde
państwo członkowskie zapewnia, aby wspomniane polityki
bezpieczeństwa IT miały zastosowanie do wszystkich instytucji
korzystających z systemu SFC2014.

9.
Zarówno polityki bezpieczeństwa IT dla SFC, jak i odnośne
krajowe, regionalne i lokalne polityki bezpieczeństwa IT
uaktualniane są w przypadku zmian technologicznych, identy
fikacji nowych zagrożeń lub innych istotnych zmian. Nieza
leżnie od tego są one poddawane co roku przeglądowi, aby
zapewnić, że nadal są odpowiednim środkiem.

5.
Wspomniane krajowe, regionalne lub lokalne polityki
bezpieczeństwa IT obejmują:

ROZDZIAŁ II

a) aspekty bezpieczeństwa IT w pracy osoby lub osób odpo
wiedzialnych za zarządzanie prawami dostępu, o których
mowa w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w przy
padku korzystania bezpośredniego;

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia (UE) nr 1299/2013
KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI

(Uprawnienie na mocy art. 8 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia
(UE) nr 1299/2013)

b) w przypadku krajowych, regionalnych lub lokalnych
systemów komputerowych podłączonych do systemu
SFC2014 za pomocą interfejsu technicznego, o którym
mowa w art. 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia – środki

Artykuł 7
Kategorie interwencji w ramach celu „Europejska
współpraca terytorialna”
Klasyfikację kategorii interwencji, o której mowa w art. 8 ust. 2
akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, określa się
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 16 sierpnia 2006 r. C(2006)
3602 dotycząca bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzy
stywanych przez Komisję Europejską.
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ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 8
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
Wymiary i kody kategorii interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu
„Europejska współpraca terytorialna” na lata 2014–2020 na podstawie art. 7
TABELA 1: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI
1. ZAKRES INTERWENCJI
I. Inwestycje produkcyjne:
001

Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

002

Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach

003

Inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką niskoemisyjną

004

Inwestycje produkcyjne związane ze współpracą dużych przedsiębiorstw z MŚP w celu rozwoju produktów
i usług w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych („TIK”) oraz e-handlu i zwiększania popytu
na TIK

II. Infrastruktura oferująca podstawowe usługi I inwestycje powiązane:
Infrastruktura energetyczna
005

Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)

006

Energia elektryczna (sieci TEN-E – magazynowanie i przesył)

007

Gaz ziemny

008

Gaz ziemny (sieci TEN-E)

009

Energia odnawialna: wiatrowa

010

Energia odnawialna: słoneczna

011

Energia odnawialna: z biomasy

012

Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii
odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania
energii odnawialnej z wodoru)

013

Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki
wsparcia

014

Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstra
cyjne i środki wsparcia

015

Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy TIK)

016

Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie
Infrastruktura ochrony środowiska

017

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji,
recyklingu)

018

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicz
nego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, przekształcania termicznego i składowania na skła
dowiskach)
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019

Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi

020

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania
i dystrybucji)

021

Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody,
konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci
wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)

022

Oczyszczanie ścieków

023

Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i/lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych (w tym obróbka
i magazynowanie metanu oraz kompostowanie)
Infrastruktura transportowa

024

Kolej (sieć bazowa TEN-T)

025

Kolej (sieć kompleksowa TEN-T)

026

Inne koleje

027

Tabor kolejowy

028

Autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa (nowo budowane)

029

Autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa (nowo budowane)

030

Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T (nowo budowane)

031

Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

032

Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane)

033

Drogi TEN-T przebudowane lub zmodernizowane

034

Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

035

Transport multimodalny (sieci TEN-T)

036

Transport multimodalny

037

Porty lotnicze (sieci TEN-T) (1)

038

Inne porty lotnicze (1)

039

Porty morskie (sieci TEN-T)

040

Inne porty morskie

041

Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T)

042

Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne)
Zrównoważony transport

043

Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
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Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, infor
matyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
Infrastruktura w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

045

TIK: sieć szkieletowa i dosyłowa

046

TIK: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps)

047

TIK: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 100 Mbps)

048

TIK: Inne rodzaje infrastruktury TIK / zasobów lub wyposażenia komputerowego o dużej skali (w tym einfrastruktura, centra danych i sensory, również wbudowane w innego rodzaju infrastrukturę, np. obiekty
badawcze, infrastrukturę społeczną lub służącą ochronie środowiska)

III. Infrastruktura społeczna, zdrowotna I edukacyjna oraz powiązane inwestycje
049

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyższego

050

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych

051

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształ
cącym)

052

Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

053

Infrastruktura ochrony zdrowia

054

Infrastruktura mieszkalnictwa

055

Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

IV. Rozwój potencjału wewnętrznego
Badania, rozwój i innowacje
056

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badaw
czymi i innowacyjnymi

057

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio
z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

058

Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

059

Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki)

060

Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych i ośrodkach kompetencji, w tym
tworzenie sieci

061

Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym tworzenie sieci

062

Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP

063

Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP

064

Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje
w obszarze usług i innowacje społeczne)
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Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca w przedsiębiorstwach koncen
trujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu
Rozwój przedsiębiorczości

066

Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu
i projektowania)

067

Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przed
siębiorstw typu spin-off i spin-out)

068

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia

069

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP

070

Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

071

Rozwój i promocja przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
i odporności na zmiany klimatu (w tym wsparcie takich usług)

072

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

073

Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP)

074

Rozwój i promowanie walorów turystycznych w MŚP

075

Rozwój i promowanie usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz

076

Rozwój i promowanie dóbr w dziedzinie kultury i kreatywności w MŚP

077

Rozwój i promowanie usług w dziedzinie kultury i kreatywności w MŚP lub na ich rzecz
Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) – stymulowanie popytu, aplikacje i usługi

078

Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych
środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz
zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej

079

Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych,
zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

080

Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i e-edukacji, umiejętności
cyfrowe

081

Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie ezdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym)

082

Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych
laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK
Środowisko

083

Działania w zakresie jakości powietrza

084

Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC)

085

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura

086

Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000
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087

Środki w zakresie dostosowania do zmian klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem,
np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym
zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami
i katastrofami

088

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym
działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym
zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami
i katastrofami

089

Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

090

Ścieżki rowerowe i piesze

091

Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

092

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

093

Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych

094

Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

095

Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
Inne

096

Zdolności instytucjonalne administracji publicznej i służb publicznych związane z wdrażaniem EFRR lub
działania wspierające inicjatywy dotyczące zdolności instytucjonalnych w zakresie EFS

097

Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarach miejskich i wiejskich

098

Regiony najbardziej oddalone: rekompensata ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w związku
z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym

099

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów wyni
kających z wielkości rynku

100

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów zwią
zanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu

101

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla
zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)

V. Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
102

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie
mobilności pracowników

103

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani
nie szkolą, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ludzi młodych ze środowisk marginali
zowanych, w tym poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży

104

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw

105

Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem dostępu do zatrudnienia,
rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego wyna
grodzenia za taką sama pracę

106

Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian:

107

Aktywne i zdrowe starzenie się

117
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Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, np. publicznych i prywatnych służb zatrudnienia, oraz
lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące ponadnarodowej mobil
ności pracowników, a także systemy mobilności i lepszą współpracę pomiędzy instytucjami a właściwymi
zainteresowanymi podmiotami

VI. Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem I wszelką dyskryminacją
109

Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie
szans na zatrudnienie

110

Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych, np. Romów

111

Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie równości szans

112

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

113

Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz
gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

114

Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

VII. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie I szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności oraz
uczenia się przez całe życie
115

Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia

116

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równo
ważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej
sytuacji

117

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozafor
malnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły robo
czej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie
nabytych kompetencji

118

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

VIII. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej
119

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicz
nych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem
lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

120

Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących politykę w zakresie kształcenia,
uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe
i terytorialne na rzecz realizacji reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

XI. Pomoc techniczna
121

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

122

Ewaluacja i badania

123

Informacja i komunikacja

(1) Wyłącznie inwestycje związane z ochroną środowiska lub takie, którym towarzyszą inwestycje konieczne dla łagodzenia lub ograni
czenia ich negatywnego wpływu na środowisko
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TABELA 2: KODY WYMIARU FORM FINANSOWANIA
2. FORMA FINANSOWANIA
01

Dotacja bezzwrotna

02

Dotacja zwrotna

03

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: kapitał podwyższonego ryzyka i inwestycje kapitałowe
lub środki równoważne

04

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne

05

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje lub środki równoważne

06

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne,
wsparcie techniczne lub środki równoważne

07

Nagroda

TABELA 3: KODY WYMIARU TERYTORIALNEGO
3. TYP OBSZARU
01

Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)

02

Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

03

Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

04

Obszary współpracy makroregionalnej

05

Współpraca pomiędzy różnymi obszarami objętymi programami krajowymi lub regionalnymi w kontekście
krajowym

06

Współpraca ponadnarodowa w ramach EFS

07

Nie dotyczy

TABELA 4: KODY WYMIARU TERYTORIALNYCH MECHANIZMÓW WDRAŻANIA
4. TERYTORIALNE MECHANIZMY WDRAŻANIA
01

Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie

02

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

03

Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne

04

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

05

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich/wiejskich

06

Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

07

Nie dotyczy
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TABELA 5: KODY WYMIARU CELU TEMATYCZNEGO
5. CEL TEMATYCZNY (EFRR i Fundusz Spójności)
01

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

02

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych

03

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

04

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

05

Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

06

Zachowanie i ochrona i środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

07

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej
infrastruktury sieciowej

08

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników

09

Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

10

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się
przez całe życie

11

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności admi
nistracji publicznej

12

Nie dotyczy (Tylko pomoc techniczna)

TABELA 6: KODY WYMIARU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
01

Rolnictwo i leśnictwo

02

Rybołówstwo i akwakultura

03

Produkcja artykułów spożywczych i napojów

04

Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

05

Produkcja sprzętu transportowego

06

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

07

Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego

08

Budownictwo

09

Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych)

10

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

11

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

12

Transport i składowanie
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13

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo
i działalność pokrewna

14

Handel hurtowy i detaliczny

15

Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

16

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

17

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18

Administracja publiczna

19

Edukacja

20

Opieka zdrowotna

21

Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne

22

Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu

23

Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

24

Inne niewyszczególnione usługi

TABELA 7: KODY WYMIARU LOKALIZACJI
7. MIEJSCE (2)
Kod

Miejsce
Kod regionu lub obszaru, w którym zlokalizowane lub prowadzone są działania, zgodnie z klasyfikacją
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) zawartą w załączniku do rozporządzenia (WE)
nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 215/2014
z dnia 7 marca 2014 r.
ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania
celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji
w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
które zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr
1303/2013 powinny zostać określone w drodze aktów
wykonawczych, zawrzeć w jednym rozporządzeniu.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
(3)

Zgodnie z art. 8 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr
1303/2013, należy przyjąć wspólną metodykę obliczania
poziomu wsparcia udzielanego na cele związane ze zmia
nami klimatu dla każdego z pięciu EFSI. Metodyka ta
powinna obejmować przypisanie konkretnej wagi
wsparciu udzielanemu w ramach EFSI na poziomie
odzwierciedlającym stopień, w jakim takie wsparcie przy
czynia się do osiągnięcia celów dostosowania do zmian
klimatu i łagodzenia ich skutków. Przypisana konkretna
waga powinna być różnicowana w zależności od tego,
czy wsparcie przyczynia się w znacznym, czy też
w umiarkowanym stopniu do realizacji celów związa
nych ze zmianami klimatu. W przypadku gdy wsparcie
nie przyczynia się lub przyczynia się tylko w niewielkim
stopniu do osiągnięcia tych celów, należy przypisać wagę
równą zero. Należy stosować standardowe wagi w celu
zapewnienia zharmonizowanego podejścia do śledzenia
wydatków związanych ze zmianami klimatu w różnych
obszarach polityki Unii. Metodyka ta powinna jednak
odzwierciedlać różnice pomiędzy interwencjami poszcze
gólnych EFSI. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
1303/2013, w przypadku EFRR, EFS i Funduszu Spój
ności przypisywane wagi powinny być związane z kate
goriami interwencji określonymi zgodnie z klasyfikacją
przyjętą przez Komisję. W przypadku EFRROW przypi
sywane wagi powinny być związane z celami szczegóło
wymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (2), a w przypadku
EFMR ze środkami określonymi w przyszłym akcie
prawnym Unii, w którym ustanowione zostaną warunki
wsparcia finansowego dla polityki morskiej i polityki
rybołówstwa na okres programowania 2014-2020.

(4)

Zgodnie z art. 22 ust. 7 akapit piąty rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 należy również ustanowić szczegółowe
rozwiązania w celu określenia celów pośrednich i końco
wych na potrzeby ram wykonania dla każdego priorytetu
zawartego w programach wspieranych przez EFSI oraz
w celu oceny osiągnięcia tych celów pośrednich i końco
wych.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art.
8 akapit trzeci, art. 22 ust. 7 akapit piąty i art. 96 ust. 2 akapit
drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 ustanowiono
wspólne zasady mające zastosowanie do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS),
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), które udzie
lają wsparcia w ramach polityki spójności i obecnie dzia
łają we wspólnych ramach.

(2)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle
powiązane, ponieważ określają one zasady mające zasto
sowanie do każdego z pięciu europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”) w aspektach
będących wspólnymi dla co najmniej trzech z nich, tj.
w zakresie metod wsparcia związanych ze zmianami
klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii inter
wencji. Wszystkie one mają również wpływ na zawartość
programów. W celu zapewnienia spójności pomiędzy
tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym
samym czasie w celu ułatwienia strategicznego plano
wania EFSI, a także całościowego wglądu i prostego
dostępu do nich dla wszystkich mieszkańców Unii, pożą
dane jest, by te istotne dla programowania EFSI elementy,

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013,
s. 487).

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
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(5)

Sprawdzenie, czy cele pośrednie i końcowe spełniają
warunki wymienione w załączniku II do rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, wymaga zarejestrowania wykorzy
stywanych w tym celu informacji oraz podejścia meto
dologicznego przyjętego w celu określenia ram wykona
nia. Podczas gdy zawarcie tych informacji w programach
powinno być dobrowolne, dokumentacja taka powinna
być dostępna zarówno dla danego państwa członkow
skiego, jak i dla Komisji, jako podstawa do prac nad
ramami wykonania, co zgodne jest z treścią załącznika
II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(6)

Osiągnięcie celów pośrednich określonych w ramach
wykonania jest warunkiem wstępnym ostatecznego przy
znania rezerwy wykonania, a poważne niepowodzenie
w ich wykonaniu może prowadzić do zawieszenia płat
ności okresowych. Dlatego ważne jest ustanowienie
szczegółowych rozwiązań dotyczących określania celów
pośrednich i precyzyjne zdefiniowanie, co należy rozu
mieć przez osiągnięcie celów pośrednich.

(7)

8.3.2014

funduszy, w podziale na kategorie, oraz liczby operacji
dla całego okresu wdrażania programu. Ma to na celu
umożliwienie Komisji informowania w odpowiedni
sposób innych instytucji unijnych i obywateli Unii
o wykorzystaniu funduszy. Z wyjątkiem kategorii inter
wencji, które odpowiadają bezpośrednio celom tema
tycznym lub priorytetom inwestycyjnym określonym
w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 oraz w rozporzą
dzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, kate
gorie interwencji mogą być stosowane w odniesieniu
do wsparcia w ramach różnych celów tematycznych.

Jako że osiągnięcie celów końcowych okresu programo
wania stanowi istotną miarę skutecznego wykorzystania
środków z EFSI, a poważne niepowodzenie w wykonaniu
tych celów może być podstawą do dokonania korekty
finansowej, ważne jest przyjęcie jasnych rozwiązań doty
czących określania celów końcowych i precyzyjne okre
ślenie, na czym polega osiągnięcie celów końcowych lub
poważne niepowodzenie w ich osiągnięciu.

(11)

W celu umożliwienia niezwłocznego zastosowania środ
ków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu,
powinno ono wejść w życie w dniu następującym po
dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodnie z art. 150 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, jako że ustanowiony na mocy art.
150 ust. 1 tego rozporządzenia komitet koordynujący
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
wydał opinię,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I
(8)

(9)

(10)

W celu odzwierciedlenia postępu we wdrażaniu operacji
w ramach priorytetu konieczne jest określenie cech
charakterystycznych kluczowych etapów wdrażania.

METODYKA OKREŚLANIA WSPARCIA CELÓW DOTYCZĄ
CYCH ZMIAN KLIMATU DLA KAŻDEGO Z EFSI

(Uprawnienie na mocy art. 8 akapit trzeci rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
Artykuł 1

W celu zapewnienia, że ramy wykonania odpowiednio
odzwierciedlają cele i rezultaty, do których się dąży
w ramach każdego funduszu polityki spójności lub
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz
w stosownych przypadkach kategorii regionu, konieczne
jest ustanowienie szczególnych przepisów dotyczących
struktury ram wykonania oraz oceny osiągnięcia celów
pośrednich i końcowych, w których priorytet obejmuje
więcej niż jeden fundusz lub kategorię regionu. Ponieważ
tylko środki finansowe z EFS i EFRR są przydzielane
według kategorii regionów, kategorie te nie powinny
być uwzględniane dla celów ustanowienia ram wyko
nania dla Funduszu Spójności, EFRROW i EFMR.

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFRR, EFS
i Funduszu Spójności na cele dotyczące zmian klimatu
1.
Wsparcie, które ma być udzielone w ramach EFRR
i Funduszu Spójności na cele dotyczące zmiany klimatu, oblicza
się w dwóch etapach w następujący sposób:

a) współczynniki określone w tabeli 1 załącznika I do niniej
szego rozporządzenia stosuje się dla odpowiednich kodów
obszarów interwencji w odniesieniu do zgłoszonych dla tych
kodów danych finansowych;

Zgodnie z art. 96 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 należy określić wspólne kategorie inter
wencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności, aby państwa
członkowskie miały możliwość dostarczania Komisji
spójnych informacji dotyczących planowanego wykorzys
tania tych funduszy, jak również informacji na temat
łącznych alokacji i ponoszonych wydatków z tych

b) w odniesieniu do danych finansowych zgłoszonych dla
kodów obszarów interwencji o wskaźniku zerowym, jeśli
dane finansowe zgłoszone są w wymiarze celów tematycz
nych odpowiadających kodom 04 i 05 określonym w tabeli
5 załącznika I do niniejszego rozporządzenia, dane te
ważone są przy współczynniku 40 % pod kątem ich wkładu
w realizację celów dotyczących zmian klimatu.
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2.
Stosowane na podstawie tabeli 1 załącznika I do niniej
szego rozporządzenia współczynniki zmian klimatu stosuje się
również do poszczególnych kategorii w ramach celu „Euro
pejska współpraca terytorialna” ustalonych na podstawie art. 8
ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1299/2013 (1).
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a) szacunkowej kwoty wsparcia, która ma być wykorzystana
przez EFMR na cele dotyczące zmian klimatu w ramach
poszczególnych programów, zgodnie z art. 27 ust. 6
rozporządzenia (WE) nr 1303/2013;

b) współczynników ustalonych dla głównych środków wspiera
nych przez EFMR, jak określono w załączniku III do niniej
szego rozporządzenia;

3.
Wsparcie z EFS na cele dotyczące zmian klimatu oblicza
się poprzez przyporządkowanie zgłoszonych danych finanso
wych do kodu wymiaru 01 „Wspieranie przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną” zgodnie
z wymiarem 6 „Kody wymiaru tematu uzupełniającego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, jak określono
w tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

c) sprawozdawczości państw członkowskich dotyczącej
środków finansowych i wydatków w podziale na poszcze
gólne środki w rocznych sprawozdaniach z wdrażania,
zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia 1303/2013;

Artykuł 2

d) informacji i danych przedstawionych przez państwa człon
kowskie w odniesieniu do operacji wybranych do finanso
wania na podstawie przyszłego unijnego aktu prawnego
ustanawiającego warunki wsparcia finansowego na rzecz
polityki morskiej i polityki rybołówstwa na okres programo
wania 2014-2020 („rozporządzenie w sprawie EFMR”).

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFRROW na
cele dotyczące zmian klimatu
1.
Szacunkową kwotę wsparcia, która ma być wykorzystana
na cele dotyczące zmiany klimatu przez EFRROW w ramach
każdego programu, o którym mowa w art. 27 ust. 6 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, oblicza się przez zastosowanie
współczynników wymienionych w załączniku II do niniejszego
rozporządzenia do planowanych wydatków przedstawionych
w planie finansowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. h)
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do priory
tetów i obszarów zainteresowania, o których mowa w art. 5 pkt
3 lit. b), pkt 4, pkt 5 i pkt 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr
1305/2013.

2.
Państwo członkowskie może zaproponować w swoim
programie operacyjnym, że dla środka, dla którego w załączniku
III do niniejszego rozporządzenia przypisany jest współczynnik
0 %, stosowany będzie współczynnik 40 %, pod warunkiem że
dane państwo członkowskie może wykazać znaczenie tego
środka dla dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich
skutków.

2.
Do celów sprawozdawczości na temat wsparcia wykorzys
tanego na cele dotyczące zmian klimatu, w rocznym sprawoz
daniu z wdrażania, zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, współczynniki, o których mowa w ust. 1,
stosuje się do informacji w sprawie wydatków, o których mowa
w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

ROZDZIAŁ II
USTALANIE
POTRZEBY

CELÓW POŚREDNICH I KOŃCOWYCH NA
RAM WYKONANIA ORAZ OCENA ICH
OSIĄGNIĘCIA

(Uprawnienie na mocy art. 22 ust. 7 akapit piąty rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013)
Artykuł 4

Artykuł 3

Informacje rejestrowane przez podmioty przygotowujące
programy

Metodyka obliczania wsparcia udzielanego z EFMR na cele
dotyczące zmian klimatu

1.
Podmioty przygotowujące programy rejestrują informacje
na temat metodyk i kryteriów doboru wskaźników na potrzeby
ram wykonania, aby zagwarantować, że odpowiednie cele
pośrednie i końcowe będą zgodne z warunkami określonymi
w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wszystkich programów i priorytetów wspie
ranych z EFSI, jak również do szczególnej alokacji przezna
czonej na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
o której mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (2), z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w pkt. 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr
1303/2013.

1.
Wkład z EFMR na środki dotyczące zmian klimatu oblicza
się poprzez zastosowanie do każdego z głównych środków
wspieranych w ramach EFMR współczynników odzwierciedlają
cych znaczenie każdego z tych środków dla przeciwdziałania
skutkom zmian klimatu.

Wsparcie z EFMR dla celów dotyczących zmian klimatu oblicza
się na podstawie następujących informacji:
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szcze
gółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
181/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
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2.
Informacje rejestrowane przez podmioty przygotowujące
programy muszą umożliwiać weryfikację zgodności z warun
kami określonymi w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do celów pośrednich i końco
wych. Obejmują one:

8.3.2014

rachunkowości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę
instytucję zgodnie z art. 126 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013.

W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowi
tych wydatków publicznych, wprowadzonych do wspólnego
systemu monitorowania i ewaluacji.

a) dane lub dowody wykorzystywane do szacowania wartości
celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie
jak dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referen
cyjne, zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdra
żania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji ex-ante;

3.
Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFS i EFRROW, cel
pośredni i cel końcowy dla wskaźnika produktu dotyczą opera
cji, w których wszystkie przedsięwzięcia służące osiągnięciu
produktów zostały w pełni zrealizowane, lecz dla których
niekoniecznie zostały dokonane wszystkie płatności.

b) informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy
operacji, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe
etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaś
nienie sposobu obliczenia tej części;

W przypadku EFS, a także w przypadku EFRROW w odniesieniu
do środków przewidzianych w art. 16, art. 19 ust. 1 lit. c), art.
21 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, mogą one również doty
czyć wartości osiągniętej dla operacji, które zostały rozpoczęte,
ale w przypadku których niektóre z przedsięwzięć prowadzą
cych do końcowych produktów nadal są w toku.

c) informacje o tym, w jaki sposób zastosowano metodykę
i mechanizmy zapewniające spójność w funkcjonowaniu
ram wykonania, określone w umowie partnerstwa zgodnie
z art. 15 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr
1303/2013;

W przypadku pozostałych środków w ramach EFRROW
dotyczą one zakończonych operacji w rozumieniu art. 2 pkt
14 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

d) wyjaśnienie wyboru wskaźników rezultatu lub kluczowych
etapów wdrażania, o ile ramy wykonania obejmują te wskaź
niki lub etapy.

4.
Kluczowy etap wdrażania oznacza ważny etap wdrażania
operacji w ramach danego priorytetu, którego zakończenie jest
weryfikowalne i może być wyrażone w postaci liczby lub
udziału procentowego. Dla potrzeb art. 6 i 7 niniejszego
rozporządzenia kluczowe etapy wdrażania traktuje się jak
wskaźniki.

3.
Informacje na temat metodyk i kryteriów zastosowanych
przy doborze wskaźników w odniesieniu do ram wykonania
oraz przy ustalaniu odpowiednich celów pośrednich i końco
wych, zarejestrowane przez podmioty przygotowujące
programy, udostępnia się na wniosek Komisji.

5.
Wskaźnik rezultatu wykorzystuje się jedynie w stosownych
przypadkach i w ścisłym powiązaniu z interwencjami wspiera
nymi w ramach polityki.

4.
Wymogi, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego artykułu,
mają również zastosowanie do przeglądu celów pośrednich
i końcowych, zgodnie z art. 30 rozporządzenia (UE) nr
1303/2013.

6.
Jeśli zostanie stwierdzone, że informacja, o której mowa
w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, opiera się na błęd
nych założeniach, prowadzących do zaniżonego lub zawyżo
nego oszacowania celów końcowych lub pośrednich, można
uznać, że stanowi to należycie uzasadniony przypadek w rozu
mieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr
1303/2013.

Artykuł 5
Ustanowienie celów pośrednich i końcowych
1.
Cele pośrednie i końcowe ustala się na poziomie priory
tetu, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 7.
Wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone
w ramach wykonania odpowiadają ponad 50 % alokacji finan
sowej na dany priorytet. Na potrzeby obliczenia tej kwoty
alokację na dany wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania
uwzględnia się tylko jeden raz.

Artykuł 6
Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych
1.
Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych ocenia się
z uwzględnieniem wszystkich wskaźników i kluczowych
etapów wdrażania zawartych w ramach wykonania, określonych
na poziomie priorytetu w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, z wyjątkiem przypadków określo
nych w art. 7.

2.
Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni
i cel końcowy dla wskaźnika finansowego dotyczą całkowitej
kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu
125

8.3.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.
Cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się za osiąg
nięte, jeżeli wszystkie wskaźniki zawarte w odpowiednich
ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85 % wartości celu
pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości
celu końcowego do końca 2023 r. W drodze odstępstwa,
w przypadku gdy ramy wykonania obejmują trzy lub więcej
wskaźników, cele pośrednie lub końcowe priorytetu uważa się
za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki z wyjątkiem jednego
osiągnęły co najmniej 85 % wartości odpowiedniego celu
pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości
odpowiedniego celu końcowego do końca 2023 r. Wskaźnik,
który nie osiągnął 85% wartości odpowiedniego celu pośred
niego lub docelowego, musi osiągnąć co najmniej 75 % wartości
odpowiedniego celu pośredniego lub docelowego.
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regionów. Na potrzeby obliczenia tej kwoty alokację na dany
wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania uwzględnia się tylko
jeden raz.
4.
W przypadku gdy zasoby przeznaczone na Inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostały zaplanowane jako
część osi priorytetowej zgodnie z art. 18 lit. c) rozporządzenia
(UE) nr 1304/2013, należy osobno ustanowić ramy wykonania
dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a osiągnięcie
celów pośrednich dla tej Inicjatywy ocenia się odrębnie od
pozostałej części osi priorytetowej.
ROZDZIAŁ III
KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI DLA EFRR, EFS
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH CELU „INWESTYCJE
NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA”

3.
W przypadku priorytetu, dla którego ramy wykonania
zawierają nie więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie do
końca 2018 r. co najmniej 65 % wartości celu pośredniego
dla jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepo
wodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie do
końca 2023 r. co najmniej 65 % wartości celu końcowego dla
jednego z tych wskaźników uważa się za poważne niepowo
dzenie w wykonaniu celów końcowych.

Artykuł 8
Kategorie interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności
(Uprawnienie

na mocy art. 96 ust. 2 akapit
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

drugi

1.
Klasyfikacja kategorii interwencji, o której mowa w art. 96
ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, okre
ślona jest w tabelach 1-8 załącznika I do niniejszego rozporzą
dzenia. Kody podane w tych tabelach mają zastosowanie do
EFRR w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, Funduszu Spójności, EFS i Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, jak określono w ust. 2 i 3 niniej
szego artykułu.

4.
W przypadku priorytetu, dla którego ramy wykonania
obejmują więcej niż dwa wskaźniki, nieosiągnięcie co najmniej
65 % wartości celu pośredniego do końca 2018 r. dla co
najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za poważne
niepowodzenie w wykonaniu celów pośrednich. Nieosiągnięcie
co najmniej 65 % wartości celu końcowego do końca 2023 r.
dla co najmniej dwóch z tych wskaźników uznaje się za
poważne uchybienie w wykonaniu celów końcowych.

2.
Kody 001-101 podane w tabeli 1 załącznika I do niniej
szego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFRR
i Funduszu Spójności.

Artykuł 7
Kody 102-120 podane w tabeli 1 załącznika I do niniejszego
rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFS.

Ramy wykonania dla osi priorytetowych, o których mowa
w art. 96 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr
1303/2013, oraz osi priorytetowych integrujących
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jedynie kod 103 podany w tabeli 1 załącznika I do niniejszego
rozporządzenia ma zastosowanie do Inicjatywy na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych.

1.
Wskaźniki i kluczowe etapy wdrażania wybrane na
potrzeby ram wykonania, ich cele pośrednie i końcowe,
a także ich wartości do osiągnięcia podaje się w podziale na
poszczególne fundusze, a w przypadku EFRR i EFS również
w podziale na kategorie regionów.

Kody 121, 122 i 123 podane w tabeli 1 załącznika I do niniej
szego rozporządzenia mają zastosowanie do EFRR, Funduszu
Spójności i EFS.

2.
Informacje wymagane w art. 4 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia podaje się w podziale na fundusze i w stosow
nych przypadkach w podziale na kategorie regionów.

3.
Kody podane w tabelach 2-4, 7 i 8 załącznika I do niniej
szego rozporządzenia mają zastosowanie do EFRR, EFS
i Funduszu Spójności.

3.
Osiągnięcie celów pośrednich i końcowych ocenia się
oddzielnie dla każdego funduszu i dla każdej kategorii regionu
w ramach priorytetu, przy uwzględnieniu wskaźników, celów
pośrednich i końcowych, a także ich wartości osiągnięcia
w podziale na fundusze i kategorie regionów. Wskaźniki
produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach
wykonania odpowiadają ponad 50 % alokacji finansowej na
dany fundusz i w stosownych przypadkach na daną kategorię

Kody podane w tabeli 5 załącznika I do niniejszego rozporzą
dzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFRR i Funduszu Spój
ności.
Kody podane w tabeli 6 załącznika I do niniejszego rozporzą
dzenia mają zastosowanie wyłącznie do EFS i Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
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ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Artykuł 3 i załącznik III do niniejszego rozporządzenia stosuje się z mocą od dnia wejścia w życie
rozporządzenia w sprawie EFMR.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
Wymiary i kody kategorii interwencji funduszy polityki spójności (1) w ramach celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
TABELA 1: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI
1. ZAKRES INTERWENCJI
I

Współczynnik dla obliczania
wsparcia na cele związane ze
zmianami klimatu

Inwestycje produkcyjne:

001

Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

0%

002

Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach

0%

003

Inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką
niskoemisyjną

40 %

004

Inwestycje produkcyjne związane ze współpracą dużych przedsiębiorstw z MŚP
w celu rozwoju produktów i usług w zakresie technologii informacyjnych i komu
nikacyjnych („TIK”) oraz e-handlu i zwiększania popytu na TIK

0%

II

Infrastruktura oferująca podstawowe usługi I inwestycje powiązane:
Infrastruktura energetyczna

005

Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)

0%

006

Energia elektryczna (sieci TEN-E – magazynowanie i przesył)

0%

007

Gaz ziemny

0%

008

Gaz ziemny (sieci TEN-E)

0%

009

Energia odnawialna: wiatrowa

100 %

010

Energia odnawialna: słoneczna

100 %

011

Energia odnawialna: z biomasy

100 %

012

Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna
i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana
energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej
z wodoru)

100 %

013

Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki wsparcia

100 %

014

Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energe
tycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia

100 %

015

Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inte
ligentne sieci i systemy TIK)

100 %

016

Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie

100 %

(1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Społeczny.
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Infrastruktura ochrony środowiska
017

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
minimalizacji, segregacji, recyklingu)

0%

018

Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie:
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego,
przekształcania termicznego i składowania na składowiskach)

0%

019

Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi

0%

020

Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdat
niania, magazynowania i dystrybucji)

0%

021

Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami
w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu,
pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsu
mentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków)

40 %

022

Oczyszczanie ścieków

0%

023

Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i / lub uniknięciu emisji gazów
cieplarnianych (w tym obróbka i magazynowanie metanu oraz kompostowanie)

100 %

Infrastruktura transportowa
024

Kolej (sieć bazowa TEN-T)

40 %

025

Kolej (sieć kompleksowa TEN-T)

40 %

026

Inne koleje

40 %

027

Tabor kolejowy

40 %

028

Autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa (nowo budowane)

0%

029

Autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa (nowo budowane)

0%

030

Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T (nowo budo
wane)

0%

031

Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane)

0%

032

Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane)

0%

033

Drogi TEN-T przebudowane lub zmodernizowane

0%

034

Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regio
nalne lub lokalne)

0%

035

Transport multimodalny (sieci TEN-T)

40 %

036

Transport multimodalny

40 %

037

Porty lotnicze (sieci TEN-T) (1)

0%

038

Inne porty lotnicze (1)

0%
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039

Porty morskie (sieci TEN-T)

40 %

040

Inne porty morskie

40 %

041

Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T)

40 %

042

Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne)

40 %

Zrównoważony transport
043

Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)

40 %

044

Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem,
systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informa
cji)

40 %

Infrastruktura w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)
045

TIK: sieć szkieletowa i dosyłowa

0%

046

TIK: szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka; >/= 30 Mbps)

0%

047

TIK: bardzo szybka sieć szerokopasmowa (dostęp/lokalna pętla abonencka;
>/= 100 Mbps)

0%

048

TIK: Inne rodzaje infrastruktury TIK / zasobów lub wyposażenia komputerowego
o dużej skali (w tym e-infrastruktura, centra danych i sensory, również wbudowane
w innego rodzaju infrastrukturę, np. obiekty badawcze, infrastrukturę społeczną
lub służącą ochronie środowiska)

0%

III

Infrastruktura społeczna, zdrowotna I edukacyjna oraz powiązane inwestycje

049

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyższego

0%

050

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych

0%

051

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podsta
wowym i średnim ogólnokształcącym)

0%

052

Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem

0%

053

Infrastruktura ochrony zdrowia

0%

054

Infrastruktura mieszkalnictwa

0%

055

Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego
i lokalnego

0%

IV

Rozwój potencjału wewnętrznego
Badania, rozwój i innowacje

056

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane
bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0%

057

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

0%

058

Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna)

0%
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059

Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki
nauki)

0%

060

Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych i ośrod
kach kompetencji, w tym tworzenie sieci

0%

061

Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym
tworzenie sieci

0%

062

Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzy
ścią głównie dla MŚP

0%

063

Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP

0%

064

Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje proce
sowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne)

0%

065

Infrastruktura na potrzeby badań i rozwoju, transfer technologii i współpraca
w przedsiębiorstwach koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej i odpor
ności na zmiany klimatu

100 %

Rozwój przedsiębiorczości
066

Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie
zarządzania, marketingu i projektowania)

0%

067

Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw
(w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

0%

068

Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP
oraz środki wsparcia

100 %

069

Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzysty
wania zasobów w MŚP

40 %

070

Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach

100%

071

Rozwój i promocja przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach na rzecz
gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu (w tym wsparcie takich
usług)

100 %

072

Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty)

0%

073

Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP)

0%

074

Rozwój i promowanie komercyjnych walorów turystycznych w MŚP

0%

075

Rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz

0%

076

Rozwój i promowanie komercyjnych dóbr w dziedzinie kultury i kreatywności
w MŚP

0%

077

Rozwój i promowanie komercyjnych usług w dziedzinie kultury i kreatywności
w MŚP lub na ich rzecz

0%

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) – stymulowanie popytu, aplikacje i usługi
078

Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej,
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatno
ści, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej)

0%

079

Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie ekultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)

0%
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080

Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i eedukacji, umiejętności cyfrowe

0%

081

Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz
usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie
w służbie osobom starszym)

0%

082

Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe
procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych
przedsiębiorstw TIK

0%

Środowisko
083

Działania w zakresie jakości powietrza

40 %

084

Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC)

40 %

085

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona
infrastruktura

40%

086

Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000

40 %

087

Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagroże
niami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami,
suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świado
mości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęs
kami i katastrofami

100 %

088

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami
ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi,
oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości,
ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami
i katastrofami

0%

089

Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

0%

090

Ścieżki rowerowe i piesze

091

Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych

0%

092

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych

0%

093

Rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych

0%

094

Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dzie
dzictwa

0%

095

Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

0%

100 %

Inne
096

Zdolności instytucjonalne administracji publicznej i służb publicznych związane
z wdrażaniem EFRR lub działania wspierające inicjatywy dotyczące zdolności insty
tucjonalnych w zakresie EFS

0%

097

Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obsza
rach miejskich i wiejskich

0%

098

Regiony najbardziej oddalone: rekompensata ewentualnych dodatkowych kosztów
poniesionych w związku z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorial
nym

0%

099

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania
dodatkowych kosztów wynikających z wielkości rynku

0%
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100

Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania
dodatkowych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem
terenu

40 %

101

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla
EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej
bezpośrednio z EFRR)

0%

V

Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

102

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,
w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez
lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników

0%

103

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym zagrożonych wykluczeniem społecz
nym, a także ludzi młodych ze środowisk marginalizowanych, w tym poprzez
wdrażanie gwarancji dla młodzieży

0%

104

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

0%

105

Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem
dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego
i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę

0%

106

Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

0%

107

Aktywne i zdrowe starzenie się

0%

108

Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, np. publicznych i prywatnych
służb zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym
poprzez przedsięwzięcia służące ponadnarodowej mobilności pracowników,
a także systemy mobilności i lepszą współpracę pomiędzy instytucjami a właści
wymi zainteresowanymi podmiotami

0%

VI

Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem I wszelką dyskryminacją

109

Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie

0%

110

Integracja społeczno-gospodarcza społeczności marginalizowanych, np. Romów

0%

111

Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i promowanie równości szans

0%

112

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

0%

113

Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębior
stwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia

0%

114

Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

0%
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VII Inwestowanie w kształcenie, szkolenie I szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności oraz
uczenia się przez całe życie
115

Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formal
nych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

0%

116

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia
na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć,
zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji

0%

117

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycz
nych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie
nabytych kompetencji

0%

118

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmac
nianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

0%

VIII Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej
119

Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz
efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa
i dobrego rządzenia

0%

120

Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących
politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia
oraz polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz
realizacji reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

0%

IX

Pomoc techniczna

121

Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

0%

122

Ewaluacja i badania

0%

123

Informacja i komunikacja

0%

(1) Wyłącznie inwestycje związane z ochroną środowiska lub takie, którym towarzyszą inwestycje konieczne dla łagodzenia lub ograni
czenia ich negatywnego wpływu na środowisko

TABELA 2: KODY WYMIARU FORM FINANSOWANIA
2. FORMA FINANSOWANIA
01

Dotacja bezzwrotna

02

Dotacja zwrotna

03

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: kapitał podwyższonego ryzyka i inwestycje kapitałowe lub
środki równoważne

04

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne

134

PL

L 69/78

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje lub środki równoważne

06

Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne,
wsparcie techniczne lub środki równoważne

07

Nagroda

TABELA 3: KODY WYMIARU TERYTORIALNEGO
3. TYP OBSZARU
01

Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)

02

Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)

03

Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)

04

Obszary współpracy makroregionalnej

05

Współpraca pomiędzy różnymi obszarami objętymi programami krajowymi lub regionalnymi w kontekście krajo
wym

06

Współpraca ponadnarodowa w ramach EFS

07

Nie dotyczy

TABELA 4: KODY WYMIARU TERYTORIALNYCH MECHANIZMÓW WDRAŻANIA
4. TERYTORIALNE MECHANIZMY WDRAŻANIA
01

Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie

02

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

03

Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne

04

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

05

Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich/wiejskich

06

Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

07

Nie dotyczy

TABELA 5: KODY WYMIARU CELU TEMATYCZNEGO
5. CEL TEMATYCZNY (EFRR i Fundusz Spójności)
01

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

02

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych

03

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

04

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

05

Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

06

Zachowanie i ochrona i środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
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07

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infra
struktury sieciowej

08

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników

09

Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

10

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez
całe życie

11

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności admi
nistracji publicznej

12

Nie dotyczy (Tylko pomoc techniczna)

TABELA 6: KODY WYMIARU TEMATU UZUPEŁNIAJĄCEGO EFS
6. TEMAT UZUPEŁNIAJĄCY EFS

Współczynnik dla obliczania
wsparcia na cele związane ze
zmianami klimatu

01

Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną

100 %

02

Innowacje społeczne

0%

03

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

0%

04

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

0%

05

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

0%

06

Niedyskryminacja

0%

07

Równość płci

0%

08

Nie dotyczy

0%

TABELA 7: KODY WYMIARU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
01

Rolnictwo i leśnictwo

02

Rybołówstwo i akwakultura

03

Produkcja artykułów spożywczych i napojów

04

Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

05

Produkcja sprzętu transportowego

06

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

07

Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego

08

Budownictwo

09

Górnictwo i kopalnictwo (w tym wydobycie surowców energetycznych)

10

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
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11

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

12

Transport i składowanie

13

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo
i działalność pokrewna

14

Handel hurtowy i detaliczny

15

Turystyka oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

16

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

17

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18

Administracja publiczna

19

Edukacja

20

Opieka zdrowotna

21

Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne

22

Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu

23

Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja

24

Inne niewyszczególnione usługi

TABELA 8: KODY WYMIARU LOKALIZACJI
8. MIEJSCE (2)
Kod

Miejsce
Kod regionu lub obszaru, w którym zlokalizowane lub prowadzone są działania, zgodnie z Nomenklaturą
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) zawartą w załączniku do rozporządzenia (WE) nr
1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
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ZAŁĄCZNIK II
Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z art. 2
Artykuł rozporządzenia (WE) nr
1305/2013 (1)

Priorytet / cel szczegółowy

Współczynnik

Art. 5 pkt 3 lit. b)

Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania nim w gospo
darstwach rolnych

40 %

Art. 5 pkt 4

Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powią
zanych z rolnictwem i leśnictwem (wszystkie cele szczegółowe)

100 %

Art. 5 pkt 5

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i prze
chodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na
zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
(wszystkie cele szczegółowe)

100 %

Art. 5 ust. 6 lit. b)

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

40 %

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013,
s. 487).
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ZAŁĄCZNIK III
Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 3
Nazwa środka pomocy

Tymczasowa numeracja

Współczynnik

ROZDZIAŁ I
Zrównoważony rozwój w rybołówstwie
Innowacje

Art. 28

0%* (1)

Usługi doradcze

Art. 29

0%

Partnerstwa między naukowcami a rybakami

Art. 30

0%*

Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego - szkolenie,
tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny

Art. 31

0%*

Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego - wsparcie
dla współmałżonków i partnerów życiowych

Art. 31 ust. 2

0%*

Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego –
praktykanci na statkach stosowanych w łodziowym rybołówstwie
przybrzeżnym

Art. 31 ust. 3

0%*

Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów

Art. 32

0%*

Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność

Art. 32a

0%

Zdrowie i bezpieczeństwo

Art. 33

0%

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

Art. 33a

40%

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

Art. 33b

100%

Fundusze wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych
zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych

Art. 33c

40%

Wsparcie dla systemów przydziału uprawnień do połowów

Art. 34

40%

Wspieranie opracowywania i wdrażania środków ochronnych

Art. 35

0%

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie
i dostosowanie połowów w celu ochrony gatunków

Art. 36

40%

Innowacje związane z ochroną morskich zasobów biologicznych

Art. 37

40%

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej –
zbieranie odpadów

Art. 38 ust. 1 lit. a)

0%

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej – wkład
do lepszego zarządzania lub ochrony, budowa, instalacja lub
modernizacja urządzeń stałych lub ruchomych, opracowanie
planów ochrony i zarządzania związanych z obszarami sieci Natura
2000 i obszarami specjalnej ochrony, zarządzanie, odbudowa
i monitorowanie morskich obszarów chronionych, w tym
obszarów sieci Natura 2000, świadomość ekologiczna, udział
w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie
różnorodności biologicznej oraz usługi ekosystemowe

Artykuł 38 ust. 1 lit.
b)–e), ea), f)

40%

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej –
systemy rekompensaty szkód wyrządzonych w połowach przez
ssaki i ptaki

Art. 38 ust. 1 lit. eb)

0%

Łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach

Art. 39 ust. 1 lit. a)

100%
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Tymczasowa numeracja

Współczynnik

Łagodzenie skutków zmiany klimatu – audyty i programy związane
z efektywnością energetyczną

Art. 39 ust. 1 lit. b)

100%

Efektywność energetyczna – badania w celu oceny znaczenia
alternatywnych układów napędowych i projektów kadłubów

art. 39 ust. 1 lit. c)

40%

Wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników

Art. 39 ust. 2

100%

Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystanie niechcianych
połowów

Art. 40

0%

Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do sprzedaży ryb
i przystanie – inwestycje w celu poprawy infrastruktury portów
rybackich i miejsc do sprzedaży ryb lub miejsc wyładunku
i przystani

Art. 41 ust. 1

40%

Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do sprzedaży ryb
i przystanie – inwestycje w celu ułatwienia przestrzegania
obowiązku wyładowywania wszystkich połowów

Art. 41 ust. 2

0%

Porty rybackie, miejsca wyładunku, miejsca do sprzedaży ryb
i przystanie – inwestycje w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Art. 41 ust. 3

0%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna – na
statkach lub w indywidualny sprzęt, o których mowa w art. 33

Art. 42 ust. 1 lit. a)

0*%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna
Inwestycje w sprzęt i rodzaje operacji, o których mowa w art. 36
art. 37

Art. 42 ust. 1 lit. b)

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna – na
statkach oraz audyty i programy związane z efektywnością
energetyczną

Art. 42 ust. 1 lit. c)

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna –
promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego

Art. 42 ust. 1 lit. aa)

0%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna – porty
rybackie, przystanie i miejsca wyładunku

Art. 42 ust. 1 lit. d)

0%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna –
inwestycje służące zwiększeniu wartości lub poprawie jakości
złowionych ryb

Art. 42 ust. 1 lit. da)

0%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna –
wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność

Art. 42 ust. 1 lit. 1a

0%

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna –
rozwój i ułatwianie innowacji

Artykuł 42 ust. 1b

0%*

Rybołówstwo śródlądowe i śródlądowa fauna i flora wodna –
w celu ochrony i rozwoju fauny i flory wodnej

Art. 42 ust. 5

40%

ROZDZIAŁ II
Zrównoważony rozwój w akwakulturze
Innowacje

Art. 45

0%*

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Art. 46

0%*

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla
gospodarstw akwakultury

Art. 48

0%*

Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

Art. 49

0%*

Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury

Art. 50

40%

Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze
zrównoważonej akwakultury

Art. 51

0%

Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę
ekologiczną

Art. 53

40%
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Tymczasowa numeracja

Współczynnik

Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska

Art. 54

40%

Środki dotyczące zdrowia publicznego

Art. 55

0%

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt

Art. 56

0%

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

Art. 57

40%

ROZDZIAŁ III
Zrównoważony rozwój obszarów rybackich
Wsparcie przygotowawcze

Art. 63 ust. 1 lit. a)

0%

Realizacja lokalnych strategii rozwoju

Art. 65

40%

Działania prowadzone w ramach współpracy

Art. 66

0%*

Koszty bieżące i aktywizacja

Art. 63 ust. 1 lit. d)

0%

ROZDZIAŁ IV
Środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania
Plany produkcji i wprowadzania do obrotu

Art. 69

0%*

Dopłaty do przechowywania

Art. 70

0%

Środki dotyczące wprowadzania do obrotu

Art. 71

0%*

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Art. 72

40%

ROZDZIAŁ V
Wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów
najbardziej oddalonych
System wyrównania kosztów

Art. 73

0%

ROZDZIAŁ VI
Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego
Kontrola i egzekwowanie

Art. 78

0%

Gromadzenie danych

Art. 79

0%*

ROZDZIAŁ VII
Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich
Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

Art. 79a

0%

ROZDZIAŁ VIII
Środki dotyczące zintegrowanej polityki morskiej finansowane w ramach zarządzania dzielonego
Zintegrowany nadzór morski

Art. 79b ust. 1 lit. a)

40%

Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona
eksploatacja zasobów morskich i przybrzeżnych

Art. 79b ust. 1 lit. b)

40%

(1) Środkom oznaczonym * w tabeli można przypisać wagę 40% zgodnie z art. 3 ust. 2.
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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1232/2014
z dnia 18 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 w celu dostosowania zawar
tych w nim odniesień do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
i poprawiające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac
kiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 8 akapit trzeci i art. 22
ust. 7 akapit piąty,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu zapewnienia niezbędnych przepisów prawnych w zakresie programowania europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych (zwanych dalej „EFSI”) oraz aby umożliwić terminowe przyjęcie odpowiednich
programów operacyjnych, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 (2) zostało przyjęte przed przy
jęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (3).

(2)

W następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 508/2014 niektóre odniesienia w rozporządzeniu wykona
wczym (UE) nr 215/2014 do przyszłego unijnego aktu prawnego w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego („EFMR”) należy zastąpić odniesieniami do rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(3)

Co się tyczy EFMR, wagi określone w przyszłym akcie prawnym Unii w sprawie EFMR w odniesieniu do poziomu
wsparcia realizacji celów związanych ze zmianą klimatu dla każdego z pięciu europejskich funduszy struktural
nych i inwestycyjnych w wersji przyjętej rozporządzeniem (UE) nr 215/2014 załączone były tymczasowo. Odnie
sienia zawarte w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014 powinny zatem zostać
dostosowane do ostatecznej wersji numeracji przepisów zawartych w rozporządzeniu (UE) nr 508/2014.

(4)

W celu zapewnienia, że w kontekście ram wykonania realizacja celu pośredniego i celu końcowego dla wskaźnika
finansowego może zostać oceniona na podstawie wniosków o płatność przedłożonych Komisji, błędne odnie
sienie w art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 215/2014 do art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 należy poprawić na odniesienie do art. 126 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z
8.3.2014, s. 65).
3
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE)
nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).
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(5)

Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść
w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne.

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 215/2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 ust. 1 akapit drugi lit. c) i d) otrzymują brzmienie:
„c) sprawozdawczości państw członkowskich dotyczącej środków finansowych i wydatków w podziale na poszcze
gólne środki w rocznych sprawozdaniach z wdrażania, zgodnie z art. 50 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 oraz art. 114 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014;
d) informacji i danych przedstawionych przez państwa członkowskie w odniesieniu do operacji wybranych do finan
sowania zgodnie z art. 97 ust. 1 lit. a) i art. 107 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.”;
2) załącznik III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 215/2014 wprowadza się następujące sprostowanie:
s. 68, art. 5 ust. 2:
zamiast:

„2.
Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finanso
wego dotyczą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunko
wości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję zgodnie z art. 126 lit. c) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013.
W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowitych wydatków publicznych, wprowa
dzonych do wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji.”,

powinno być:

„2.
Dla wszystkich EFSI, z wyjątkiem EFRROW, cel pośredni i cel końcowy dla wskaźnika finanso
wego dotyczą całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych, wprowadzonej do systemu rachunko
wości instytucji certyfikującej i poświadczonej przez tę instytucję zgodnie z art. 126 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013.
W przypadku EFRROW dotyczą one zrealizowanych całkowitych wydatków publicznych, wprowa
dzonych do wspólnego systemu monitorowania i ewaluacji.”.
Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK III

Współczynniki do obliczania kwot wsparcia na cele dotyczące zmian klimatu w przypadku
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z art. 3
Artykuł
rozporządzenia (UE)
nr 508/2014

Nazwa środka pomocy

Współczynnik

ROZDZIAŁ I

Zrównoważony rozwój w rybołówstwie
Artykuł 26

Innowacje (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

Artykuł 27

Usługi doradcze (+ art. 44 ust. 3 Rybołówstwo śródlądowe)

0%

Artykuł 28

Partnerstwa między naukowcami a rybakami (+ art. 44 ust. 3 Rybołów
stwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 29 ust. 1 i 2

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog
społeczny — szkolenie, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny,
wsparcie dla współmałżonków i partnerów (+ art. 44 ust. 1 lit. a) Rybo
łówstwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 29 ust. 3

Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog
społeczny — stażyści na statkach stosowanych w łodziowym rybołów
stwie przybrzeżnym/dialog społeczny

0 %*

Artykuł 30

Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów (+ art. 44 ust. 4 Rybo
łówstwo śródlądowe)

0 %*

Artykuł 31

Wsparcie dla młodych rybaków rozpoczynających działalność (+ art. 44
ust. 2 Rybołówstwo śródlądowe)

0%

Artykuł 32

Bezpieczeństwo i higiena pracy (+ art. 44 ust. 1 lit. b) Rybołówstwo śród
lądowe)

0%

Artykuł 33

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

40 %

Artykuł 34

Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

100 %

Artykuł 35

Fundusze wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk
klimatycznych oraz incydentów środowiskowych

40 %

Artykuł 36

Wsparcie dla systemów przydziału uprawnień do połowów

40 %

Artykuł 37

Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz
współpraca regionalna

0%

Artykuł 38

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dosto
sowanie połowów w celu ochrony gatunków (+ art. 44 ust. 1 lit. c) Rybo
łówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 39

Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza (+ art. 44 ust. 1
lit. c) Rybołówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 40 ust. 1
lit. a)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — zbieranie
utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich

0%
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Nazwa środka pomocy

Współczynnik

Artykuł 40 ust. 1
lit. b–g) i i)

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej — wkład w
lepsze zarządzanie lub ochronę, budowa, instalacja lub modernizacja urzą
dzeń stałych lub ruchomych, opracowanie planów ochrony i zarządzania
odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i obszarów ochrony prze
strzennej, zarządzanie, odbudowa i monitorowanie morskich obszarów
chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000, świadomość w kwes
tiach środowiska, udział w innych działaniach mających na celu zacho
wanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemo
wych (+ art. 44 ust. 6 Śródlądowa fauna i flora wodna)

40 %

Artykuł 40 ust. 1
lit. h)

Ochrona i odbudowa biologicznej różnorodności morskiej — systemy
rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki

0%

Artykuł 41 ust. 1
lit. a), b) i c)

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu — inwes
tycje na statkach; audyty i programy związane z efektywnością energe
tyczną; analizy służące ocenie wkładu alternatywnych systemów napę
dzania i projektów kadłubów (+ art. 44 ust. 1 lit. d) Rybołówstwo śródlą
dowe)

100 %

Artykuł 41 ust. 2

Efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu —
wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników

100 %

Artykuł 42

Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych
połowów (+ art. 44 ust. 1 lit. e) Rybołówstwo śródlądowe)

0%

Artykuł 43 ust. 1 i 3

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje
w celu poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc
wyładunku i przystani; budowa przystani w celu zwiększenia bezpieczeń
stwa rybaków (+ art. 44 ust. 1 lit. f) Rybołówstwo śródlądowe)

40 %

Artykuł 43 ust. 2

Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie — inwestycje
w celu ułatwienia przestrzegania obowiązku wyładowywania wszystkich
połowów

0%

ROZDZIAŁ II

Zrównoważony rozwój w akwakulturze
Artykuł 47

Innowacje

0 %*

Artykuł 48 ust. 1
lit. a)–d), f), g) i h)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

0 %*

art. 48 ust. 1 lit. e), i)
oraz j)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — efektywność zasobów; ograni
czenie wykorzystania wody i substancji chemicznych; systemy recyrkula
cyjne minimalizujące zużycie wody

0 %*

art. 48 ust. 1 lit. k)

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę — zwiększanie efektywności ener
getycznej; energia odnawialna

40 %

Artykuł 49

Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw
akwakultury

0 %*

Artykuł 50

Propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów

0 %*

Artykuł 51

Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury

40 %
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Nazwa środka pomocy

Współczynnik

Artykuł 52

Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze
zrównoważonej akwakultury

0%

Artykuł 53

Przejście na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekolo
giczną

0 %*

Artykuł 54

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

0 %*

Artykuł 55

Środki dotyczące zdrowia publicznego

0%

Artykuł 56

Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt

0%

Artykuł 57

Ubezpieczenie zasobów akwakultury

40 %

ROZDZIAŁ III

Zrównoważony rozwój obszarów rybackich
Artykuł 62 ust. 1
lit. a)

Wsparcie przygotowawcze

0%

Artykuł 63

Realizacja lokalnych strategii rozwoju (w tym koszty bieżące i aktywizacja)

40 %

Artykuł 64

Działania z zakresu współpracy

0 %*

ROZDZIAŁ IV

Środki dotyczące obrotu i przetwarzania
Artykuł 66

Plany produkcji i obrotu

0 %*

Artykuł 67

Dopłaty do składowania

0%

Artykuł 68

Środki dotyczące obrotu

0 %*

Artykuł 69

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

0 %*

ROZDZIAŁ V

Rekompensata za dodatkowe koszty związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów najbar
dziej oddalonych
Artykuł 70

System rekompensat

0%
ROZDZIAŁ VI

Środki towarzyszące wspólnej polityce rybołówstwa w ramach zarządzania dzielonego
Artykuł 76

Kontrola i egzekwowanie

0%

Artykuł 77

Gromadzenie danych

0 %*
ROZDZIAŁ VII

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich
Artykuł 78

Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich
146
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ROZDZIAŁ VIII

Środki dotyczące zintegrowanej polityki morskiej finansowane w ramach zarządzania dzielonego
Artykuł 80 ust. 1
lit. a)

Zintegrowany nadzór morski

0 %*

Artykuł 80 ust. 1
lit. b)

Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważona eksploatacja
zasobów morskich i przybrzeżnych

40 %

Artykuł 80 ust. 1
lit. c)

Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

40 %

(1) Środkowi oznaczonemu * w tabeli można przypisać wagę 40 % zgodnie z art. 3 ust. 2.”
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 821/2014
z dnia 28 lipca 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów
i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakte
rystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz
systemu rejestracji i przechowywania danych
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac
kiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 38 ust. 10, art. 46 ust. 3,
art. 115 ust. 4 oraz art. 125 ust. 8 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 (2) ustanawia przepisy niezbędne do przygotowania
programów. W celu zapewnienia realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych („EFSI”) konieczne jest ustanowienie dodatkowych przepisów dotyczących stosowania rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić uzyskanie całościowego obrazu i dostępu do tych przepisów, należy je
określić w jednym akcie wykonawczym.

(2)

W celu zwiększenia elastyczności uruchamiania wsparcia instrumentów finansowych z różnych źródeł, którymi
zarządza instytucja zarządzająca, w jeden ze sposobów określonych w art. 38 ust. 4 akapit pierwszy rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, niezbędne jest sprecyzowanie sposobu transferu wkładów z programów i zarządzania
nimi. Konieczne jest zwłaszcza sprecyzowanie okoliczności, w których instrument finansowy może otrzymać
wkłady z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednej osi priorytetowej lub więcej niż jednego środka
tego samego programu, oraz warunków uwzględniania krajowych wkładów publicznych lub prywatnych do
instrumentów finansowych, dokonywanych na poziomie ostatecznych odbiorców, jako krajowych środków
współfinansowania.

(3)

Niezbędne jest ustanowienie modelu przekazywania Komisji sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych
w celu zapewnienia przekazywania przez instytucje zarządzające informacji wymaganych art. 46 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 w sposób spójny i porównywalny. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania
instrumentów finansowych jest również niezbędny do umożliwienia Komisji sporządzania zestawień danych doty
czących postępów w zakresie finansowania i wdrażania instrumentów finansowych.

(4)

W celu zapewnienia zharmonizowanego wizualnego oznaczenia działań informacyjnych i komunikacyjnych w
odniesieniu do operacji w obszarze polityki spójności Unii należy ustalić wytyczne dotyczące symbolu Unii i
określić jego standardową kolorystykę, a także określić warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz
odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację.

(5)

W celu zapewnienia zharmonizowanego wizualnego oznaczenia działań informacyjnych i komunikacyjnych w
odniesieniu do działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych w obszarze polityki spójności Unii
konieczne jest określenie charakterystyki technicznej billboardów i stałych tablic w przypadku działań w zakresie
infrastruktury i prac budowlanych o całkowitym wsparciu publicznym przekraczającym 500 000 EUR dla każdej
operacji.

(6)

Do celów art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 konieczne jest określenie specyfikacji technicz
nych systemu elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne
do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z
8.3.2014, s. 65).
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(7)

Do celów skutecznego wykonania art. 122 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest
zapewnienie tego, aby specyfikacje techniczne systemu rejestracji i przechowywania danych gwarantowały pełną
interoperacyjność z systemem, o którym mowa w art. 122 ust. 3 tego rozporządzenia, na poziomie struktu
ralnym, technicznym i semantycznym.

(8)

Szczegółowe specyfikacje techniczne systemu rejestracji i przechowywania danych powinny być wystarczająco
udokumentowane, aby zapewnić ścieżkę audytu zgodności z wymogami prawnymi.

(9)

System rejestracji i przechowywania danych powinien również obejmować odpowiednie narzędzie służące do
wyszukiwania oraz funkcje raportujące, aby umożliwić łatwe odzyskiwanie i łączenie przechowywanych w nim
informacji do celów monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE TRANSFERU WKŁADÓW Z PROGRAMÓW I ZARZĄDZANIA NIMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Artykuł 1
Transfer wkładów z programów i zarządzanie nimi
(Art. 38 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
1.
Jeżeli wkładów do instrumentu finansowego dokonuje się z więcej niż jednego programu lub więcej niż jednej osi
priorytetowej lub więcej niż jednego środka tego samego programu, podmiot wdrażający ten instrument finansowy
prowadzi oddzielny rachunek lub zapewnia odpowiedni kod księgowy dla wkładu z każdego programu, z każdej osi
priorytetowej lub każdego środka do celów sprawozdawczości lub audytu.
2.
Jeżeli krajowych wkładów publicznych i prywatnych do instrumentów finansowych dokonuje się na poziomie osta
tecznych odbiorców, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, podmioty wdrażające te instrumenty
finansowe zarządzają krajowymi wkładami publicznymi lub prywatnymi stanowiącymi współfinansowanie krajowe i
dokonywanymi na poziomie ostatecznych odbiorców zgodnie z ust. 3–6.
3.

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają dokumentację w zakresie:

a) prawnie ważnej umowy z podmiotami prywatnymi lub publicznymi, dotyczących krajowych wkładów publicznych
lub prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe, które podmioty te mają wnieść na poziomie ostatecznych
odbiorców;
b) faktycznego transferu środków stanowiących współfinansowanie krajowe dokonanego przez podmioty prywatne lub
publiczne na rzecz ostatecznych odbiorców;
c) krajowych wkładów publicznych lub prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe, dokonanych przez
podmioty prywatne lub publiczne i zgłoszonych podmiotowi wdrażającemu instrument finansowy.
4.
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zachowują ogólną odpowiedzialność za inwestycje na rzecz ostatecz
nych odbiorców, w tym za późniejsze monitorowanie wkładów z programów zgodnie z umowami o finansowaniu.
5.
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają kwalifikowalność wydatków objętych krajowymi wkła
dami publicznymi lub prywatnymi stanowiącymi współfinansowanie krajowe przed zadeklarowaniem ich instytucji
zarządzającej.
6.
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniają ścieżkę audytu krajowych wkładów publicznych lub
prywatnych stanowiących współfinansowanie krajowe do poziomu ostatecznego odbiorcy.
Artykuł 2
Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych
(Art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
W przypadku specjalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucje
zarządzające stosują model określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
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ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH W ODNIESIENIU DO
OPERACJI I WYTYCZNE DOTYCZĄCE SYMBOLU UNII ORAZ OKREŚLENIE STANDARDOWEJ KOLORYSTYKI

(Art. 115 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Artykuł 3
Wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki
Symbol Unii tworzy się zgodnie ze standardami graficznymi określonymi w załączniku II.

Artykuł 4
Warunki techniczne umieszczania symbolu Unii oraz odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających
operację
1.
Symbol Unii, o którym mowa w sekcji 2.2 pkt 1 lit. a) załącznika XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
umieszcza się na stronie internetowej w kolorze. We wszystkich innych mediach w miarę możliwości stosuje się kolor, a
wersję jednobarwną można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
2.
Symbol Unii musi być zawsze wyraźnie widoczny i umieszczony w widocznym miejscu. Jego miejsce oraz wiel
kość muszą być odpowiednie do skali stosowanego materiału lub dokumentu. W przypadku niewielkich przedmiotów
promocyjnych obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.
3.

Jeżeli symbol Unii, odniesienie do Unii i odpowiedniego funduszu są umieszczone na stronie internetowej:

a) symbol Unii oraz odniesienie do Unii muszą być widoczne w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową,
w obrębie obszaru widoku urządzenia cyfrowego bez konieczności przewijania strony w dół przez użytkownika;
b) odniesienie do odpowiedniego funduszu musi być widoczne na tej samej stronie internetowej.
4.
Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Unia Europejska”. Nazwa instrumentu finansowego zawiera odniesienie do
faktu, że dany instrument jest dofinansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W kroju pisma
stosowanym w połączeniu z symbolem Unii można używać następujących czcionek: Arial, Auto, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nie stosuje się kursywy, odmian podkreślonych ani efektów czcionki. Położenie
tekstu w stosunku do symbolu Unii nie może w żaden sposób ingerować w symbol Unii. Rozmiar zastosowanej czcionki
musi być proporcjonalny do wielkości symbolu. Czcionka musi mieć kolor niebieski (Pantone reflex blue), czarny lub
biały, w zależności od tła.
5.
Jeżeli oprócz symbolu Unii umieszczone są inne logo, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar,
mierzony wysokością lub szerokością, jak największe z pozostałych logo.

Artykuł 5
Charakterystyka techniczna stałych tablic i tymczasowych lub stałych billboardów
1.
Nazwa operacji, główny cel operacji, symbol Unii wraz z odniesieniem do Unii i odniesieniem do funduszu lub
funduszy umieszczane na tymczasowym billboardzie, o którym mowa w sekcji 2.2 pkt 4 załącznika XII do rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tego billboardu.
2.
Nazwa operacji oraz główny cel działania wspieranego przez operację, symbol Unii wraz z odniesieniem do Unii i
odniesieniem do funduszu lub funduszy umieszczane na stałej tablicy lub stałym billboardzie, o których mowa w
sekcji 2.2 pkt 5 załącznika XII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni
tej tablicy lub tego billboardu.
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ROZDZIAŁ III
SYSTEM REJESTRACJI I PRZECHOWYWANIA DANYCH

(Art. 125 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Artykuł 6
Przepisy ogólne
System rejestracji i przechowywania danych dotyczących operacji, o którym mowa w art. 125 ust. 2 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi określonymi w art. 7–11.
Artykuł 7
Ochrona i zachowanie danych i dokumentów oraz ich integralność
1.
Dostęp do systemu opiera się na uprzednio określonych prawach przysługujących różnym rodzajom użytkow
ników i ulega cofnięciu, jeżeli nie jest już potrzebny.
2.

W systemie prowadzi się rejestry zapisów, zmian i usunięć dokumentów i danych.

3.
System nie umożliwia zmian w treści dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym. Generowany jest
znacznik czasu, który poświadcza złożenie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym, jest z tym dokumentem
związany i nie podlega zmianom. Usunięcie takich dokumentów rejestruje się zgodnie z ust. 2.
4.
Regularnie wykonuje się kopie zapasowe danych. Kopie zapasowe wraz z repliką całej zawartości archiwum doku
mentów elektronicznych muszą być gotowe do wykorzystania w razie sytuacji nadzwyczajnej.
5.
Magazyn elektroniczny musi być chroniony przed niebezpieczeństwem utraty lub zmiany jego integralności.
Ochrona taka obejmuje fizyczną ochronę przed nieodpowiednią temperaturą i nieodpowiednimi poziomami wilgotności,
systemy wykrywania pożaru i kradzieży, odpowiednie systemy ochrony przed atakami wirusów, hakerami i innym
nieupoważnionym dostępem.
6.
System musi przewidywać migrację danych, formatu i środowiska komputerowego w odstępach czasowych wystar
czających do zagwarantowania czytelności i dostępności dokumentów i danych do końca odpowiedniego okresu, o
którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Artykuł 8
Interoperacyjność
1.
System musi być interoperacyjny z systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami, o których mowa
w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
W stosownych przypadkach system ułatwia weryfikację prawdziwości oraz kompletności danych przekazanych przez
beneficjentów przed ich bezpiecznym przechowywaniem.
2.
System musi być interoperacyjny z innymi odpowiednimi systemami komputerowymi, krajowymi ramami intero
peracyjności i europejskimi ramami interoperacyjności (EIF) ustanowionymi na podstawie decyzji Parlamentu Europej
skiego i Rady nr 922/2009/WE (1).
3.
System musi być interoperacyjny na poziomie technicznym i semantycznym. Specyfikacje muszą obejmować stan
dardowe formaty wymiany danych oraz zapewniać rozpoznawalność i możliwość wymiany tych formatów między
różnorodnymi systemami.
(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla euro
pejskich administracji publicznych (ISA) (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, s. 20).
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Artykuł 9
Funkcja wyszukiwania i funkcja raportująca
System obejmuje:
a) stosowne narzędzia służące do wyszukiwania, umożliwiające łatwe odzyskiwanie dokumentów, danych i ich metada
nych;
b) funkcję raportującą umożliwiającą tworzenie raportów na podstawie uprzednio określonych kryteriów, zwłaszcza w
przypadku danych określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 (1);
c) możliwość zapisywania, eksportu lub wydruku raportów, o których mowa w lit. b), lub łącze do aplikacji zewnętrznej
zapewniającej taką możliwość.
Artykuł 10
Dokumentacja systemu
Instytucja zarządzająca przedstawia szczegółową i zaktualizowaną funkcjonalną i techniczną dokumentację operacji i
charakterystyki systemu, dostępną na wniosek podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie programem, Komisji i Euro
pejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Dokumentacja, o której mowa w akapicie pierwszym, przedstawia dowody wdrożenia rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 w danym państwie członkowskim.
Artykuł 11
Bezpieczeństwo wymiany informacji
Stosowany system jest chroniony za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających poufność doku
mentów, ochronę systemów informacyjnych i ochronę danych osobowych. Środki te są zgodne z normami międzynaro
dowymi i krajowymi wymogami prawnymi.
Środki bezpieczeństwa, o których mowa w akapicie pierwszym, chronią sieci i urządzenia służące do transmisji, w
których system wchodzi w interakcje z innymi modułami i systemami.
Artykuł 12
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z
13.5.2014, s. 5).
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ZAŁĄCZNIK I

Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych
Lp.

Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

I.

Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1

Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w ramach programu
finansowanego z EFSI

1.1

Odniesienia (numer i tytuł) do poszczególnych osi priorytetowych lub środków wspierających instrument
finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI

2

Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-ych) instrument finansowy w ramach osi priorytetowej lub
środka

3

Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
wspierany(-e) z instrumentu finansowego

4.

Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego

4.1

Numer CCI każdego innego programu finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do instrumentu
finansowego

II.

Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)

5

Nazwa instrumentu finansowego

6

Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta)

7

Rozwiązania wdrożeniowe

7.1

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie Unii, zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję,
o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierany z wkładów pochodzą
cych z programu finansowanego z EFSI

7.1.1

Nazwa instrumentu finansowego ustanowionego na poziomie Unii

7.2

Instrument finansowy ustanowiony na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgra
nicznym, zarządzany przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym mowa w art. 38
ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów pochodzących z programu finansowanego z EFSI na podstawie art. 38
ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

8

Rodzaj instrumentu finansowego

8.1

Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające standardowe
warunki

8.2

Instrument finansowy wdrażany poprzez fundusz funduszy lub bez funduszu funduszy

8.2.1

Nazwa funduszu funduszy utworzonego w celu wdrażania instrumentów finansowych

9

Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, gwarancje, inwestycje
kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie połączone w ramach instrumentu
finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

9.1

Opis innego produktu finansowego

9.2

Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, dotacja na
opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

10

Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
(wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. b)): rachunek
powierniczy otwarty w imieniu podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej lub oddzielny
blok finansowy w ramach instytucji finansowej

III.

Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 lit. a), art. 38
ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o których mowa w
art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

11

Podmiot wdrażający instrument finansowy

11.1

Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013: istniejący lub
nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych; Europejski Bank
Inwestycyjny; Europejski Fundusz Inwestycyjny; międzynarodowa instytucja finansowa, w której państwo
członkowskie posiada akcje lub udziały; instytucja finansowa z siedzibą w państwie członkowskim, dążąca do
osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostająca pod nadzorem instytucji publicznej; podmiot prawa
publicznego lub prywatnego; instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe (tylko
w przypadku pożyczek i gwarancji)

11.1.1

Nazwa podmiotu wdrażającego instrument finansowy

11.1.2

Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności (nazwa państwa i miejscowości) podmiotu wdrażającego
instrument finansowy

12

Procedura wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy: udzielenie zamówienia publicznego; inna
procedura

12.1

Opis innej procedury wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy

13

Data podpisania umowy o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrument finansowy

IV.

Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz instru
mentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie (art. 46 ust. 2
lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14

Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu (w EUR)

14.1

w tym wkłady z EFSI (w EUR)

15

Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

15.1

w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR)

15.1.1

w tym EFRR (w EUR)

15.1.2

w tym Fundusz Spójności (w EUR)

15.1.3

w tym EFS (w EUR)

15.1.4

w tym EFRROW (w EUR)

15.1.5

w tym EFMR (w EUR)

15.2

w tym łączna kwota współfinansowania krajowego (w EUR)

15.2.1

w tym łączna kwota krajowego finansowania publicznego (w EUR)

15.2.2

w tym łączna kwota krajowego finansowania prywatnego (w EUR)
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Informacje wymagane w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych

16

Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) (1) (w EUR)

17

Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w EUR)

17.1

w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR)

17.2

w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w EUR)

18

Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

19

Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

20

Kwota wkładów z programu przeznaczonych na inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych odbiorców
zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w
EUR)

21

Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR)

V.

Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz ostatecznych
odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów gwarancyjnych na inwes
tycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i priorytety lub środki (art. 46 ust. 2
lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

22

Nazwy poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez instrument finansowy

23

Data podpisania umowy o finansowaniu dla produktu finansowego

24

Łączna kwota wkładów z programu zaangażowanych w ramach umów pożyczki, umów gwarancyjnych,
umów o produkty kapitałowe, quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z ostatecznymi odbiorcami (w
EUR)

24.1

w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)

25

Łączna kwota wkładów z programu wypłacona ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek, mikropożyczek,
kapitału lub innych produktów lub w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki wypłacone ostatecznym
odbiorcom, według produktów (w EUR)

25.1

w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR)

25.1.1

w tym EFRR (w EUR)

25.1.2

w tym Fundusz Spójności (w EUR)

25.1.3

w tym EFS (w EUR)

25.1.4

w tym EFRROW (w EUR)

25.1.5

w tym EFMR (w EUR)

25.2

w tym łączna kwota krajowego współfinansowania publicznego (w EUR)

25.3

w tym łączna kwota krajowego współfinansowania prywatnego (w EUR)

26

Łączna wartość pożyczek faktycznie wypłaconych ostatecznym odbiorcom w odniesieniu do podpisanych
umów gwarancyjnych (EUR)

27

Liczba umów pożyczki/umów gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub quasi-kapitałowe/umów o
inne produkty finansowe podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według produktów
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28

Liczba inwestycji w formie pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-kapitału/innych produktów finansowych
dokonanych u ostatecznych odbiorców, według produktów

29

Liczba ostatecznych odbiorców wspieranych za pomocą produktu finansowego

29.1

w tym duże przedsiębiorstwa

29.2

w tym MŚP

29.2.1

w tym mikroprzedsiębiorstwa

29.3

w tym osoby fizyczne

29.4

w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych odbiorców

29.4.1

opis innego rodzaju wspieranych ostatecznych odbiorców

VI.

Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji wdrażają
cych instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 2 lit. f) rozpo
rządzenia (UE) nr 1303/2013)

30

Data ukończenia oceny ex ante

31

Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy

31.1

liczba rozpoczętych już procedur wyboru

31.2

liczba podpisanych już umów o finansowaniu

32

Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego

32.1

Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji

33

Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji udzielonych i
wykorzystanych w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki

34

Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota przeznaczona na
gwarancje udzielone i wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki (w EUR)

VII.

Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu finansowego,
środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z art. 43 i 44, oraz
wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 lit. g) i i) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013)

35

Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

36

Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku sprawozda
wczego (w EUR)

36.1

w tym zwroty kapitału (w EUR)

36.2

w tym zyski oraz inne dochody (w EUR)

37

Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które zostały zwrócone do instrumentów finansowych i które
można przypisać do EFSI

37.1

w tym kwoty wypłacone na preferencyjne wynagrodzenie inwestorów prywatnych lub publicznych działają
cych zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do
instrumentu finansowego lub którzy współfinansują inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)
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37.2

w tym kwoty wypłacone na refundację poniesionych kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie instru
mentem finansowym (w EUR)

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach instrumentu
finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
38

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR)

38.1

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z podmiotem
wdrażającym instrument finansowy (w EUR)

38.2

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w EUR)

38.2.1

w tym wkłady publiczne (w EUR)

38.2.2

w tym wkłady prywatne (w EUR)

38.3

Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, uruchomionych na poziomie ostatecznych odbiorców (w EUR)

38.3.1

w tym wkłady publiczne (w EUR)

38.3.2

w tym wkłady prywatne (w EUR)

39

Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu

39.1

Spodziewany efekt dźwigni w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej/
innego produktu finansowego w odniesieniu do umowy o finansowaniu, według produktów

39.2

Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku sprawozdawczego w przypadku pożyczki/gwarancji/inwestycji kapita
łowej lub quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, według produktów

40

Wartość inwestycji i udziałów w odniesieniu do poprzednich lat (w EUR)

IX.

Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 46 ust. 2
lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

41

Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który wkład wnosi instrument finansowy

41.1

Wartość docelowa wskaźnika produktu

41.2

Wartość osiągnięta przez instrument finansowy w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika produktu

(1) Uwzględnia się w szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
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ZAŁĄCZNIK II

Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki
OPIS SYMBOLICZNY

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba
gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.
OPIS HERALDYCZNY

W polu błękitnym — krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.
OPIS GEOMETRYCZNY

Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość jest równa 1,5 długości jej wysokości. Dwanaście
złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na niewidzialnym okręgu, którego środek znajduje się w
punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda gwiazda ma
pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu równym jednej osiemnastej wysokości flagi.
Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej — oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a
dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na
tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.
PRZEPISOWE KOLORY

Kolory symbolu są następujące:
— kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (PANTONE REFLEX BLUE);
— kolorem gwiazd jest żółty (PANTONE YELLOW).
DRUK CZTEROKOLOROWY

W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów.
Kolor żółty (PANTONE YELLOW) osiąga się dzięki użyciu koloru 100 % żółtego (Process Yellow).
Przez połączenie kolorów 100 % cyjanu (Process Cyan) i 80 % magenty (Process Magenta) uzyskuje się kolor niebieski
(PANTONE REFLEX BLUE).
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INTERNET

Niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal):
003399) w palecie kolorów komputerowych, a żółty pantone (PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0
(w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCC00) w palecie kolorów komputerowych.
REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na
białym tle.

Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym
kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.

REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE

Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół prostokąta biały pasek o szerokości równej
1/25 wysokości tego prostokąta.
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 964/2014
z dnia 11 września 2014 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów
finansowych
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac
kiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 38 ust. 3 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W celu ułatwienia wykorzystania instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regio
nalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzanych przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowie
dzialność zgodnie z art. 38 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy ustanowić przepisy dotyczące
standardowych zasad i warunków dla określonych instrumentów finansowych. Te standardowe zasady i warunki
przygotowałyby te instrumenty do wykorzystania — tzw. standardowe instrumenty finansowe.

(2)

W celu ułatwienia wykorzystania instrumentów finansowych standardowe zasady i warunki muszą zapewniać
zgodność z zasadami pomocy państwa oraz ułatwiać udzielanie przez Unię wsparcia finansowego ostatecznym
odbiorcom poprzez łączenie instrumentów finansowych i dotacji.

(3)

Standardowe zasady i warunki nie powinny umożliwiać otrzymania pomocy państwa niezgodnej z rynkiem
wewnętrznym przez podmiot zapewniający finansowanie, taki jak inwestor publiczny lub prywatny lub pożycz
kodawca, zarządca instrumentu finansowego lub ostateczny odbiorca. Standardowe zasady i warunki powinny
uwzględnić stosowne rozporządzenia de minimis, takie jak rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 (2) i rozpo
rządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 (3), rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (4), rozporządzenie
Komisji (UE) nr 702/2014 (5), „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie
finansowania ryzyka” (6) oraz „Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i
leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020” (7).

(4)

Biorąc pod uwagę, że zasady pomocy państwa nie mają zastosowania do działalności rolniczej wspieranej w
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przestrzeganie standardowych
zasad i warunków powinno być dobrowolne. W przypadku innych rodzajów działalności wspieranych w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zastosowanie mają ogólne zasady
pomocy państwa, a zatem standardowe zasady i warunki powinny być obowiązkowe.

(5)

Z instrumentów finansowych finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych korzystać
mogą przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W przypadku
finansowania takich korzyści z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych innych niż Europejski
Fundusz Morski i Rybacki łączna kwota pomocy przyznanej z instrumentów finansowych dla wszystkich
przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ciągu trzech lat powinna pozostawać poniżej pułapu

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
(3) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).
(4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
(5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym
oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).
(6) Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4).
(7) Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020
(Dz.U. C 204 z 1.7.2014, s. 1).
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rocznych obrotów sektora rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa w poszczególnych państwach członkow
skich, określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 (1). Ponadto uwzględnić należy rozporządzenie
Komisji (UE) nr 702/2014 (2) oraz wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakul
tury (3).
(6)

Standardowe zasady i warunki powinny również obejmować minimalny zbiór wymogów w zakresie zarządzania
zapewniających właściwe zarządzanie instrumentami finansowymi w celu określenia bardziej szczegółowych
przepisów niż te zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

(7)

Do wsparcia rozwoju MŚP w trudnych warunkach finansowych stosownym instrumentem finansowym jest port
felowa pożyczka z podziałem ryzyka (pożyczka z podziałem ryzyka). Pożyczka z podziałem ryzyka daje MŚP
łatwiejszy dostęp do finansowania w formie nowych pożyczek, ponieważ zapewnia pośrednikom finansowym
wkład finansowy i podział ryzyka kredytowego, tym samym zapewniając MŚP większe fundusze na preferencyj
nych warunkach, np. niższe oprocentowanie i/lub mniejsze zabezpieczenie.

(8)

Finansowanie za pomocą pożyczki z podziałem ryzyka może być szczególnie skutecznym sposobem wspierania
MŚP w sytuacji ograniczonej dostępności finansowania lub stosunkowo niewielkiej gotowości pośredników finan
sowych do podejmowania ryzyka w przypadku określonych sektorów lub rodzajów MŚP. W tym kontekście stan
dardowe zasady i warunki są skutecznym sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(9)

Do zachęcenia pośredników finansowych do zwiększenia pożyczek dla MŚP objętych gwarancjami finansowanymi
przez Unię stosownym instrumentem finansowym jest ograniczona gwarancja portfelowa.

(10)

Ograniczona gwarancja portfelowa powinna wypełnić istniejącą lukę na rynku dłużnym dla MŚP, wspierając nowe
pożyczki dzięki ochronie przed ryzykiem kredytowym (w formie ograniczonej gwarancji pierwszej straty na port
felu) w celu zmniejszenia szczególnych trudności MŚP z dostępem do środków finansowych ze względu na brak
wystarczającego zabezpieczenia w połączeniu z ich stosunkowo wysokim ryzykiem kredytowym. Aby osiągnąć
oczekiwane skutki, wkład Unii w ograniczoną gwarancję portfelową nie powinien jednak zastępować równoważ
nych gwarancji, które w tym samym celu otrzymują odpowiednie instytucje finansowe w ramach obecnych unij
nych, krajowych i regionalnych instrumentów finansowych. W tym kontekście standardowe warunki są
skutecznym sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(11)

W celu stworzenia zachęty do wykorzystania możliwości oszczędności energii wynikających z renowacji
budynków mieszkalnych stosownym instrumentem finansowym jest pożyczka na renowację.

(12)

Pożyczka na renowację powinna być udzielana na warunkach długoterminowych subsydiowanych pożyczek oraz
ukierunkowana na udzielanie z góry wsparcia technicznego i finansowego właścicielom budynków mieszkalnych
na przygotowanie i realizację projektów renowacji budynków. Zakładanym celem jest również rynek finanso
wania, na którym pośrednicy bankowi są w zasadzie jedynym źródłem finansowania, lecz na którym finanso
wanie to jest albo zbyt niewielkie (ze względu na poziom skłonności pośrednika do podejmowania ryzyka), zbyt
krótkoterminowe, zbyt kosztowne, albo z innych względów nieodpowiednie z perspektywy długoterminowego
charakteru spłaty pożyczek na finansowane projekty. Wraz z nieefektywnym systemem identyfikacji i zamawiania
robót budowlanych w imieniu właścicieli bloków mieszkalnych bez wykluczania możliwości wsparcia osób
fizycznych stanowi to niedoskonałość rynku. W tym kontekście standardowe zasady i warunki są skutecznym
sposobem usunięcia takich niedoskonałości rynku.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące standardowych zasad i warunków w odniesieniu do następujących
instrumentów finansowych:
a) portfelowa pożyczka z podziałem ryzyka (pożyczka z podziałem ryzyka);
b) ograniczona gwarancja portfelowa;
c) pożyczka na renowację.
(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym
oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).
(3) Wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10).
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Artykuł 2
Dodatkowe zasady i warunki
Instytucje zarządzające mogą uwzględnić inne zasady i warunki niż te, które muszą znaleźć się w umowie o finanso
waniu zgodnie z określonymi w niniejszym rozporządzeniu zasadami i warunkami dotyczącymi wybranego instrumentu
finansowego.

Artykuł 3
Przestrzeganie zasad pomocy państwa zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami
1.
W przypadku instrumentów finansowych łączonych z dotacjami na wsparcie techniczne udzielane ostatecznym
odbiorcom korzystającym z jednego z instrumentów dotacje takie nie mogą przekraczać 5 % wkładu z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do instrumentu oraz są uzależnione od wyników oceny ex ante, o której mowa
w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasadniającej zastosowanie takich dotacji.
2.
Podmiot wdrażający instrument finansowy (zwany dalej „pośrednikiem finansowym”) zarządza dotacją na wsparcie
techniczne. Wsparcie techniczne nie obejmuje działań, które są objęte kosztami zarządzania i opłatami za zarządzanie
otrzymanymi z tytułu zarządzania instrumentem finansowym. Wydatki pokrywane w ramach wsparcia technicznego nie
mogą stanowić części inwestycji finansowanej z pożyczki w ramach stosownego instrumentu finansowego.

Artykuł 4
Zarządzanie zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami
1.
Instytucja zarządzająca lub w stosownych przypadkach zarządzający funduszem funduszy mają swoich przedstawi
cieli w komitecie nadzoru lub podobnym organie zarządzającym instrumentem finansowym.
2.
Instytucja zarządzająca nie uczestniczy bezpośrednio w poszczególnych decyzjach inwestycyjnych. W przypadku
funduszu funduszy instytucja zarządzająca sprawuje wyłącznie funkcję nadzorczą na poziomie funduszu funduszy i nie
ingeruje w poszczególne decyzje funduszu funduszy.
3.
Instrument finansowy posiada strukturę zarządzania, która umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących dywersy
fikacji kredytu i ryzyka w sposób przejrzysty i zgodnie z właściwą praktyką rynkową.
4.
Zarządzający funduszem funduszy oraz pośrednik finansowy posiadają strukturę zarządzania, która zapewnia
bezstronność i niezależność zarządzającego funduszem funduszy lub pośrednika finansowego.

Artykuł 5
Umowa o finansowaniu zgodnie ze standardowymi zasadami i warunkami
1.
Instytucja zarządzająca zawiera pisemną umowę o finansowaniu dotyczącą wkładów z programów na rzecz instru
mentu finansowego, która zawiera zasady i warunki zgodne z załącznikiem I.
2.

Umowa o finansowaniu zawiera następujące załączniki:

a) ocenę ex ante zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasadniającą instru
ment finansowy;
b) biznesplan instrumentu finansowego, w tym strategię inwestycyjną i opis inwestycji, gwarancji lub polityki pożycz
kowej;
c) opis instrumentu, który musi być zgodny ze szczegółowymi standardowymi zasadami i warunkami instrumentu i
który musi określać parametry finansowe instrumentów finansowych;
d) szablony służące do monitorowania i sprawozdawczości.
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Artykuł 6
Pożyczka z podziałem ryzyka
1.
Pożyczka z podziałem ryzyka ma formę funduszu pożyczkowego utworzonego przez pośrednika finansowego z
wkładem z programu i wkładem pośrednika finansowego w wysokości co najmniej 25 % funduszu pożyczkowego. Z
funduszu pożyczkowego finansowany jest portfel nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania
istniejących pożyczek.
2.

Pożyczka z podziałem ryzyka jest zgodna z zasadami i warunkami określonymi w załączniku II.
Artykuł 7
Ograniczona gwarancja portfelowa

1.
Ograniczona gwarancja portfelowa zapewnia zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w przypadku poszcze
gólnych pożyczek do wysokości stopy gwarancji wynoszącej maksymalnie 80 %, co służy utworzeniu portfela nowych
pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw do maksymalnej wysokości straty ustalonej za pomocą stopy ograni
czenia gwarancji nieprzekraczającej 25 % ekspozycji na ryzyko na poziomie portfela.
2.

Ograniczona gwarancja portfelowa jest zgodna z zasadami i warunkami określonymi w załączniku III.
Artykuł 8
Pożyczka na renowację

1.
Pożyczka na renowację ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem
z programu i wkładem pośrednika finansowego w wysokości co najmniej 15 % funduszu pożyczkowego. Z funduszu
pożyczkowego finansowany jest portfel nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania istniejących
pożyczek.
2.
Ostatecznymi odbiorcami mogą być osoby fizyczne lub prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów będący
właścicielami obiektów oraz administratorzy lub inne podmioty prawne działające w imieniu i na rzecz właścicieli, wdra
żające środki dotyczące efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii, które są kwalifikowalne na
podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i wsparcia programu.
3.

Pożyczka na renowację jest zgodna z warunkami określonymi w załączniku IV.
Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 września 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

Opis zawartości umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą a pośrednikiem
finansowym
Spis treści:
1.

Preambuła

2.

Definicje

3.

Zakres i cel

4.

Cele polityki i ocena ex ante

5.

Ostateczni odbiorcy

6.

Korzyść finansowa i pomoc państwa

7.

Inwestycja, gwarancja lub polityka pożyczkowa

8.

Działania i operacje

9.

Oczekiwane rezultaty

10.

Rola i odpowiedzialność pośrednika finansowego — podział ryzyka i dochodów

11.

Zarządzanie i kontrola w ramach instrumentu finansowego

12.

Wkład z programu

13.

Płatności

14.

Prowadzenie rachunków

15.

Koszty administracyjne

16.

Czas trwania i kwalifikowalność wydatków w momencie zamknięcia

17.

Ponowne wykorzystanie środków wypłaconych przez instytucję zarządzającą (w tym narosłych odsetek)

18.

Kapitalizacja dotacji na spłatę odsetek i dotacji na opłaty gwarancyjne (jeśli dotyczy)

19.

Zarządzanie instrumentem finansowym

20.

Konflikty interesów

21.

Sprawozdawczość i monitorowanie

22.

Ocena

23.

Widoczność i przejrzystość

24.

Wyłączność

25.

Rozstrzyganie sporów

26.

Poufność

27.

Zmiana umowy oraz przeniesienie praw i obowiązków
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PREAMBUŁA

Nazwa kraju/regionu
Określenie instytucji zarządzającej
Wspólny kod identyfikacyjny (CCI) programu
Tytuł odpowiedniego programu
Odpowiednia część programu odnosząca się do instrumentu finansowego
Nazwa europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego
Określenie osi priorytetowej
Regiony, w których będzie wdrażany instrument finansowy (poziom NUTS lub inny)
Kwota przeznaczona dla instrumentu finansowego przez instytucję zarządzającą
Kwota z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego
Kwota z krajowych środków publicznych (wkład publiczny z programu)
Kwota z krajowych środków prywatnych (wkład prywatny z programu)
Kwota z krajowych środków publicznych i prywatnych poza wkładem z programu
Prognozowana data rozpoczęcia wdrażania instrumentu finansowego
Data zakończenia wdrażania instrumentu finansowego
Dane kontaktowe do kontaktu między stronami
Cel umowy
2.

DEFINICJE

3.

ZAKRES I CEL

Opis instrumentu finansowego, w tym strategii lub polityki inwestycyjnej, rodzaju wsparcia, które będzie udzielane.
4.

CELE POLITYKI I OCENA EX ANTE

W stosownych przypadkach kryteria kwalifikowalności pośredników finansowych oraz dodatkowe wymogi opera
cyjne stanowiące przełożenie celów polityki instrumentu, oferowane produkty finansowe, docelowi ostateczni
odbiorcy oraz planowane połączenie z dotacjami.
5.

OSTATECZNI ODBIORCY

Określenie i kwalifikowalność ostatecznych odbiorców (grupy docelowej) instrumentu finansowego.
6.

KORZYŚĆ FINANSOWA I POMOC PAŃSTWA

Ocena korzyści finansowej dzięki wkładowi publicznemu z programu oraz zgodność z zasadami pomocy państwa.
7.

INWESTYCJA, GWARANCJA LUB POLITYKA POŻYCZKOWA

Postanowienia w sprawie inwestycji, gwarancji lub polityki pożyczkowej dotyczącej zwłaszcza dywersyfikacji port
fela (ryzyko, sektor, strefy geograficzne, wielkość) oraz istniejącego portfela pośrednika finansowego.
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DZIAŁANIA I OPERACJE

Biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym
spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 37 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Określenie kwalifikowalnych działań.
Jasne określenie powierzonych działań i ich granic, zwłaszcza w zakresie zmiany działań i zarządzania portfelem
(straty oraz postępowanie w przypadku niewykonania zobowiązań i odzyskiwania kwot).
9.

OCZEKIWANE REZULTATY

Określenie działań, wyników i wskaźników oddziaływania związanych z pomiarami referencyjnymi i oczekiwanymi
celami.
Oczekiwane rezultaty, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do osiągnięcia celów szcze
gółowych i rezultatów danego priorytetu lub środka. Wykaz wskaźników zgodnie z programem operacyjnym i
art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
10. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA FINANSOWEGO — PODZIAŁ RYZYKA I DOCHODÓW

Określenie i postanowienia dotyczące odpowiedzialności pośrednika finansowego i innych podmiotów biorących
udział we wdrażaniu instrumentu finansowego.
Objaśnienie wyceny ryzyka oraz podziału ryzyka i zysków poszczególnych stron.
Postanowienia zgodne z art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (1), dotyczące roli, zakresu
odpowiedzialności i obowiązków podmiotów wdrażających instrumenty finansowe.
11. ZARZĄDZANIE I KONTROLA W RAMACH INSTRUMENTU FINANSOWEGO

Odpowiednie postanowienia zgodne z art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, dotyczące
zarządzania i kontroli w ramach instrumentów finansowych.
Postanowienia dotyczące wymogów w zakresie audytu, takich jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji prze
chowywanej na poziomie pośrednika finansowego (i na poziomie funduszu funduszy) oraz wymogi w zakresie
utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia zgodnie z art. 37 ust. 7 i 8 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (w stosownych przypadkach), w tym postanowienia i wymogi dotyczące dostępu instytucji audyto
wych państw członkowskich, audytorów Komisji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by
zapewnić właściwą ścieżkę audytu zgodnie z art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Postanowienia zapewniające przestrzeganie przez instytucję audytową wytycznych dotyczących metodyki audytu,
listy sprawdzającej i dostępności dokumentów.
12. WKŁAD Z PROGRAMU

Postanowienia zgodne z art. 38 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, dotyczące warunków przekazywania
wkładów z programów i zarządzania nimi.
W stosownych przypadkach postanowienia o warunkach ramowych dotyczących wkładów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
13. PŁATNOŚCI

Wymogi i procedury dotyczące zarządzania płatnościami w transzach z zachowaniem pułapów określonych w
art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz prognozowania przepływu transakcji inwestycyjnych.
Warunki ewentualnego wycofania wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu finansowego.
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
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Zasady dotyczące dokumentów wymaganych do uzasadnienia płatności instytucji zarządzającej dla pośrednika
finansowego.
Warunki powodujące konieczność zawieszenia lub wstrzymania płatności instytucji zarządzającej dla pośrednika
finansowego.
14. PROWADZENIE RACHUNKÓW

Szczegóły dotyczące rachunków, w tym w stosownych przypadkach wymogi dotyczące księgowości rachunków
powierniczych/oddzielnego systemu księgowości zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Postanowienia objaśniające sposób prowadzenia rachunku instrumentu finansowego, w tym warunki regulujące
korzystanie z rachunków bankowych: ryzyko kontrahenta (jeśli dotyczy), dopuszczalne operacje finansowe,
obowiązki odpowiednich stron, działania naprawcze w przypadku nadmiernych sald na rachunkach powierniczych,
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość.
15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Postanowienia dotyczące wynagrodzenia pośrednika finansowego w odniesieniu do obliczania i płatności kosztów
zarządzania i opłat za zarządzanie pośrednika finansowego zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowa
nego (UE) nr 480/2014.
Postanowienie musi określać maksymalną obowiązującą stawkę oraz kwoty referencyjne stosowane w obliczeniu.
16. CZAS TRWANIA I KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W MOMENCIE ZAMKNIĘCIA

Data wejścia w życie umowy.
Daty określające okres wdrażania instrumentu finansowego i okres kwalifikowalności.
Postanowienia dotyczące możliwości przedłużenia i zakończenia zapewniania publicznego wkładu z programu dla
pośrednika finansowego na rzecz instrumentu finansowego, w tym warunki przedterminowego zakończenia lub
wycofania wkładów z programu, strategie wyjścia i warunki likwidacji instrumentów finansowych (w tym w stosow
nych przypadkach funduszu funduszy).
Postanowienia dotyczące wydatków kwalifikowalnych w momencie zamknięcia programu zgodnie z art. 42 rozpo
rządzenia (UE) nr 1303/2013.
17. PONOWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW WYPŁACONYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ (W TYM NAROSŁYCH
ODSETEK)

Postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków wypłaconych przez instytucję zarządzającą.
Wymogi i procedury dotyczące zarządzania odsetkami i innymi zyskami przypisanymi do wsparcia z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków przypisanych do wsparcia z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych do końca okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
Postanowienia dotyczące wykorzystania środków przypisanych do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych po zakończeniu okresu kwalifikowalności zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
18. KAPITALIZACJA DOTACJI NA SPŁATĘ ODSETEK I DOTACJI NA OPŁATY GWARANCYJNE (JEŚLI DOTYCZY)

Postanowienia zgodne z art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014, o którym mowa w art. 42 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w sprawie kapitalizacji rocznych rat dla dotacji na spłatę odsetek i dotacji na
opłaty gwarancyjne.
19. ZARZĄDZANIE INSTRUMENTEM FINANSOWYM

Postanowienia opisujące odpowiednią strukturę zarządzania instrumentu finansowego, zapewniającą wykonanie
decyzji dotyczących pożyczek/gwarancji/inwestycji, zbycia i dywersyfikacji ryzyka zgodnie ze stosownymi wymo
gami prawnymi i standardami rynkowymi.
Postanowienia dotyczące rady inwestycyjnej instrumentu finansowego (funkcja, niezależność, kryteria).
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20. KONFLIKTY INTERESÓW

Konieczne jest określenie jasnych procedur postępowania w przypadku konfliktów interesów.
21. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITOROWANIE

Postanowienia dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz przepływu transakcji inwestycyjnych, w tym
sprawozdań składanych przez pośrednika finansowego funduszowi funduszy i/lub instytucji zarządzającej, by
zapewnić zgodność z art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz zasadami pomocy państwa.
Zasady składania instytucji zarządzającej sprawozdań dotyczących sposobu wykonania zadań, sprawozdań z
wyników i nieprawidłowości oraz podjętych środków naprawczych.
22. OCENA

Warunki i zasady oceny instrumentu finansowego.
23. WIDOCZNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Postanowienia dotyczące widoczności finansowania zapewnianego przez Unię zgodnie z załącznikiem XII do rozpo
rządzenia (UE) nr 1303/2013.
Postanowienia gwarantujące ostatecznym odbiorcom dostęp do informacji.
24. WYŁĄCZNOŚĆ

Postanowienia określające, na jakich warunkach zarządzający funduszem funduszy lub pośrednik finansowy może
uruchomić nowy instrument inwestycyjny.
25. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów.
26. POUFNOŚĆ

Postanowienia określające elementy instrumentu finansowego, które podlegają klauzulom o zachowaniu poufności.
Wszystkie pozostałe informacje uznawane są za jawne.
Zobowiązania do zachowania poufności podjęte w ramach umowy nie mogą uniemożliwiać właściwego składania
sprawozdań inwestorom, w tym inwestorom zapewniającym środki publiczne.
27. ZMIANA UMOWY ORAZ PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Postanowienia określające zakres i warunki ewentualnej zmiany i rozwiązania umowy.
Postanowienia zakazujące pośrednikowi finansowemu przeniesienia praw lub obowiązków bez uprzedniej zgody
instytucji zarządzającej.
ZAŁĄCZNIK A: ocena ex ante zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, uzasad
niająca instrument finansowy.
ZAŁĄCZNIK B: biznesplan instrumentu finansowego oraz opis polityki inwestycyjnej, gwarancyjnej lub pożyczkowej.
ZAŁĄCZNIK C: opis instrumentu, który musi być zgodny ze szczegółowymi standardowymi warunkami instrumentu i
który musi ustalać parametry finansowe instrumentów finansowych.
ZAŁĄCZNIK D: szablony służące do monitorowania i sprawozdawczości
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ZAŁĄCZNIK II

Pożyczka dla MŚP na podstawie modelu portfelowej pożyczki z podziałem ryzyka (pożyczka
z podziałem ryzyka)
Schemat zasady udzielania pożyczek z podziałem ryzyka

Struktura instru
mentu finanso
wego

Pożyczka z podziałem ryzyka portfela (pożyczka z podziałem ryzyka lub instrument finansowy)
ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finansowego z wkładem z
programu i wkładem wniesionym przez pośrednika finansowego w celu sfinansowania portfela
nowo powstałych pożyczek, co nie obejmuje jednak refinansowania istniejących pożyczek.
Pożyczka z podziałem ryzyka jest udostępniana w ramach operacji, która stanowi część osi priory
tetowej określonej w programie współfinansowanym z odpowiedniego europejskiego funduszu
strukturalnego i inwestycyjnego oraz jest określona w kontekście oceny ex ante wymaganej zgodnie
z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Instrument ma następujące cele:
1) połączenie środków z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwes
tycyjnych i środków pochodzących od pośrednika finansowego w celu wsparcia finansowania
MŚP, o czym mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; oraz
2) zapewnienie MŚP łatwiejszego dostępu do finansowania dzięki zapewnieniu pośrednikowi finan
sowemu wkładu finansowego i podziału ryzyka pożyczkowego, a tym samym zapewnienie MŚP
większych funduszy na preferencyjnych warunkach pod względem niższego oprocentowania i
— w odpowiednich przypadkach — mniejszego zabezpieczenia.
Wkład z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na
rzecz pośrednika finansowego nie może wypierać finansowania udostępnianego przez innych
inwestorów prywatnych lub publicznych.
Program finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewnia pośredni
kowi finansowemu fundusze na utworzenie portfela nowo powstałych pożyczek dla MŚP z jedno
czesnym udziałem w stratach/ryzyku niewykonania zobowiązań i kwotach odzyskanych z poszcze
gólnych pożyczek dla MŚP należących do tego portfela w takiej samej części jak wkład z programu
w instrument.
W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z
funduszu funduszy.
Oprócz wkładu z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyj
nych fundusz funduszy może dostarczać zasoby własne połączone z zasobami pośrednika finanso
wego. W tym przypadku fundusz funduszy ma proporcjonalny udział w podziale ryzyka między
poszczególne wkłady w portfelu pożyczek. Jeżeli zasoby zapewniane przez fundusz funduszy są
środkami państwa, konieczne jest przestrzeganie zasad pomocy państwa.
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Pożyczka z podziałem ryzyka ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tj. wynagrodzenie
pośrednika finansowego na warunkach rynkowych, korzyści finansowe w pełni przeniesione przez
pośrednika finansowego na ostatecznych odbiorców oraz finansowanie zapewnione ostatecznym
odbiorcom są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.
a) Pomoc na poziomie pośrednika finansowego i funduszu funduszy jest wykluczona, jeśli:
1) pośrednik finansowy i instytucja zarządzająca lub fundusz funduszy w jakimkolwiek czasie
ponoszą straty i odnoszą korzyści proporcjonalnie do swoich wkładów, a pośrednik finan
sowy ma ekonomicznie znaczący udział w pożyczce z podziałem ryzyka; oraz
2) wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finansowego i
funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porównywalnych sytua
cjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz funduszy wybrano
na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej procedury wyboru,
lub jeśli wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE)
nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści. Jeżeli fundusz funduszy
przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pośredni
kowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie publicznym oraz nie prowadzi działal
ności komercyjnej przy wdrażaniu środka i nie dokonuje współinwestycji z zasobów włas
nych — a zatem nie jest uznawany za beneficjenta pomocy — wystarczy, aby fundusz nie
otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz
3) korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości prze
chodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze
pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia dele
gowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę w zakresie przeniesienia
korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.
W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych na
ostatecznych odbiorców, niewypłacony wkład publiczny jest zwracany instytucji zarządza
jącej.
b) Na poziomie MŚP:
Na poziomie MŚP pożyczka jest zgodna z zasadami de minimis.
W przypadku każdej pożyczki ujętej w portfelu pośrednik finansowy oblicza ekwiwalent dotacji
brutto z zastosowaniem poniższej metody:
Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × (koszty
finansowania (praktyka standardowa) + koszty ryzyka (praktyka standardowa) – opłaty
pobrane przez instytucję zarządzającą od wkładu z programu na rzecz pośrednika finan
sowego) × średnia ważona okresu pożyczki (lata) × wskaźnik podziału ryzyka.
W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru wymóg
przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis (1) uznaje się za spełniony do celów pożyczki
z podziałem ryzyka. Brak jest wymogu minimalnego zabezpieczenia.
Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyż
szym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 3
lit. c) rozporządzenia de minimis.
Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekraczać
200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z uwzględ
nieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.
Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega
kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.
W przypadku MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury pomoc jest zgodna z odpowiednimi
przepisami rozporządzenia de minimis w sprawie rybołówstwa.
W przypadku działań wspieranych z EFRROW zastosowanie mają przepisy ogólne.
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a) Wypłata od instytucji zarządzającej lub z funduszu funduszy na rzecz pośrednika finansowego:
Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy
lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady publiczne z
programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady w
specjalnym funduszu pożyczkowym z podziałem ryzyka. Przekazanie następuje w transzach z
zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Docelową wielkość pożyczek oraz zakres oprocentowania potwierdza się w ramach oceny ex
ante zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i uwzględnia w celu ustalenia charak
teru instrumentu (instrument rewolwingowy lub nierewolwingowy).
b) Pochodzenie portfela nowych pożyczek:
Pośrednik finansowy jest zobowiązany do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie portfela
nowych kwalifikowalnych pożyczek dodatkowych w stosunku do bieżącej działalności pożycz
kowej, częściowo finansowanych z funduszy wypłaconych w ramach programu według wskaź
nika podziału ryzyka ustalonego w umowie o finansowaniu.
Kwalifikowalne pożyczki dla MŚP (zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami kwalifikowalności
na poziomie poszczególnych pożyczek i portfela) są automatycznie ujmowane w portfelu w
drodze składanych przynajmniej raz na kwartał powiadomień o ich włączeniu do portfela.
Pośrednik finansowy prowadzi spójną politykę pożyczkową, dotyczącą zwłaszcza dywersyfikacji
portfela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem pożyczkowym i dywersyfikację ryzyka
z jednoczesnym przestrzeganiem obowiązujących norm branżowych oraz zachowaniem zgod
ności z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.
Pośrednik finansowy dokonuje identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i
wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i
zasadami określonymi w odpowiedniej umowie o finansowaniu.
c) Ponowne wykorzystanie środków zwróconych do instrumentu finansowego:
Środki zwrócone do instrumentu finansowego podlegają albo ponownemu wykorzystaniu w
ramach tego samego instrumentu finansowego (są odnawialne w ramach tego samego instru
mentu finansowego), albo wykorzystaniu zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
po ich zwrocie instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy.
W przypadku obracania środkami w ramach tego samego instrumentu finansowego kwoty
przypisane do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i zwrócone
i/lub odzyskane przez pośrednika finansowego z pożyczek dla ostatecznych odbiorców w
ramach czasowych określonych dla inwestycji są co do zasady udostępniane do ponownego
wykorzystania w ramach tego samego instrumentu finansowego. W umowie o finansowaniu
uwzględnia się podejście zakładające ponowne wykorzystanie środków, o którym mowa w
art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Ewentualnie, jeśli zwrot następuje bezpośrednio do instytucji zarządzającej lub funduszu
funduszy, zwroty te są dokonywane regularnie i odzwierciedlają: (i) spłaty kwoty głównej
(proporcjonalnie według wskaźnika podziału ryzyka); (ii) kwoty odzyskane i odliczenia strat
(według wskaźnika podziału ryzyka) z pożyczek dla MŚP; oraz (iii) spłaty odsetek. Środki te
muszą zostać wykorzystane zgodnie z art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
d) Odzyskane straty:
Pośrednik finansowy podejmuje działania w celu odzyskania kwot wynikających z niewykonania
zobowiązań związanych z każdą pożyczką dla MŚP finansowaną z instrumentu finansowego
zgodnie z własnymi wewnętrznymi wytycznymi i procedurami.
Kwoty odzyskane (pomniejszone o ewentualne koszty odzyskania i egzekucji) przez pośrednika
finansowego dzieli się proporcjonalnie do podziału ryzyka między pośrednika finansowego i
instytucję zarządzającą lub fundusz funduszy.
e) Inne:
Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na rzecz instrumentu finansowego wykorzystuje się w sposób określony w
art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Proponując sposób ustalania cen, pośrednik finansowy przedstawia politykę cenową i metodykę
zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finansowej wynikającej z wkładu publicznego z
programu na kwalifikowalne MŚP. Polityka cenowa i metodyka obejmują następujące elementy:
1) oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych (tj. według
polityki pośrednika finansowego);
2) ogólne oprocentowanie naliczane od ujętych w portfelu pożyczek dla kwalifikowalnych MŚP
musi zmniejszać się proporcjonalnie do alokacji zapewnionej przez wkład publiczny z
programu. Przy zmniejszeniu oprocentowania uwzględnia się opłaty, które może pobierać insty
tucja zarządzająca od wkładu z programu;
3) sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy
państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;
4) polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Wkład z
programu na
rzecz instru
mentu finanso
wego — kwota i
wskaźnik (szcze
góły produktu)

Faktyczny wskaźnik podziału ryzyka, wkład publiczny z programu i oprocentowanie pożyczek
opierają się na ustaleniach z oceny ex ante i zapewniają zgodność korzyści dla ostatecznych benefi
cjentów z zasadą de minimis.
Wysokość ujętej w docelowym portfelu pożyczki z podziałem ryzyka jest potwierdzona oceną ex
ante uzasadniającą wsparcie na rzecz instrumentu finansowego (art. 37 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013) i uwzględnia ponowne wykorzystanie środków w ramach instrumentu (jeśli
dotyczy). Strukturę docelowego portfela pożyczek określa się w sposób zapewniający dywersyfi
kację ryzyka.
W celu wypełnienia luki określonej w ocenie ex ante konieczne jest określenie alokacji dla pożyczki
z podziałem ryzyka oraz wskaźnika podziału ryzyka, które w każdym przypadku muszą jednak
być zgodne z warunkami określonymi w niniejszych zasadniczych ustaleniach.
Wskaźnik podziału ryzyka uzgodniony z pośrednikiem finansowym określa w przypadku każdej
kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu część kwalifikowalnej kwoty głównej pożyczki finanso
wanej z programu.
Wskaźnik podziału ryzyka uzgodniony z pośrednikiem finansowym określa ekspozycję strat, które
mają zostać pokryte odpowiednio przez pośrednika finansowego i z wkładu z programu.

Wkład z
programu na
rzecz instru
mentu finanso
wego (działania)

Portfel finansowany z instrumentu pożyczkowego opartego na podziale ryzyka obejmuje wyłącznie
nowo powstałe pożyczki udzielone MŚP i nie obejmuje refinansowania istniejących pożyczek.
Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem Unii (np. rozporządze
niem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy), programem, krajo
wymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośrednikiem finansowym w celu
dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców i zapewnienia wystarczającej dywersyfikacji portfela.
Pośrednik finansowy dysponuje racjonalnym szacunkiem profilu ryzyka portfela. Kryteria te
odzwierciedlają warunki i praktyki rynkowe w danym państwie członkowskim lub regionie.

Odpowiedzial
ność instytucji
zarządzającej

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest zgodna
z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Czas trwania

Pokrywane straty są należnymi i pozostałymi do spłaty kwotami głównymi oraz standardowymi
odsetkami (z wyjątkiem opłat za zwłokę oraz pozostałych kosztów i wydatków).

Okres przyznawania pożyczek z instrumentu finansowego jest ustalony tak, aby zapewnić wyko
rzystanie wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, na
pożyczki wypłacane ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zalecany typowy czas trwania umożliwiający utworzenie portfela pożyczek wynosi nie więcej niż 4
lata od dnia podpisania umowy o finansowaniu (między instytucją zarządzającą lub funduszem
funduszy a pośrednikiem finansowym).
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Zbieżność interesów instytucji zarządzającej i pośrednika finansowego zapewnia się w następujący
sposób:
— opłaty z tytułu wyników na zasadach określonych w art. 12 i 13 rozporządzenia delegowa
nego (UE) nr 480/2014,
— oprócz wkładu z programu pośrednik finansowy wnosi w finansowanie wkład na lokalnych
warunkach rynkowych w wysokości co najmniej 25 % łącznego zobowiązania finansowego do
udzielenia pożyczek MŚP w ramach instrumentu pożyczkowego opartego na podziale ryzyka,
— straty i kwoty odzyskane dzieli się proporcjonalnie między pośrednika finansowego i instytucję
zarządzającą w ramach ich odpowiedzialności według wskaźnika podziału ryzyka.
Oczekiwany wskaźnik podziału ryzyka ustala się w oparciu o ustalenia z oceny ex ante uzasadnia
jącej wsparcie na rzecz instrumentu finansowego.

Kwalifikowalni
Podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważ
pośrednicy finan nione do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom działającym na terenie objętym programem, z
sowi
którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego. Podmiotami takimi są instytucje
finansowe oraz w stosownych przypadkach instytucje mikrofinansowe lub inne instytucje upoważ
nione do udzielania pożyczek.
Kwalifikowal
ność ostatecz
nych odbiorców

Ostateczni odbiorcy kwalifikują się na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowiedniego
programu i umowy o finansowaniu. W dniu podpisania umowy pożyczki odbiorcy spełniają nastę
pujące kryteria kwalifikowalności:
a) są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywidualni/
osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (2) (3);
b) nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de minimis;
c) nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (4);
d) nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;
e) nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do
innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną insty
tucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi wytycz
nymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.
Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki ostateczni odbiorcy posiadają siedzibę
w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono pożyczkę, jest prowa
dzona w odpowiednim państwie członkowskim i w regionie/na terenie objętym programem finan
sowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Charakterystyka
produktu dla
ostatecznych
odbiorców

Pośrednik finansowy udziela ostatecznym odbiorcom pożyczek, które przyczyniają się do osiąg
nięcia celu programu i są współfinansowane z programu w ramach instrumentu pożyczkowego
opartego na podziale ryzyka. Warunki te są uzasadnione oceną ex ante, o której mowa w art. 37
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Pożyczki wykorzystuje się wyłącznie do poniższych dozwolonych celów:
a) inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, w tym przekazanie praw włas
ności w przedsiębiorstwach, jeżeli takie przekazanie ma miejsce między niezależnymi inwesto
rami;
b) kapitał obrotowy związany z działalnością rozwojową lub ekspansywną, która ma charakter
pomocniczy względem działań, o których mowa w lit. a) powyżej (i z nimi związana) (przy
czym charakter dodatkowy jest wykazany między innymi w biznesplanie MŚP i kwocie finanso
wania).
Pożyczki ujęte w portfelu nieustannie spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:
c) pożyczki są nowe, a refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone;
d) kwota główna pożyczki ujętej w portfelu pożyczek z podziałem ryzyka: (i) wynosi maksymalnie
1 000 000 EUR na podstawie oceny ex ante; oraz (ii) jest wypłacana na warunkach, które nie
spowodowałyby, że ekwiwalent dotacji brutto przekroczy w przypadku każdego ostatecznego
odbiorcy 200 000 EUR (lub 100 000 EUR w drogowym transporcie towarowym i 30 000 EUR
w sektorach rybołówstwa i akwakultury) w żadnym okresie trzech lat podatkowych; kwalifiko
walne MŚP mogłyby występować więcej niż raz o pożyczki alokowane w kontekście tego instru
mentu finansowego pod warunkiem całkowitej zgodności z powyższym limitem ekwiwalentu
dotacji brutto;
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e) z pożyczek pochodzi finansowanie na co najmniej jeden dozwolony cel, wypłacane w euro i/lub
walucie krajowej na odpowiednim terenie oraz ewentualnie w innej walucie;
f) pożyczki nie mogą mieć formy pożyczek typu mezzanine, długu podporządkowanego ani poży
czek quasi-kapitałowych;
g) pożyczki nie mogą mieć formy odnawialnych linii kredytowych;
h) pożyczki mają określony harmonogram spłat, w tym regularne płatności amortyzacyjne i/lub
spłaty w terminie zapadalności;
i) z pożyczek nie jest finansowana działalność stricte finansowa i rozbudowa nieruchomości doko
nywana jako działanie o charakterze inwestycji finansowej ani nie są finansowane usługi finan
sowe dla klientów indywidualnych;
j) okres spłaty pożyczki wynosi od co najmniej 12 miesięcy łącznie z odpowiednim (ewen
tualnym) okresem karencji do maksymalnie 120 miesięcy.
Sprawozda
wczość i oczeki
wane rezultaty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub fundu
szowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.
Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające speł
nienie warunków określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządzeniem
de minimis.
Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu programu
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest instrument
finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich pomiar i zgło
szenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku pożyczki z podziałem ryzyka i są one
dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych wskaźników osi prio
rytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
(wzrost zatrudnienia, liczba MŚP, ...) pozostałymi wskaźnikami są:
Liczba sfinansowanych pożyczek/projektów
Kwoty sfinansowanych pożyczek
Przypadki niewykonania zobowiązań (liczby i kwoty)
Środki zwrócone i zyski

Ocena korzyści
ekonomicznej
wynikającej z
wkładu z
programu

Pośrednik finansowy obniża całkowite efektywne oprocentowanie (i w stosownym przypadku
wymogi dotyczące zabezpieczenia) naliczane ostatecznym odbiorcom z tytułu każdej kwalifiko
walnej pożyczki ujętej w portfelu, co odzwierciedla korzystne warunki finansowania i podziału
ryzyka w przypadku pożyczki z podziałem ryzyka.
Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości przechodzi
na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Pośrednik finansowy monitoruje i
zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych odbiorców, o którym mowa w części dotyczącej
pomocy państwa. Zasadę tę odzwierciedla umowa o finansowaniu między instytucją zarządzającą
lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym.

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
(2) Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124
z 20.5.2003, s. 36).
(3) Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników o obrotach niższych niż 50 mln EUR lub łącznych aktywach o wartości
niższej niż 43 mln EUR, również nienależące do grupy przekraczającej te progi. Według zalecenia Komisji „za przedsiębiorstwo
uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”.
(4) „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki.
a) Nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawo
wymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność.
b) Wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i
produktów pokrewnych oraz obrót nimi.
c) Produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi.
Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych
polityk Unii Europejskiej.
d) Kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.
e) Zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do
programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej
w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię;
lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elek
tronicznych.
f) Zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych
odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych
(„GMO”).
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ZAŁĄCZNIK III

Ograniczona gwarancja portfelowa dla MŚP (gwarancja ograniczona)
Schemat działania gwarancji ograniczonej
Zależność między zainteresowanymi stronami a zabezpieczeniem portfela gwarancją ograniczoną:
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Ograniczona gwarancja portfelowa zapewnia zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w
przypadku poszczególnych pożyczek, co służy utworzeniu portfela nowych pożyczek dla MŚP
do maksymalnej wysokości straty (pułap).
Ograniczona gwarancja portfelowa jest udostępniana przez instytucję zarządzającą w ramach
operacji, która stanowi część osi priorytetowej określonej w programie współfinansowanym z
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i jest określona w kontekście oceny ex
ante wymaganej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Cele instrumentu:
1) zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych dla docelowych MŚP z zamiarem
eliminacji konkretnych i dobrze określonych luk na rynku;
2) lewarowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu wsparcia finanso
wania MŚP, o którym mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Wkład instytucji zarządzającej z programu finansowanego z europejskich funduszy struktural
nych i inwestycyjnych ma formę funduszu gwarancyjnego, którym zarządza pośrednik finan
sowy. Wkład ten nie może wypierać gwarancji udzielanych przez innych inwestorów publicz
nych lub prywatnych.
Fundusz gwarancyjny zarządzany przez pośrednika finansowego musi zobowiązać się do
zapewnienia funduszy z programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych insty
tucjom finansowym tworzącym portfele nowych pożyczek w razie niewykonania zobowiązań
przez ostatecznych odbiorców.
W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z
funduszu funduszy.
Instrument ograniczonej gwarancji wdraża się w celu zabezpieczenia portfela nowych pożyczek,
utworzonego przez jedną lub więcej instytucji finansowych.
Udzielając pożyczek kwalifikowalnym MŚP, instytucje finansowe tworzące portfele nowych
pożyczek mogą liczyć na częściową gwarancję obejmującą straty do ograniczonej kwoty.
Korzyść finansowa gwarancji musi być przeniesiona na ostatecznych odbiorców (np. jako niższe
oprocentowanie pożyczki i/lub mniejsze zabezpieczenie, z tym że pełna korzyść finansowa
wynikająca z wkładu publicznego z programu bezwzględnie musi być przeniesiona na ostatecz
nych odbiorców).

Konsekwencje
pomocy państwa

Ograniczona gwarancja portfelowa ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tzn. jest
zgodna z warunkami rynkowymi na poziomie pośrednika finansowego zarządzającego fundu
szem gwarancyjnym, a instytucje finansowe tworzące portfel nowych pożyczek i pomoc dla
ostatecznych odbiorców są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.
a) Na poziomie funduszu funduszy, pośrednika finansowego zarządzającego funduszem gwarancyjnym i
instytucji finansowych tworzących portfel nowych pożyczek pomoc jest wykluczona, jeśli:
1) wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finanso
wego i funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porówny
walnych sytuacjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz
funduszy wybrano na podstawie otwartej, przejrzystej, obiektywnej i niedyskryminacyjnej
procedury wyboru, lub jeśli wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia
delegowanego (UE) nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści.
Jeżeli fundusz funduszy przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych pośrednikowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie
publicznym oraz nie prowadzi działalności komercyjnej przy wdrażaniu środka i nie
dokonuje współinwestycji zasobów własnych — a zatem nie jest uznawany za benefi
cjenta pomocy — wystarczy, aby fundusz nie otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz
2) instytucja finansowa, która tworzy portfel nowych pożyczek z zasobów własnych, wybie
rana jest na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej proce
dury wyboru, a ryzyko ponoszone przez instytucję finansową nie jest w żadnym razie
mniejsze niż 20 % kwoty pożyczki (w przypadku poszczególnych pożyczek); oraz
3) korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości
przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze
pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia
delegowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę przenoszenia
korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.
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W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych
na ostatecznych odbiorców, niezaangażowany wkład publiczny jest zwracany instytucji
zarządzającej.
Gwarancja musi być powiązana z określoną transakcją finansową, opiewać na ustaloną
kwotę maksymalną i być ograniczona w czasie.
b) Na poziomie ostatecznych odbiorców:
Na poziomie MŚP gwarantowana pożyczka jest zgodna z zasadami de minimis.
W przypadku każdej pożyczki ujętej w gwarantowanym portfelu pośrednik finansowy
oblicza ekwiwalent dotacji brutto z zastosowaniem poniższej metody:
Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × koszty
ryzyka (praktyka standardowa) × stopa gwarancji × stopa ograniczenia
gwarancji × średnia ważona okresu pożyczki (lata).
Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekra
czać 200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z
uwzględnieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.
W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru
wymóg przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis (1) uznaje się za spełniony do celów
instrumentu ograniczonej gwarancji portfela.
Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyż
szym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 6
lit. c) rozporządzenia de minimis.
Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega
kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.
W przypadku MŚP z sektora rybołówstwa i akwakultury pomoc jest zgodna z odpowiednimi
przepisami rozporządzenia de minimis w sprawie rybołówstwa.
W przypadku działań wspieranych z EFRROW zastosowanie mają przepisy ogólne.

Polityka gwaran
cyjna

a) Przekazanie z instytucji zarządzającej do pośrednika finansowego:
Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy
lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady z
programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady
w specjalnym funduszu gwarancyjnym. Przekazanie następuje w transzach z zachowaniem
pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
b) Pochodzenie portfela nowych pożyczek:
Instytucje finansowe są zobowiązane do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie port
feli nowych pożyczek dla MŚP. Poszczególne nowo powstałe pożyczki dla MŚP są częściowo
pokrywane z wkładu z programu do określonej kwoty (pułap). Kwalifikowalne pożyczki dla
MŚP zostają automatycznie ujęte w portfelu z zachowaniem ustalonych uprzednio kryteriów
ich ujmowania w portfelu.
Ujęcie pożyczek dla MŚP w portfelu następuje automatycznie po otrzymaniu przez pośred
nika finansowego zarządzającego funduszem gwarancyjnym powiadomień o ich włączeniu
do portfela składanych przynajmniej raz na kwartał do końca odpowiedniego okresu
włączenia.
Instytucje finansowe prowadzą spójną politykę pożyczkową dotyczącą dywersyfikacji port
fela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem i dywersyfikację ryzyka z jedno
czesnym przestrzeganiem obowiązujących norm branżowych oraz zachowaniem zgodności
z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.
Instytucje finansowe dokonują identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i
wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i
zasadami określonymi w umowie między pośrednikiem finansowym a instytucją finansową
tworzącą portfel nowych pożyczek.
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c) Pokrycie strat:
Z ograniczonej gwarancji portfela pokrywane są straty poniesione przez instytucje finansowe
w związku z niewykonaniem zobowiązań w odniesieniu do każdej kwalifikowalnej pożyczki
dla MŚP według stopy gwarancji wynoszącej maksymalnie 80 %.
Straty pokrywane z ograniczonej gwarancji portfela kwalifikowalnych pożyczek dla MŚP nie
przekraczają łącznie kwoty pułapu.
Kwota pułapu, która oznacza maksymalną odpowiedzialność w ramach tego instrumentu,
jest iloczynem wielkości docelowego portfela pożyczek pomnożonej przez stopę gwarancji i
stopę ograniczenia gwarancji.
Stopę ograniczenia gwarancji określa się w ramach oceny ex ante ryzyka zgodnie z art. 42
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 8 rozporządzenia delegowa
nego (UE) nr 480/2014.
Pokrywane straty są należnymi i pozostałymi do spłaty kwotami głównymi oraz standardo
wymi odsetkami (z wyjątkiem opłat za zwłokę oraz pozostałych kosztów i wydatków).
d) Wypłata z gwarancji:
Po wystąpieniu straty związanej z niewykonaniem zobowiązań pośrednik finansowy zarzą
dzający funduszem gwarancyjnym zazwyczaj w ciągu 60 dni dokonuje wypłat z gwarancji
na rzecz instytucji finansowej objętej gwarancją.

Polityka cenowa i
polityka dotycząca
zabezpieczenia

Pośrednik finansowy przedstawia metodykę zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finan
sowej wynikającej z wkładu publicznego z programu na kwalifikowalne MŚP. Instytucja finan
sowa posiada politykę cenową/politykę dotyczącą zabezpieczenia zgodną z tą metodyką. Poli
tyka cenowa/polityka dotycząca zabezpieczenia i metodyka obejmuje poniższe elementy:
1) z instrumentu pokrywane jest maksymalnie 80 % ekspozycji na ryzyko każdej kwalifiko
walnej pożyczki dla MŚP (do wysokości pułapu);
2) cała korzyść finansowa wynikająca z wkładu publicznego z programu zostaje przeniesiona
na kwalifikowalne MŚP w formie obniżonego naliczanego oprocentowania i/lub mniejszego
zabezpieczenia wymaganego przez instytucję finansową;
3) sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy
państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;
4) pośrednik finansowy zarządzający funduszem gwarancyjnym nie pobiera opłat gwarancyj
nych od instytucji finansowej;
5) instytucja finansowa obniża ogólne oprocentowanie i/lub wymóg zabezpieczenia każdej
kwalifikowalnej pożyczki dla MŚP ujętej w portfelu zgodnie z polityką cenową i metodyką
zapewniającą pełne przeniesienia korzyści finansowej. Poziom obniżenia zaproponowany
przez instytucję finansową podlega ocenie i potwierdzeniu przez pośrednika finansowego na
podstawie stosownej analizy i badania due diligence oraz jest uznawany za kryterium kwalifi
kujące pożyczki dla MŚP do włączenia do portfela;
6) na podstawie oceny ex ante, która określa docelowe MŚP, i oceny ex ante ryzyka, która określa
ryzyko, instytucja zarządzająca może postanowić o zobowiązaniu ostatecznych odbiorców
do uiszczenia należnych opłat gwarancyjnych. W takim przypadku ekwiwalent dotacji brutto
oblicza się zgodnie z wzorem przedstawionym w części dotyczącej pomocy państwa
powyżej lub dostosowuje do warunków podanych w obwieszczeniu w sprawie gwarancji.
Opłaty uiszczone przez ostatecznych odbiorców podlegają zwrotowi do funduszu gwaran
cyjnego jako środki zwrócone w rozumieniu art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
7) polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Gwarancja dla insty
tucji finansowej —
kwota i stopa
(szczegóły
produktu)

Ograniczona gwarancja portfela jest zgodna z warunkami określonymi w art. 8 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.
Stopę ograniczenia gwarancji określa się w ramach oceny ex ante ryzyka zgodnie z art. 42 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE)
nr 480/2014, przy czym w żadnym razie nie przekracza ona 25 %. Z gwarancji mogą być
pokrywane spodziewane i niespodziewane straty.
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Mnożnik gwarancji finansowanej z wkładu z programu określa się w sposób następujący:
Mnożnik = (1/stopa gwarancji) × (1/stopa ograniczenia gwarancji).
Wskaźnik mnożnika opiera się na ocenie ex ante i jest równy lub wyższy niż 5.
Wielkość docelowego portfela częściowo objętego gwarancją jest określona na podstawie
ustaleń z oceny ex ante uzasadniającej wsparcie na rzecz instrumentu finansowego (art. 37
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i uwzględnia odnawialność instrumentu (jeśli dotyczy).
Strukturę docelowego portfela pożyczek określa się w sposób zapewniający dywersyfikację
ryzyka.

Gwarancja dla insty Portfel pożyczek zabezpieczonych instrumentem gwarancyjnym obejmuje nowo powstałe
tucji finansowej
pożyczki udzielone ostatecznym odbiorcom i nie obejmuje refinansowania istniejących poży
(działania)
czek. Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem Unii (np. rozpo
rządzeniem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy),
programem, krajowymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośrednikiem
finansowym w celu dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców i zapewnienia wystarczającej
dywersyfikacji portfela. Instytucje finansowe dysponują racjonalnym szacunkiem profilu ryzyka
portfela (na przykład limitu koncentracji w poszczególnych sektorach). Kryteria te odzwiercied
lają warunki i praktyki rynkowe w odpowiednim państwie lub regionie.
Instytucja finansowa ocenia ex ante stopę odzysku stosowaną do obliczenia spodziewanej kwoty
do odzyskania z tytułu niewykonania zobowiązań związanych z pożyczkami ujętymi w port
felu, która wpływa na ocenę stopy ograniczenia gwarancji.
Odpowiedzialność
instytucji zarządza
jącej

Czas trwania

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest
zgodna z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.
Niewykonanie zobowiązania w przypadku pożyczki dla ostatecznego odbiorcy oznacza, że:
(i) instytucja finansowa może w każdym momencie dowieść (działając zgodnie z procedurami
wewnętrznymi i w sposób odzwierciedlony w sprawozdaniach finansowych i sprawozdawczości
do celów regulacyjnych), że ostateczny odbiorca z dużym prawdopodobieństwem nie wykona
swoich zobowiązań płatniczych; lub (ii) ostateczny odbiorca nie wykonał zobowiązania płatni
czego w związku z odpowiednią pożyczką dla MŚP, co trwa od co najmniej 90 kolejnych dni
kalendarzowych.
Okres gwarancji instrumentu finansowego jest ustalony w celu zapewnienia wykorzystania
wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wraz z
gwarancjami pożyczek wypłacanych ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia 31 grudnia
2023 r.
Zalecany typowy czas trwania umożliwiający utworzenie portfela gwarantowanych pożyczek
wynosi nie więcej niż 4 lata od dnia podpisania umowy o finansowaniu (między instytucją
zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym).

Podział ryzyka na
poziomie instytucji
finansowej (zgod
ność interesów)

Zgodność interesów instytucji zarządzającej, pośrednika finansowego i instytucji finansowej
zapewnia się w następujący sposób:
— własne ryzyko kredytowe ponoszone przez instytucję finansową nie może w żadnym razie
być niższe niż 20 % w przypadku poszczególnych pożyczek,
— instytucja finansowa zobowiązuje się do utworzenia portfela nowych pożyczek za pomocą
zasobów własnych,
— korzyść finansowa wynikająca z ograniczonej gwarancji zostaje całkowicie przeniesiona na
MŚP będące ostatecznymi odbiorcami,
— opłaty z tytułu wyników na rzecz pośrednika finansowego, określone w art. 12 i 13 rozpo
rządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Kwalifikowalni
pośrednicy finan
sowi i kwalifiko
walne instytucje
finansowe

Pośrednikami finansowymi są podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkow
skim, które są prawnie upoważnione do udzielania gwarancji pożyczek dla przedsiębiorstw
działających na terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu
finansowego.
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Instytucjami finansowymi są podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkow
skim, które są prawnie upoważnione do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom działającym na
terenie objętym programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego.
Podmiotami takimi są instytucje finansowe oraz w stosownych przypadkach instytucje mikrofi
nansowe lub inne instytucje upoważnione do udzielania pożyczek.

Kwalifikowalność
ostatecznego
odbiorcy (ostatecz
nych odbiorców)

Ostateczni odbiorcy są kwalifikowalni na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowied
niego programu i umowy o finansowaniu. W dniu wydania dokumentu poświadczającego
odpowiednią gwarancję dla MŚP, czyli podjęcia zobowiązania do udzielenia gwarancji, osta
teczni odbiorcy spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:
a) są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywi
dualni/osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE (2);
b) nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de
minimis;
c) nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (3);
d) nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;
e) nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do
innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną
instytucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi
wytycznymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.
Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki gwarantowanej ostateczni odbiorcy
posiadają siedzibę w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono
pożyczkę gwarantowaną, jest prowadzona w odpowiednim państwie członkowskim i w
regionie/na terenie objętym programem finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.

Charakterystyka
produktu dla osta
tecznych odbiorców

Instytucja finansowa udziela ostatecznym odbiorcom pożyczek, które przyczyniają się do osiąg
nięcia celu programu i są gwarantowane programem w ramach portfela objętego ograniczoną
gwarancją. Warunki gwarancji i pożyczek są uzasadnione oceną ex ante, o której mowa w art. 37
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Pożyczki wykorzystuje się wyłącznie do poniższych dozwolonych celów:
a) inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, w tym przekazanie praw
własności w przedsiębiorstwach, jeżeli takie przekazanie ma miejsce między niezależnymi
inwestorami;
b) kapitał obrotowy związany z działalnością rozwojową lub ekspansywną, która jest dodat
kowa do działań, o których mowa w lit. a) powyżej (i z nimi związana) (przy czym charakter
dodatkowy jest wykazany między innymi w biznesplanie ostatecznego odbiorcy i kwocie
finansowania).
Pożyczki ujęte w portfelu nieustannie spełniają poniższe kryteria kwalifikowalności:
c) pożyczki są nowe, a refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone.
d) gwarantowana część pożyczki bazowej ujętej w portfelu i) wynosi maksymalnie
1 500 000 EUR na podstawie oceny ex ante oraz ii) jest wypłacana na warunkach, które nie
spowodowałyby, że ekwiwalent dotacji brutto przekroczy w przypadku każdego ostatecz
nego odbiorcy 200 000 EUR (lub 100 000 EUR w drogowym transporcie towarowym i
30 000 EUR w sektorach rybołówstwa i akwakultury) w żadnym okresie trzech lat podatko
wych. Kwalifikowalne MŚP mogą występować więcej niż raz o pożyczki alokowane w
kontekście tego instrumentu finansowego pod warunkiem całkowitej zgodności z powyż
szym limitem ekwiwalentu dotacji brutto;
e) z pożyczek pochodzi finansowanie na co najmniej jeden dozwolony cel, wypłacane w euro
i/lub walucie krajowej na odpowiednim terenie oraz ewentualnie w innej walucie;
f) pożyczki nie mogą mieć formy pożyczek typu mezzanine, długu podporządkowanego ani
pożyczek quasi-kapitałowych;
g) pożyczki nie mogą mieć formy odnawialnych linii kredytowych.
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h) pożyczki mają określony harmonogram spłat, w tym regularne płatności amortyzacyjne
i/lub spłaty w terminie zapadalności;
i) z pożyczek nie jest finansowana działalność stricte finansowa i rozbudowa nieruchomości
dokonywana jako działanie o charakterze inwestycji finansowej ani nie są finansowane usługi
finansowe dla klientów indywidualnych;
j) okres spłaty pożyczki wynosi od co najmniej 12 miesięcy do maksymalnie 120 miesięcy.
Sprawozdawczość i
oczekiwane rezul
taty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub fundu
szowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.
Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające
przestrzeganie przepisów określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządze
niem de minimis.
Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu
programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest
instrument finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich
pomiar i zgłoszenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku funduszu gwarancyj
nego i są one dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych
wskaźników osi priorytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych (wzrost zatrudnienia, liczba MŚP, ...) pozostałymi wskaźnikami są:
Liczba gwarantowanych pożyczek
Wielkość gwarantowanych pożyczek
Liczba pożyczek, w przypadku których nie wykonano zobowiązań
Wartość pożyczek, w przypadku których nie wykonano zobowiązań
Zobowiązania do gwarancji/gwarancje wykorzystane (liczba, kwoty)
Środki niewykorzystane i zyski (np. narosłe odsetki)

Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości prze
Ocena korzyści
ekonomicznej wyni chodzi na ostatecznych odbiorców (korzyść z gwarancji).
kającej z wkładu z
O korzyści finansowej dla kwalifikowalnych MŚP świadczy niższe ogólne oprocentowanie
programu
wymagane przez instytucję finansową i/lub mniejsze zabezpieczenie pożyczki dla MŚP.
Pośrednik finansowy monitoruje i zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych
odbiorców, o którym mowa w części dotyczącej pomocy państwa.
Zasady te odzwierciedlają umowy między instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a
pośrednikami finansowymi oraz między pośrednikami finansowymi a instytucjami finansowymi
tworzącymi portfele nowych pożyczek.
(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
(2) Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników o obrotach niższych niż 50 mln EUR lub łącznych aktywach o wartości
niższej niż 43 mln EUR, również nienależące do grupy przekraczającej te progi. Według zalecenia Komisji „za przedsiębiorstwo
uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”.
(3) „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki:
a) nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawo
wymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;
b) wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i
produktów pokrewnych oraz obrót nimi;
c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi.
Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych
polityk Unii Europejskiej;
d) kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;
e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do
programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej
w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię;
lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elek
tronicznych;
f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych
odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych
(„GMO”).
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ZAŁĄCZNIK IV

Pożyczki na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w sektorze budownictwa
mieszkaniowego (pożyczka na renowację)
Schemat zasady udzielania pożyczek na renowację

Struktura instru
mentu finansowego

Pożyczka na renowację ma formę funduszu pożyczkowego tworzonego przez pośrednika finan
sowego z wkładem z programu i wkładem wniesionym przez samego pośrednika finansowego
w celu sfinansowania portfela nowo powstałych pożyczek z wyjątkiem refinansowania istnieją
cych pożyczek.
Pożyczka na renowację jest dostępna w ramach operacji, która stanowi część osi priorytetowej
określonej w programie finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
i jest określona w kontekście oceny ex ante wymaganej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.

Cel instrumentu

Celem instrumentu jest udzielenie pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym lub prawnym
lub przedstawicielom wolnych zawodów będącym właścicielami obiektów (lokali mieszkalnych,
mieszkań socjalnych lub indywidualnych gospodarstw domowych) oraz administratorom lub
innym podmiotom prawnym działającym w imieniu i na rzecz właścicieli na przeprowadzenie
robót renowacyjnych, które kwalifikują się do wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Wkład instytucji zarządzającej z programu finansowanego z europejskich funduszy struktural
nych i inwestycyjnych na rzecz pośrednika finansowego nie może wypierać finansowania
udostępnianego przez innych inwestorów prywatnych lub publicznych.
Program finansowany z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zapewnia pośred
nikowi finansowemu fundusze na utworzenie portfela nowo powstałych pożyczek z jedno
czesnym udziałem w stratach/ryzyku niewykonania zobowiązań i kwotach odzyskanych z
poszczególnych pożyczek należących do tego portfela w takiej samej części jak wkład z
programu w instrument.
W przypadku struktury funduszu funduszy wkład z programu finansowanego z europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest przekazywany pośrednikowi finansowemu z
funduszu funduszy.
Oprócz wkładu z programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyj
nych fundusz funduszy może dostarczać zasoby własne połączone z zasobami pośrednika finan
sowego. W tym przypadku fundusz funduszy ma proporcjonalny udział w podziale ryzyka
między poszczególne wkłady w portfelu pożyczek. Zasad pomocy państwa należy przestrzegać
również w odniesieniu do takich środków, jeżeli są to środki publiczne.
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Pożyczka na renowację ma strukturę instrumentu bez pomocy państwa, tj. wynagrodzenie
pośrednika finansowego na warunkach rynkowych, korzyści finansowe w pełni przeniesione
przez pośrednika finansowego na ostatecznych odbiorców oraz finansowanie zapewnione osta
tecznym odbiorcom są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem de minimis.
a) Pomoc na poziomie pośrednika finansowego i funduszu funduszy jest wykluczona, jeśli:
1) pośrednik finansowy i instytucja zarządzająca lub fundusz funduszy w jakimkolwiek
czasie ponoszą straty i odnoszą korzyści proporcjonalnie do swoich wkładów, a pośrednik
finansowy ma ekonomicznie znaczący udział w instrumencie pożyczkowym przezna
czonym na renowację; oraz
2) wynagrodzenie (tj. koszty zarządzania i/lub opłaty za zarządzanie) pośrednika finanso
wego i funduszu funduszy odzwierciedla bieżące wynagrodzenie rynkowe w porównywal
nych sytuacjach, czyli w przypadku, w którym pośrednika finansowego lub fundusz
funduszy wybrano na podstawie otwartej, przejrzystej, niedyskryminacyjnej i obiektywnej
procedury wyboru, lub jeśli ich wynagrodzenie jest zgodne z art. 12 i 13 rozporządzenia
delegowanego (UE) nr 480/2014, a państwo nie przyznało żadnych innych korzyści. Jeżeli
fundusz funduszy przekazuje jedynie wkład z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych pośrednikowi finansowemu i pełni zadania leżące w interesie publicznym
oraz nie prowadzi działalności handlowej przy wdrażaniu środka i nie dokonuje współin
westycji zasobów własnych — a zatem nie jest uznawany za beneficjenta pomocy —
wystarczy, aby fundusz nie otrzymał nadmiernej rekompensaty; oraz
3) korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości
przechodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Przy wyborze
pośrednika finansowego instytucja zarządzająca zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia
delegowanego (UE) nr 480/2014 ocenia politykę cenową i metodykę przenoszenia
korzyści finansowej na ostatecznych odbiorców.
W przypadku gdy pośrednik finansowy nie przeniesie wszystkich korzyści finansowych
na ostatecznych odbiorców, niewypłacony wkład publiczny jest zwracany instytucji zarzą
dzającej.
b) Pomoc na poziomie podmiotu działającego w imieniu właścicieli (tj. osób fizycznych i prawnych, przed
stawicieli wolnych zawodów będących właścicielami obiektów, administratorów, innych podmiotów
prawnych):
Pomoc na poziomie podmiotu działającego w imieniu właścicieli jest wykluczona, jeśli:
1) podmiot nie korzysta z bezpośrednio przekazywanego wsparcia publicznego; oraz
2) podmiot przekazuje wszystkie korzyści finansowe z wkładu publicznego z programu osta
tecznym odbiorcom.
c) Na poziomie właścicieli nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność
(osoby prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów, wynajmujący/dzierżawcy i właściciele, którzy
instalują urządzenia do generowania energii odnawialnej, dostarczając część wytworzonej energii do
sieci):
Właścicieli będących osobami fizycznymi, których nie uznaje się za przedsiębiorstwa,
ponieważ nie prowadzą działalności gospodarczej, nie uważa się za beneficjentów pomocy
państwa.
Właściciele prowadzący działalność gospodarczą kwalifikują się jako „przedsiębiorstwa” i
podlegają zasadom pomocy państwa. W szczególności dotyczy to przypadków, w których są
oni wynajmującymi/dzierżawcami (wynajem jest działalnością gospodarczą), oraz przy
padków instalacji urządzeń do generowania energii odnawialnej, jeżeli jej część jest dostar
czana do sieci (dostarczanie energii do sieci uważa się za działalność gospodarczą).
Na poziomie właścicieli prowadzących działalność gospodarczą pomoc jest zgodna z zasa
dami de minimis.
W przypadku każdej pożyczki ujętej w portfelu — jeśli chodzi o właścicieli prowadzących
działalność gospodarczą — pośrednik finansowy oblicza ekwiwalent dotacji brutto z zastoso
waniem poniższej metody:
Obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto = kwota nominalna pożyczki (EUR) × (koszty
finansowania (praktyka standardowa) + koszty ryzyka (praktyka standardowa) —
opłaty pobrane przez instytucję zarządzającą od wkładu z programu na rzecz pośred
nika finansowego) × średnia ważona okresu pożyczki (lata) × wskaźnik podziału
ryzyka.
W przypadku obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto na podstawie powyższego wzoru wymóg
przewidziany w art. 4 rozporządzenia de minimis (1) uznaje się za spełniony do celów instru
mentu pożyczkowego przeznaczonego na renowację. Brak jest wymogu minimalnego zabez
pieczenia.
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Mechanizm weryfikacji zapewnia, aby ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z powyż
szym wzorem nie był niższy niż ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z art. 4 ust. 3
lit. c) rozporządzenia de minimis.
Łączna kwota pomocy obliczona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekra
czać 200 000 EUR dla ostatecznych odbiorców w ciągu trzyletniego okresu podatkowego z
uwzględnieniem określonej w rozporządzeniu de minimis zasady kumulacji.
Dotacja na wsparcie techniczne lub inna dotacja udzielona ostatecznemu odbiorcy podlega
kumulacji z obliczonym ekwiwalentem dotacji brutto.
Polityka pożycz
kowa

a) Wypłata od instytucji zarządzającej lub z funduszu funduszy na rzecz pośrednika finansowego:
Po podpisaniu umowy o finansowaniu między instytucją zarządzającą i funduszem funduszy
lub pośrednikiem finansowym właściwa instytucja zarządzająca przekazuje wkłady publiczne
z programu funduszowi funduszy lub pośrednikowi finansowemu, który umieszcza te wkłady
w specjalnym funduszu pożyczkowym przeznaczonym na renowację. Przekazanie następuje
w transzach z zachowaniem pułapów określonych w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013.
Docelową wielkość pożyczek oraz zakres oprocentowania potwierdza się w ramach oceny ex
ante zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i uwzględnia w celu ustalenia
charakteru instrumentu (instrument odnawialny lub nieodnawialny).
Maksymalne ryzyko przydzielone do instrumentu finansowego wobec ostatecznych
odbiorców wynosi 85 % (tj. co najmniej 15 % przypada na fundusze własne pośrednika
finansowego).
b) Pochodzenie portfela nowych pożyczek:
Pośrednik finansowy jest zobowiązany do utworzenia w uprzednio oznaczonym okresie port
fela nowych pożyczek finansowanych według wskaźnika podziału ryzyka ustalonego w
umowie o finansowaniu (tj. finansowanych z: (i) wkładu z programu; (ii) funduszy własnych
pośrednika finansowego).
Kwalifikowalne pożyczki określone zgodnie z kryteriami kwalifikowalności na poziomie
poszczególnych pożyczek i portfela są automatycznie ujmowane w portfelu w drodze składa
nych przynajmniej raz na kwartał powiadomień o ich włączeniu do portfela.
Pośrednik finansowy prowadzi spójną politykę pożyczkową, dotyczącą zwłaszcza struktury
portfela, która umożliwia należyte zarządzanie portfelem kredytowym i dywersyfikację
ryzyka z jednoczesnym dążeniem do zmniejszenia niedoskonałości rynku wskazanych w
ocenie ex ante (w odniesieniu do art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz zachowa
niem zgodności z interesami finansowymi i celami polityki instytucji zarządzającej.
Pośrednik finansowy dokonuje identyfikacji, wyboru, analizy due diligence, dokumentacji i
wypłaty pożyczek ostatecznym odbiorcom zgodnie ze swoimi standardowymi procedurami i
zasadami określonymi w odpowiedniej umowie o finansowaniu.
c) Ponowne wykorzystanie środków zwróconych do instrumentu finansowego:
Środki zwrócone do instrumentu finansowego podlegają albo ponownemu wykorzystaniu w
ramach tego samego instrumentu finansowego (są odnawialne w ramach tego samego instru
mentu finansowego), albo wykorzystaniu zgodnie z art. 44 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 po ich zwrocie instytucji zarządzającej lub funduszowi funduszy.
W przypadku odnawialności w ramach tego samego instrumentu finansowego kwoty przypi
sane wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i zwrócone i/lub
odzyskane przez pośrednika finansowego z pożyczek dla ostatecznych odbiorców w ramach
czasowych inwestycji są co do zasady udostępniane do ponownego wykorzystania w ramach
tego samego instrumentu finansowego. W umowie o finansowaniu uwzględnia się podejście
zakładające odnawialność środków, o którym mowa w art. 44 i 45 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
Ewentualnie, jeśli zwrot do instytucji zarządzającej lub funduszu funduszy następuje bezpo
średnio, zwroty dokonywane są regularnie i odzwierciedlają: (i) spłaty kwoty głównej (propor
cjonalnie według wskaźnika podziału ryzyka); (ii) kwoty odzyskane i odliczenia strat (według
wskaźnika podziału ryzyka) z pożyczek na renowację; oraz (iii) spłaty odsetek. Środki te
muszą zostać wykorzystane zgodnie z art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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d) Odzyskane straty:
Pośrednik finansowy podejmuje działania w celu odzyskania kwot wynikających z niewyko
nania zobowiązań związanych z każdą pożyczką współfinansowaną z pożyczki na renowację
zgodnie z własnymi wewnętrznymi wytycznymi i procedurami.
Kwoty odzyskane przez pośrednika finansowego (pomniejszone o ewentualne koszty odzys
kania i egzekucji) dzieli się proporcjonalnie do podziału ryzyka między pośrednika finanso
wego i instytucję zarządzającą lub fundusz funduszy.
e) Inne:
Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych na rzecz instrumentu finansowego wykorzystuje się zgodnie z art. 43 rozpo
rządzenia (UE) nr 1303/2013.
Polityka cenowa

Proponując sposób ustalania cen, pośrednik finansowy przedstawia politykę cenową i metodykę
zapewniającą pełne przeniesienie korzyści finansowej wynikającej z wkładu publicznego z
programu na ostatecznych beneficjentów. Polityka cenowa i metodyka obejmują następujące
elementy:
1) oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych
(tj. według polityki pośrednika finansowego);
2) ogólne oprocentowanie naliczane od ujętych w portfelu pożyczek dla ostatecznych benefi
cjentów musi zmniejszać się proporcjonalnie do alokacji zapewnionej przez wkład publiczny
z programu. Przy zmniejszeniu oprocentowania uwzględnia się opłaty, które może pobierać
instytucja zarządzająca od wkładu z programu;
3) sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto przedstawiony w części dotyczącej pomocy
państwa stosuje się wobec każdej pożyczki ujętej w portfelu;
4) polityka cenowa i metodyka nie ulegają zmianie w okresie kwalifikowalności.

Wkład z programu
na rzecz instru
mentu finansowego
— kwota i
wskaźnik (szcze
góły produktu)

Przydział pożyczki na renowację pośrednikom finansowym oraz minimalny wskaźnik podziału
ryzyka opierają się na ustaleniach z oceny ex ante uzasadniającej wsparcie na rzecz instrumentu
finansowego (art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) z uwzględnieniem odnawialności
instrumentu (jeśli dotyczy).

Wkład z programu
na rzecz instru
mentu finansowego
(działania)

Portfel pożyczek finansowanych z instrumentu pożyczkowego przeznaczonego na renowację
obejmuje nowo powstałe pożyczki dla ostatecznych odbiorców i nie obejmuje refinansowania
istniejących pożyczek. Kryteria kwalifikujące do ujęcia w portfelu ustalane są zgodnie z prawem
Unii (np. rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 i przepisami dotyczącymi poszczególnych
funduszy), programem, krajowymi zasadami kwalifikowalności oraz w porozumieniu z pośredni
kiem finansowym w celu dotarcia do wielu ostatecznych odbiorców oraz zapewnienia wystarcza
jącej dywersyfikacji i jednorodności portfela, aby umożliwić racjonalne oszacowanie profilu
ryzyka portfela. Kryteria te odzwierciedlają warunki i praktyki rynkowe w odpowiednim
państwie lub regionie.
Pośrednik finansowy zobowiązany jest do współpracy z podmiotami regionalnymi lub krajo
wymi odpowiedzialnymi za świadczenie usług dodatkowych w związku z realizacją projektów
renowacyjnych, co obejmuje między innymi: usługi doradcze, weryfikację i ocenę przygotowania
projektów, budowę, nadzór techniczny i dokumentację przetargową, ocenę zgodności projektów
renowacyjnych z prawem unijnym i krajowym, udzielanie wsparcia dotacyjnego, weryfikację i
rejestrację pomocy państwa.

Odpowiedzialność
instytucji zarządza
jącej

Odpowiedzialność instytucji zarządzającej w odniesieniu do instrumentu finansowego jest
zgodna z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480/2014.

Czas trwania

Okres przyznawania pożyczek z instrumentu finansowego jest ustalony w celu zapewnienia
wykorzystania wkładu z programu, o którym mowa w art. 42 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, na pożyczki wypłacane ostatecznym odbiorcom nie później niż do dnia
31 grudnia 2023 r.
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Zgodność interesów instytucji zarządzającej i pośrednika finansowego zapewnia się w następują
cy sposób:
— opłaty z tytułu wyników określone w art. 12 i 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 480
/2014,
— pośrednik finansowy musi wnieść w finansowanie wkład na warunkach rynkowych w wyso
kości co najmniej 15 % łącznego zobowiązania finansowego do udzielenia pożyczek osta
tecznym odbiorcom (umożliwiający ustalenie wskaźnika podziału ryzyka),
— straty i kwoty odzyskane dzieli się proporcjonalnie między pośrednika finansowego i insty
tucję zarządzającą w ramach ich odpowiedzialności.

Kwalifikowalni
pośrednicy finan
sowi

Podmioty publiczne i prywatne z siedzibą w państwie członkowskim, które są prawnie upoważ
nione do udzielania pożyczek na renowację osobom będącym właścicielami obiektów oraz
przedsiębiorstwom działającym i będących właścicielami obiektów na terenie objętym
programem, z którego pochodzą wkłady na rzecz instrumentu finansowego. Podmiotami takimi
są instytucje finansowe oraz w stosownym przypadkach instytucje mikrofinansowe lub inne
instytucje upoważnione do udzielania pożyczek.

Kwalifikowalność
ostatecznego
odbiorcy

Ostateczni odbiorcy kwalifikują się na podstawie prawa unijnego i krajowego, odpowiedniego
priorytetu i umowy o finansowaniu.
Ostatecznymi odbiorcami są osoby fizyczne lub prawne lub przedstawiciele wolnych zawodów
(działalność gospodarcza) będące lub będący właścicielami obiektów (lokalu mieszkalnego lub
indywidualnego gospodarstwa domowego) oraz administratorzy lub inne podmioty prawne dzia
łające w imieniu i na rzecz właścicieli, wdrażający środki dotyczące efektywności energetycznej i
odnawialnych źródeł energii, które kwalifikują się na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013 i wsparcia programu.
W ramach zasad kwalifikowalności określonych w programie oraz zgodnie z przepisami krajo
wymi i unijnymi kwalifikować mogą się następujące przykładowe rodzaje robót:
— wsparcie techniczne na przygotowanie części projektu dotyczącej środków w zakresie efek
tywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii,
— koszty realizacji części projektu dotyczącej środków w zakresie efektywności energetycznej
lub odnawialnych źródeł energii,
— duże naprawy lub wymiana systemów ciepłowniczych i systemów ciepłej wody,
— wymiana lub odnowa węzła cieplnego lub kotłowni (poszczególnych kotłów) oraz systemów
przygotowania ciepłej wody,
— montaż zaworów równoważących do pionów,
— ulepszenie izolacji cieplnej rurociągów,
— wymiana rurociągów i urządzeń ciepłowniczych,
— montaż systemu indywidualnego pomiaru ciepła i termostatów w lokalach mieszkalnych,
— wymiana lub odnowa rurociągów i instalacji ciepłej wody,
— wymiana lub odnowa systemu wentylacji,
— wymiana okien i drzwi wejściowych,
— izolacja dachu, w tym budowa nowego dachu spadzistego (z wyłączeniem budowy pomie
szczeń na strychu),
— izolacja ścian fasadowych,
— izolacja stropu piwnicy,
— montaż systemów alternatywnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej itd.),
— duże naprawy lub wymiana wind na windy bardziej efektywne energetycznie,
— wymiana lub naprawa wspólnie użytkowanych systemów inżynieryjnych budynku (systemu
kanalizacyjnego, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, rurociągów i insta
lacji wody pitnej oraz systemu wentylacji).
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W przypadku ostatecznych odbiorców przy udzielaniu pożyczek ostatecznemu odbiorcy/
właścicielom prowadzącym działalność gospodarczą w formie podmiotu prawnego (na przy
kład przedstawicielom wolnych zawodów) zastosowanie mają poniższe kryteria kwalifikowal
ności. W dniu podpisania umowy pożyczki odbiorcy spełniają następujące kryteria kwalifiko
walności:
a) są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem („MŚP”, w tym przedsiębiorcy indywi
dualni/osoby samozatrudnione) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE;
b) nie są MŚP działającymi w sektorach określonych w art. 1 lit. d)–f) rozporządzenia de
minimis;
c) nie stanowią części jednego lub więcej sektorów zastrzeżonych (2);
d) nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu zasad pomocy państwa;
e) nie zalegają z płatnościami ani nie dopuścili się niewykonania zobowiązań w odniesieniu do
innej pożyczki lub innego leasingu udzielonego przez pośrednika finansowego lub inną insty
tucję finansową, co potwierdziły kontrole przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi wytycz
nymi i standardową polityką pożyczkową pośrednika finansowego.
Ponadto w momencie inwestycji i w okresie spłaty pożyczki ostateczni odbiorcy posiadają
siedzibę w państwie członkowskim, a działalność gospodarcza, na którą wypłacono pożyczkę,
jest prowadzona w odpowiednim państwie członkowskim i w regionie/na terenie objętym
programem finansowanym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Charakterystyka
produktu dla osta
tecznych
odbiorców

Pośrednik finansowy udziela ostatecznym odbiorcom nowych pożyczek, które przyczyniają się
do osiągnięcia celu programu i są współfinansowane z programu w ramach pożyczki na reno
wację, przy czym refinansowanie istniejących pożyczek jest wykluczone. Warunki te są uzasad
nione oceną ex ante, o której mowa w art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Okres spłaty pożyczki na renowację wynosi maksymalnie 20 lat.
Maksymalna kwota każdej pożyczki na renowację jest określona na podstawie ustaleń z oceny ex
ante uzasadniającej wkład z programu na rzecz instrumentu finansowego i zostaje ustalona w
umowie o finansowaniu między instytucją zarządzającą, funduszem funduszy i pośrednikiem
finansowym. Maksymalna kwota każdej pożyczki na jedno gospodarstwo domowe nie prze
kracza 75 000 EUR. Pożyczki dla administratora budynku stanowią sumę pożyczek poszczegól
nych gospodarstw domowych w budynku.
Instrument finansowy może określić wymóg, aby ostateczni odbiorcy lub administratorzy wspól
nych nieruchomości działający w imieniu ostatecznych odbiorców wnieśli wkład w postaci
„środków własnych”.
Pożyczka na renowację podlega rocznemu stałemu oprocentowaniu i obejmuje regularną amor
tyzację. Oprocentowanie udziału pośrednika finansowego jest ustalane na zasadach rynkowych.
Oprocentowanie odpowiedniej kwalifikowalnej pożyczki ujętej w portfelu ulega obniżeniu o
część równą wkładowi publicznemu z programu na korzyść ostatecznych odbiorców.
Dotacji na spłatę odsetek, określonej na podstawie art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, można udzielić gospodarstwom domowym o niskich dochodach lub gospodar
stwom domowym w trudnej sytuacji (3). Maksymalna dotacja na spłatę odsetek odpowiada
odsetkom należnym od gospodarstw domowych o niskich dochodach lub gospodarstw domo
wych w trudnej sytuacji od wkładu pośrednika finansowego w każdą pożyczkę.
Niektóre koszty wsparcia technicznego można uwzględnić w instrumencie finansowym w
kontekście art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Wsparcie musi być udzielane
wyłącznie na przygotowanie projektów (analizy przygotowawcze i pomoc w przygotowaniu
inwestycji do etapu podjęcia decyzji inwestycyjnej). Te koszty wsparcia technicznego są kwalifi
kowalne wyłącznie w przypadku podpisania umowy o pożyczkę na renowację między pośredni
kiem finansowym a ostatecznymi odbiorcami bez względu na podmiot świadczący te usługi (np.
bez względu na to, czy usługi świadczy pośrednik finansowy czy inny podmiot).

Sprawozdawczość i
oczekiwane rezul
taty

Przynajmniej raz na kwartał pośrednicy finansowi przekazują instytucji zarządzającej lub fundu
szowi funduszy informacje w ustandaryzowanej formie i ustandaryzowanym zakresie.
Sprawozdanie zawiera wszystkie elementy istotne dla instytucji zarządzającej, umożliwiające
spełnienie warunków określonych w art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Państwa członkowskie również wypełniają obowiązki sprawozdawcze zgodnie z rozporządze
niem de minimis.
Wskaźniki muszą być dostosowane do szczegółowych celów odpowiedniego priorytetu
programu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z którego finansowany jest
instrument finansowy, i dotyczyć spodziewanych wyników określonych w ocenie ex ante. Ich
pomiar i zgłoszenie odbywa się przynajmniej raz na kwartał w przypadku pożyczki na reno
wację i są one dostosowane co najmniej do wymogów rozporządzenia. Oprócz wspólnych
wskaźników osi priorytetowej programu finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych (liczba gospodarstw domowych o lepszej klasyfikacji zużycia energii, szacowany
roczny spadek ilości gazów cieplarnianych...) pozostałymi wskaźnikami są:
Liczba i wielkość pożyczek
Domy jednorodzinne poddane renowacji (metry kwadratowe)
Lokale mieszkalne poddane renowacji w budynkach (metry kwadratowe)
Przypadki niewykonania zobowiązań (liczby i kwoty)
Środki zwrócone i zyski
Liczba i kwoty wsparcia technicznego
Liczba i kwoty dotacji na spłatę odsetek
Ocena korzyści
ekonomicznej
wynikającej z
wkładu z programu

Pośrednik finansowy obniża całkowite efektywne oprocentowanie (i w stosownym przypadku
wymogi dotyczące zabezpieczenia) naliczane ostatecznym odbiorcom z tytułu każdej kwalifiko
walnej pożyczki ujętej w portfelu, co odzwierciedla korzystne warunki finansowania i podziału
ryzyka w przypadku pożyczki na renowację.
Korzyść finansowa z wkładu publicznego z programu na rzecz instrumentu w całości prze
chodzi na ostatecznych odbiorców w formie niższego oprocentowania. Pośrednik finansowy
monitoruje i zgłasza ekwiwalent dotacji brutto dla ostatecznych odbiorców, o którym mowa w
części dotyczącej pomocy państwa. Zasadę tę odzwierciedla umowa o finansowaniu między
instytucją zarządzającą lub funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym.

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
(2) „Sektorami zastrzeżonymi” określa się łącznie poniższe sektory gospodarki:
a) nielegalna nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami
ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;
b) wyroby wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoho
lowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;
c) produkcja produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót
nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określo
nych polityk Unii Europejskiej;
d) kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa.
e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do
programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej
w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię;
lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub (b) pobierania danych elek
tronicznych;
f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych
odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych
(„GMO”).
(3) Zgodnie z zawartą w decyzji Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. definicją osób w niekorzystnej sytuacji lub osób w
gorszym położeniu społecznym, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych.

188

30.9.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 286/1

II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1011/2014
z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określo
nych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami
a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac
kiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 41 ust. 4, art. 102 ust. 1,
art. 112 ust. 5, art. 122 ust. 3, art. 124 ust. 7, art. 131 ust. 6 i art. 137 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 184/2014 (2) ustanowiono przepisy niezbędne do przygoto
wania programów. W celu wdrożenia programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwes
tycyjnych („EFSI”) konieczne jest ustanowienie dodatkowych przepisów dotyczących stosowania rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić uzyskanie całościowego obrazu i dostępu do tych przepisów, należy je
określić w jednym akcie wykonawczym.

(2)

W celu zapewnienia spójności i jakości informacji przekazywanych Komisji przez instytucję zarządzającą, w tym
wyraźnych stanowisk na temat wykonalności inwestycji i trwałości ekonomicznej dużego projektu, należy określić
standardowy wzór ustanawiający jednolite wymagania dotyczące struktury i treści informacji, które mają zostać
przekazane Komisji w celu powiadomienia o wybranych dużych projektach.

(3)

W celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości wdrażania programów finansowanych ze środków EFSI należy
określić wzór służący do przekazywania danych finansowych, wzór wniosku o płatność oraz, zgodnie z art. 41
ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wzór stosowany przy przekazywaniu Komisji dodatkowych informacji
dotyczących instrumentów finansowych wraz z wnioskiem o płatność, a także wzór zestawienia wydatków w
ramach programów operacyjnych.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmu
jące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii
interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 7).
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(4)

W tym samym celu należy określić wzór opisu funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz, w stosownych
przypadkach, instytucji certyfikującej, a także wzór sprawozdania i opinii niezależnego podmiotu audytowego. W
tych wzorach należy określić charakterystykę techniczną każdego obszaru należącego do systemu elektronicznej
wymiany danych. Ponieważ wzory te będą tworzyć podstawę opracowania systemu elektronicznej wymiany
danych, o którym mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, powinny one również określać
sposób, w jaki dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych będą wprowadzane do systemu elektronicznej
wymiany informacji.

(5)

Należy określić szczegółowe przepisy dotyczące zakresu i charakterystyki systemów wspierających elektroniczną
wymianę informacji między beneficjentami a instytucją zarządzającą, instytucją certyfikującą, instytucją audytową
i instytucjami pośredniczącymi, tak aby państwa członkowskie miały pewność prawną co do zobowiązań, których
muszą dotrzymać w przepisowym terminie określonym w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(6)

Aby ograniczyć obciążenie administracyjne beneficjentów w sposób dla nich skuteczny, wydajny i satysfakcjonu
jący przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej, skutecznej i bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji,
należy zdefiniować określone podstawowe wymagania i charakterystykę techniczną systemów, o których mowa w
art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(7)

Należy również określić zasady i obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania dokumentów i danych za
pośrednictwem przedmiotowych systemów w odniesieniu do identyfikacji strony odpowiedzialnej za zamie
szczanie dokumentów i ich uaktualnianie, w tym alternatywne rozwiązanie na wypadek działania siły wyższej
uniemożliwiającej użycie systemów.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać praw podstawowych i powinno być zgodne z zasadami uzna
nymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do ochrony danych osobo
wych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami. Do przetwa
rzania danych osobowych przez państwa członkowskie zastosowanie ma dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (1). Do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i podmioty unijne oraz swobodnego
przepływu takich danych zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I
WZORY I FORMAT, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE PRZY PRZEKAZYWANIU KOMISJI OKREŚLONYCH INFORMACJI

Artykuł 1
Format powiadomienia o wybranym dużym projekcie
Powiadomienie o wybranym dużym projekcie kierowane przez instytucję zarządzającą do Komisji w myśl art. 102 ust. 1
akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 sporządza się zgodnie z formatem określonym w załączniku I do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2
Wzór służący do przekazywania danych finansowych
W przypadku przekazywania Komisji danych finansowych do celów monitorowania zgodnie z art. 112 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie stosują wzór określony w załączniku II do niniejszego rozporzą
dzenia.
(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z
12.1.2001, s. 1).
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Artykuł 3
Wzór opisu funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfikującej
1.
Opis funkcji i procedur instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej
sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić pojedynczy
opis funkcji i procedur, o którym mowa w ust. 1.
Artykuł 4
Wzór sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego
1.
Sprawozdanie z audytu niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić jedno sprawo
zdanie z audytu, o którym mowa w ust. 1.
Artykuł 5
Wzór opinii niezależnego podmiotu audytowego
1.
Opinię niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy do kilku programów operacyjnych stosuje się wspólny system, można sporządzić jedną opinię,
o której mowa w ust. 1.
Artykuł 6
Wzór wniosku o płatność zawierający dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych
Wniosek o płatność, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 131 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza
się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia; w stosownych przypadkach zawiera
on dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych.
Artykuł 7
Wzór zestawienia wydatków
Zestawienie wydatków, o którym mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedkłada się Komisji
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.
ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYMIANY INFORMACJI MIĘDZY BENEFICJENTAMI A INSTYTUCJAMI
ZARZĄDZAJĄCYMI, CERTYFIKUJĄCYMI, AUDYTOWYMI I POŚREDNICZĄCYMI

Artykuł 8
Definicja i zakres systemów elektronicznej wymiany danych
1.
„Systemy elektronicznej wymiany danych”, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, oznaczają mechanizmy i instrumenty umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów i danych, w
tym nośników informacji audiowizualnych, zeskanowanych dokumentów i plików elektronicznych.
Wymiana dokumentów i danych obejmuje sprawozdawczość z postępów, wnioski o płatność oraz wymianę informacji
związanych z kontrolami zarządczymi i audytami.
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2.
Systemy elektronicznej wymiany danych umożliwiają weryfikację administracyjną w odniesieniu do każdego złożo
nego przez beneficjentów wniosku o refundację, o której mowa w art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
oraz przeprowadzanie audytów opartych na informacjach i dokumentach dostępnych za pośrednictwem systemów elek
tronicznej wymiany danych, o ile wymiana tego rodzaju informacji i dokumentów odbywa się w formie elektronicznej
zgodnie z art. 122 ust. 3 tego rozporządzenia. Właściwe instytucje mogą wymagać dokumentów w wersji papierowej
jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, oraz tylko pod warunkiem, że takie doku
menty są prawdziwym źródłem zeskanowanych dokumentów, które zostały zamieszczone w systemach elektronicznej
wymiany danych.

Artykuł 9
Charakterystyka systemów elektronicznej wymiany danych
1.
Systemy elektronicznej wymiany danych zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzy
telnienie osoby wysyłającej zgodnie z art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 4 lit. d), art. 125 ust. 8 i art. 140 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
Systemy elektronicznej wymiany danych są dostępne i operacyjne w standardowych godzinach pracy i poza nimi, z
wyjątkiem przerw na obsługę techniczną.
2.
Jeżeli państwo członkowskie z własnej inicjatywy nakłada na beneficjentów obowiązek korzystania z systemów
elektronicznej wymiany danych, zapewnia, aby charakterystyka techniczna takich systemów nie zakłócała sprawnego
wdrażania funduszy polityki spójności ani nie ograniczała ich dostępu dla beneficjentów.
Wymóg ten nie dotyczy systemów elektronicznej wymiany danych, które państwo członkowskie uczyniło obowiązko
wymi dla beneficjentów w poprzednim okresie programowania i które spełniają inne wymagania określone w niniejszym
rozporządzeniu.
3.

Systemy elektronicznej wymiany danych są wyposażone co najmniej w następujące funkcje:

a) formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych zapisywanych na
kolejnych etapach procedur;
b) automatyczne obliczanie (w stosownych przypadkach);
c) automatyczne zintegrowane kontrole, które w miarę możliwości ograniczają wielokrotną wymianę dokumentów lub
informacji;
d) generowane przez system komunikaty, które informują beneficjenta o możliwości podjęcia określonych czynności;
e) śledzenie statusu on-line, które umożliwia beneficjentowi monitorowanie bieżącego statusu projektu;
f) dostępność wszystkich poprzednich danych i dokumentów przetworzonych przez system elektronicznej wymiany
danych.
Artykuł 10
Przekazywanie dokumentów i danych za pośrednictwem systemów elektronicznej wymiany danych
1.
Beneficjenci i instytucje, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
umieszczają dokumenty i dane, za które odpowiadają, a także ich wszelkie aktualizacje w systemach elektronicznej
wymiany danych w formie elektronicznej zdefiniowanej przez państwo członkowskie.
Państwo członkowskie określa szczegółowe warunki elektronicznej wymiany danych w dokumencie określającym
warunki wsparcia dla każdej operacji, o której mowa w art. 125 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
2.
Wymiana danych oraz transakcje są opatrzone podpisem elektronicznym odpowiadającym jednemu z trzech
rodzajów podpisów elektronicznych określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE (1).
3.
Data przekazania dokumentów i danych przez beneficjenta instytucjom, o których mowa w art. 122 ust. 3 akapit
pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz przez instytucje beneficjentowi uznawana jest za datę elektronicz
nego przekazania informacji, które są przechowywane w systemach elektronicznej wymiany danych.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie
podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).
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4.
Dokumenty i dane dotyczące tej samej operacji mogą zostać przekazane za pośrednictwem systemów elektro
nicznej wymiany danych tylko raz, o czym jest mowa w art. 122 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
dla wszystkich instytucji wdrażających ten sam program.
Instytucje te współpracują ze sobą na poziomie prawnym, organizacyjnym, semantycznym i technicznym w celu zapew
nienia skutecznej komunikacji oraz wymiany i ponownego wykorzystania informacji i wiedzy.
Pozostaje to bez uszczerbku dla procesów umożliwiających beneficjentowi aktualizację błędnych lub nieaktualnych
danych bądź nieczytelnych dokumentów.
5.
Systemy elektronicznej wymiany danych są dostępne albo bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika
(stronę internetową), albo przez interfejs techniczny umożliwiający automatyczną synchronizację i przekazywanie
danych między systemami beneficjentów a systemami państw członkowskich.
6.
Podczas przetwarzania informacji systemy elektronicznej wymiany danych zapewniają ochronę prywatności danych
osobowych w przypadku osób indywidualnych i tajemnicy handlowej w przypadku podmiotów prawnych, zgodnie z
dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/136/WE (2) oraz dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).
7.
W przypadku działania siły wyższej, w szczególności gdy systemy elektronicznej wymiany danych działają
wadliwie lub gdy brak jest stałego połączenia transmisji danych, zainteresowany beneficjent może przekazać właściwym
instytucjom wymagane informacje w formie i za pomocą środków przewidzianych przez państwo członkowskie w
takich sytuacjach. Niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej państwo członkowskie zapewnia, aby dane dokumenty
zostały umieszczone w bazie danych zintegrowanej z systemami elektronicznej wymiany danych.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 za datę przekazania wymaganych informacji uznaje się datę przesłania dokumentów w
wymaganych formatach.
8.
Państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy beneficjenci mogli korzystać z systemów elektronicznej wymiany
danych, o których mowa w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, łącznie z beneficjentami operacji będą
cych w toku w dniu, w którym systemy elektronicznej wymiany danych staną się operacyjne oraz do których to operacji
zastosowanie ma elektroniczna wymiana danych.
Artykuł 11
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2014 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony
prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie
usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsu
mentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).
(3) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
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ZAŁĄCZNIK I

Wzór powiadomienia o wybranym dużym projekcie

POWIADOMIENIE KOMISJI O WYBRANYM DUŻYM PROJEKCIE ZGODNIE Z ART. 102 UST. 1 AKAPIT
PIERWSZY ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO/FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE
Tytuł projektu [„ .................................................................... ”]
CCI [ .......................................... ]
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CZĘŚĆ A:

Informacje wymagane na mocy art. 102 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

A.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU

A.1.

Instytucja odpowiedzialna za powiadomienie o projekcie (tj. instytucja zarządzająca lub instytucja
pośrednicząca)

A.2.

A.3.

A.1.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do
kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent (2))
A.2.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do
kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

E-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Czy przedmiotowy projekt jest etapem realizacji dużego projektu (3)? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić opis celów fizycznych i finansowych całego projektu.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
(1) Legenda dla właściwości pól:
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
maxlength (maksymalna długość) = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami.
(2) W przypadku operacji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny ma zostać wybrany po
zatwierdzeniu operacji i ma być beneficjentem zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, niniejsza sekcja powinna
zawierać informacje dotyczące podmiotu prawa publicznego inicjującego daną operację (tj. organu zamawiającego).
(3) Duży projekt rozpoczęty w okresie programowania 2007–2013, którego jeden lub kilka etapów zakończono w tym okresie programo
wania i którego niniejszy projekt jest etapem, który zostanie zrealizowany i zakończony w okresie programowania 2014–2020, lub duży
projekt rozpoczęty w okresie programowania 2014–2020, którego niniejszy etap jest etapem, który zostanie zakończony, podczas gdy
kolejny etap zostanie zakończony w obecnym lub następnym okresie programowania.
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Czy Komisja wcześniej zatwierdziła którąkolwiek część przedmiotowego dużego projektu? <type='C'
input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, proszę podać numer CCI zatwierdzonego dużego projektu.
<type='S' input='M'>
Jeżeli przedmiotowy projekt jest częścią dużego projektu, którego pierwszy etap został zrealizowany w latach
2007–2013, proszę przedstawić szczegółowy opis celów fizycznych i finansowych poprzedniego etapu, w tym
opis realizacji pierwszego etapu, oraz potwierdzić, że jest on gotowy lub będzie gotowy do wykorzystania w
określonym celu.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.

Czy ocena jakości wykonana przez niezależnych ekspertów została ukończona i czy ich sprawozdanie
zostało załączone w części B? <type='C' input='M'>
Nie (*)

Tak

(*) Projekty objęte art. 103 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie wymagają przedłożenia sprawozdania z niezależnej oceny
jakości.

B.

OPIS INWESTYCJI, JEJ LOKALIZACJA, HARMONOGRAM I OCZEKIWANY WKŁAD DUŻEGO PROJEKTU W REALIZACJĘ
CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH DLA DANEJ OSI PRIORYTETOWEJ LUB OSI PRIORYTETOWYCH

B.1.

Kategoryzacja działań związanych z projektem (1)

B.2.1. Kod(-y) dotyczące wymiaru zakresu
interwencji
(Należy podać więcej niż jeden, jeśli zgodnie
z wyliczeniem proporcjonalnym istotnych
jest kilka zakresów interwencji)

B.2.2. Kod wymiaru form finansowania
(W niektórych przypadkach należy podać
więcej niż jeden — wówczas proszę zazna
czyć proporcjonalny udział)

Kod

Kwota

Udział procentowy

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) O ile nie określono inaczej, załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiają
cego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy doty
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośred
nich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy struktural
nych i inwestycyjnych.
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Kod

Kwota

Udział procentowy

B.2.3. Kod wymiaru terytorialnego
(W niektórych przypadkach należy podać
więcej niż jeden — wówczas proszę zazna
czyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4. Kod
wdrażania

mechanizmu

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5. Kod wymiaru celu tematycznego
(W niektórych przypadkach należy podać
więcej niż jeden — wówczas proszę zazna
czyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6. Kod wymiaru rodzajów działalności
gospodarczej (kod NACE (1))
(W niektórych przypadkach należy podać
więcej niż jeden — wówczas proszę zazna
czyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7. Kod
wymiaru(-ów)
lokalizacji
(NUTS III) (2)
(W niektórych przypadkach należy podać
więcej niż jeden — wówczas proszę zazna
czyć proporcjonalny udział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8. Charakter
inwestycji (3)
(należy
wypełnić tylko w przypadku inwestycji produkcyj
nych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9. Przedmiotowy produkt (4) (należy
wypełnić tylko w przypadku inwestycji produkcyj
nych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

terytorialnego

(1) NACE-Rev.2, 4-cyfrowy kod: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z
30.12.2006, s. 1).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1) z późn. zmianami.
Proszę stosować najbardziej szczegółowe i adekwatne kody NUTS III. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych
poziomów obszaru NUTS III, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS III lub wyższych.
(3) Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; konwersja/modernizacja = 3; zmiana lokalizacji = 4; utworzenie w wyniku prze
jęcia = 5.
(4) Nomenklatura scalona (CN), rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

B.2.

Program operacyjny (programy operacyjne) oraz oś priorytetowa (osie priorytetowe)

B.2.1. Wskazanie programu operacyjnego (programów operacyjnych) oraz osi priorytetowej (osi priorytetowych)
CCI PO

Oś priorytetowa PO

Fundusz współfinansujący

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO1<type='S' input='S'>

EFRR/FS
<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO1<type='S' input='S'>

EFRR/FS
<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO2<type='S' input='S'>

EFRR/FS
<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO2<type='S' input='S'>

EFRR/FS
<type='S' input='S'>
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Opis projektu
a) Proszę przedstawić krótki opis projektu, jego główne cele i elementy dużego projektu.
W przypadku inwestycji produkcyjnych należy również przedstawić krótki opis techniczny.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
b) Proszę przedstawić mapę określającą obszar projektu oraz dane georeferencyjne (1).
c) Proszę przedstawić poniżej harmonogram opracowywania i realizacji dużego projektu.
Data rozpoczęcia
(A)

Data zakończenia
(B)

<type='D' input='M'> (1)

<type='D' input='M'>

1.

Studia wykonalności (lub w przypadku inwestycji
produkcyjnej — biznesplan):

2.

Analiza kosztów i korzyści:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Ocena oddziaływania na środowisko:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Studia projektowe:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Opracowanie dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Postępowanie (-a) o udzielenie zamówienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Nabycie gruntów:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Zezwolenie na inwestycję:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Etap budowy/umowa budowlana:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10. Etap operacyjny:

(1) Legenda dla właściwości pól:
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
maxlength (maksymalna długość) = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

d) Proszę przedstawić szczegóły dotyczące oczekiwanego wkładu dużego projektu w osiągnięcie wskaźników
rezultatu w ramach celów szczegółowych odpowiedniej osi priorytetowej (odpowiednich osi priorytetowych)
programu operacyjnego (programów operacyjnych).
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.

CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

C.1.

Proszę wypełnić poniższą tabelę według formatu przedkładania informacji określonego zgodnie z
art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

EUR

1

Wynagrodzenia za opraco
wanie planów i projektów

Całkowite koszty
projektu
(A)

Koszty niekwalifi
kowalne
(B)

Koszty kwalifiko
walne
(C) = (A) – (B)

Odsetek
całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych

Wkład

Wkład

Obliczone

Obliczone

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

(1) Proszę przedstawić dane georeferencyjne w formacie wektorowym, wraz z wielokątami, liniami lub punktami, tak aby zaprezentować
projekt w jak najlepszym formacie pliku.
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Całkowite koszty
projektu
(A)

Koszty niekwalifi
kowalne
(B)

Koszty kwalifiko
walne
(C) = (A) – (B)

Odsetek
całkowitych
kosztów
kwalifikowalnych

Wkład

Wkład

Obliczone

Obliczone

2

Zakup gruntów

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

3

Roboty budowlane

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

4

Instalacje, maszyny i sprzęt

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

5

Nieprzewidziane wydatki

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

6

Dostosowanie cen (w
stosownych przypadkach)

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

7

Promocja

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

8

Nadzór budowlany

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

9

Pomoc techniczna

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Suma cząstkowa

10
11

(VAT)

12

RAZEM

Proszę podać kurs wymiany i odniesienie (w stosownych przypadkach)
<type='S' maxlength='875' input='M'>
O ile jest to konieczne, proszę wyjaśnić wyżej wymienione elementy.
<type='S' maxlength='1750' input='M'>
C.2.

Zgodność z zasadami pomocy państwa
Jeżeli projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa, proszę wypełnić poniższą tabelę (1).

Zatwierdzony program
pomocy lub zatwier
dzona pomoc ad hoc

Wysokość pomocy
(EUR) w
ekwiwalencie dotacji
brutto (1)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
(EUR) (2)

Intensywność
pomocy (w %)

Numer pomocy
państwa/numer
rejestru pomocy
podlegającej
przepisom o
wyłączeniach
grupowych

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='P'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

(1) Złożenie takiego wniosku nie zastępuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Wydanie przez Komisję pozytywnej
decyzji w sprawie dużego projektu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem pomocy
państwa.
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Wysokość pomocy
(EUR) w
ekwiwalencie dotacji
brutto (1)

Całkowite koszty
kwalifikowalne
(EUR) (2)

Intensywność
pomocy (w %)

Numer pomocy
państwa/numer
rejestru pomocy
podlegającej
przepisom o
wyłączeniach
grupowych

Pomoc
podlegająca
rozporządzeniu
w
sprawie wyłączeń grupo
wych

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='P'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

Pomoc zgodna z decyzją
dotyczącą usług świad
czonych w ogólnym inte
resie
gospodarczym (3)
lub
rozporządzeniem
dotyczącym publicznego
lądowego
transportu
pasażerskiego (4)

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='P'
input='M'>

Nie dotyczy

Całkowita kwota przy
znanej pomocy

<type='N'
input='G'>

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

(1) Ekwiwalent dotacji brutto oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej wartości
kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznania pomocy na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w
tym dniu.
(2) Zasady pomocy państwa obejmują przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. W tej kolumnie państwa członkowskie
powinny podać całkowite koszty kwalifikowalne na podstawie zastosowanych zasad pomocy państwa.
(3) Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom
zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).

C.3.

Obliczenie całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Proszę wybrać właściwą opcję oraz uzupełnić informacje według formatu przedkładania informacji określonego
zgodnie z art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Metoda obliczania potencjalnego dochodu operacji

Proszę zaznaczyć „x” tylko w jednym polu

Obliczanie zdyskontowanego dochodu operacji

<type='C' input='M'>

Metoda stawek zryczałtowanych

<type='C' input='M'>

Metoda zmniejszonej stopy dofinansowania

<type='C' input='M'>

Obliczanie zdyskontowanego dochodu (art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Wysokość

1.

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określo
nych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskonto
wania)

<type='N' input='M'>

2.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (w %) (w stosow
nych przypadkach)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych
w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania)
= (1)*(2)
Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy
państwa oraz z całkowitą kwotą przyznanej pomocy, wskazaną powyżej (jeśli dotyczy)

<type='N' input='M'>
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Metoda stawek zryczałtowanych lub metoda zmniejszonej stopy dofinansowania (art. 61 ust. 3 lit. a) i
art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Wysokość

1.

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określo
nych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskonto
wania)

<type='N' input='M'>

2.

Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w
załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub aktach delegowanych
(SZ) (w %)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowite koszty kwalifikowalne po uwzględnieniu wymogów określonych
w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, bez dyskontowania)
= (1)*(1-SZ)*
Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy
państwa oraz z całkowitą kwotą przyznanej pomocy, wskazaną powyżej (jeśli dotyczy)
* W przypadku metody zmniejszonej stopy dofinansowania wzór ten nie ma
zastosowania (stawka zryczałtowana jest odzwierciedlona w stopie dofinanso
wania dla osi priorytetowej, co skutkuje niższym finansowaniem w ramach
EFRR/FS), a całkowite koszty kwalifikowalne odpowiadają kwocie wskazanej
w pkt (1).

<type='N' input='M'>

D.

PLAN FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITORO
WANIA POSTĘPÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

D.1.

Źródła współfinansowania
W tym (dla celów
informacyjnych)

Źródło finansowania całkowitego kosztu inwestycji (EUR)

D.2.

Całkowity koszt
inwestycji
[C.1.12.(A)]

Wsparcie Unii

Krajowe
publiczne (lub
równoważne)

Krajowe prywatne

Inne źródła
(określić)

Finansowanie z
EBI/EFI:

(a) = (b) + (c)
+ (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

<type='N'
input='M'>

Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które mają zostać zadeklarowane Komisji
(wskaźnik finansowy służący do monitorowania postępów)
Całkowite wydatki kwalifikowalne, które mają zostać zadeklarowane Komisji, proszę przedstawić w postaci
procentowego udziału rocznego w EUR. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej
niż jednego programu operacyjnego proszę przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdego programu operacyj
nego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej proszę
przedstawić roczny plan z podziałem na osie priorytetowe.

(EUR)

Oś priory
tetowa PO1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

Oś priory
tetowa PO1
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2021

2022

2023

Całkowite
wydatki
kwalifiko
walne

Oś priory
tetowa PO2
Oś priory
tetowa PO2

D.3.

Wskaźniki produktu (1) i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów
W przewidzianej tabeli proszę wymienić wskaźniki produktu, w tym wspólne wskaźniki określone w programie
operacyjnym (programach operacyjnych) oraz inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania
postępów. Ilość informacji będzie uzależniona od złożoności projektów — proszę przedstawić tylko najważ
niejsze wskaźniki.

D.4.

PO i oś priorytetowa

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

<type='S' input='S'>

Wspólne:
<type='S' input='S'>
Inne:
<type='S' input='M'>

Wspólne:
<type='S' input='S'>
Inne:
<type='S' input='M'>

Wartość docelowa
dużego projektu

Rok docelowy

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

Ocena ryzyka
Proszę przedstawić krótkie streszczenie głównych zagrożeń uniemożliwiających skuteczne wdrożenie projektu
pod względem fizycznym i finansowym oraz zaproponowanych środków zmniejszających ryzyko.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.

CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z NIEZGODNOŚCIĄ Z PRAWEM UNIJNYM? <TYPE='C'
INPUT='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz uzasadnić zaproponowany wkład z budżetu Unii na
rzecz przedmiotowego projektu w tym kontekście:
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ (2) ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO W NASTĘP
STWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM LUB POZA UNIĘ? <TYPE='C'
INPUT='M'>

Tak

Nie

(1) Zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Na podstawie art. 71 ust. 1 lit. a) lub ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Jeżeli tak, proszę przedstawić szczegółowe informacje oraz uzasadnić zaproponowany wkład z budżetu Unii na
rzecz przedmiotowego projektu w tym kontekście:
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych proszę podać szczegółowe informacje na temat oczekiwanego
wpływu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz określić, czy wkład finansowy z funduszy nie
spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

CZĘŚĆ B:

Sprawozdanie z niezależnej oceny jakości
Niezależni eksperci oświadczają, że:
1. Spełnili wymagania określone w art. 23 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.
2. Przeprowadzili ocenę projektu zgodnie z wszystkimi kryteriami określonymi w załączniku II do przedmiotowego
rozporządzenia.
Państwo członkowskie
Region i lokalizacja projektu
Nazwa projektu
Beneficjent
Instytucja zarządzająca
Dane referencyjne niezależnych ekspertów

[IMIĘ i NAZWISKO oraz STANOWISKO]
Niezależni eksperci

Podpis:

DATA
Proszę potwierdzić, że spełnione są wszystkie następujące warunki: dana operacja jest dużym projektem w rozumieniu
art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; dany duży projekt nie jest operacją zakończoną w rozumieniu art. 2 ust. 14
i art. 65 ust. 6 tego rozporządzenia; duży projekt jest objęty właściwym programem operacyjnym (właściwymi progra
mami operacyjnymi).

1.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę podać szczegółowe informacje

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU I POTENCJAŁ TEGO PODMIOTU

Proszę streścić istotne informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za realizację dużego projektu oraz
potencjału tego podmiotu, w tym potencjału technicznego, prawnego, finansowego i administracyjnego.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
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Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

2.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI

Proszę streścić istotne informacje dotyczące opisu inwestycji i jej lokalizacji.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

3.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI DUŻEGO PROJEKTU Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU
OPERACYJNEGO (PROGRAMÓW OPERACYJNYCH) ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU DUŻEGO PROJEKTU W REALI
ZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Proszę streścić istotne informacje dotyczące celów projektu i jego zgodności z odpowiednimi osiami prioryteto
wymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz przewidywanego wkładu projektu w realizację
szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych oraz przewidywanego wkładu w rozwój społecznogospodarczy obszaru objętego programem operacyjnym, a także środków przedsięwziętych przez beneficjenta w
celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury w fazie operacyjnej.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.

CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

4.1.

Proszę streścić istotne informacje dotyczące całkowitych kosztów, obliczania kosztów zarówno pod względem
całkowitych kosztów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów, jak i pod względem kosztów jednostko
wych, a także całkowitych kosztów kwalifikowalnych, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozpo
rządzenia (UE) nr 1303/2013.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
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Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

4.2.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Proszę przedstawić informacje dotyczące zgodności z zasadami pomocy państwa oraz tego, w jaki sposób zasady
pomocy państwa zostały uwzględnione przy obliczaniu całkowitego wkładu publicznego na rzecz projektu.

4.2.1 Proszę udzielić informacji, czy niezależni eksperci, zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 480/2014, lub państwa członkowskie skonsultowały się z Komisją w istotnych kwestiach związanych z
pomocą państwa.
Jeżeli odbyły się konsultacje z Komisją, proszę podać datę konsultacji i dane referencyjne konsultacji oraz datę
udzielenia odpowiedzi i dane referencyjne odpowiedzi, a także streścić wynik konsultacji.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
4.2.2. Jeżeli nie odbyły się konsultacje z Komisją, proszę przedstawić następujące informacje:
Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa? <type='C'
input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, na jakiej podstawie zapewnione jest przestrzeganie zasad pomocy państwa. Proszę
przedstawić taką informację w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów pomocy państwa, na
przykład, w przypadku infrastruktury — właścicielowi, konstruktorom, operatorowi i użytkownikom infrastruk
tury.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Jeżeli nie, proszę szczegółowo wyjaśnić, dlaczego uważają Państwo, że przedmiotowe wsparcie nie stanowi
pomocy państwa. Proszę przedstawić taką informację w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych benefi
cjentów pomocy państwa (na przykład, w przypadku infrastruktury potencjalnymi beneficjentami pomocy są:
właściciel infrastruktury, konstruktor, operator i użytkownicy infrastruktury) (1). W stosownych przypadkach
proszę wskazać, czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt nie wiąże się z pomocą państwa, ponieważ:
(i) projekt nie dotyczy działalności gospodarczej (w tym działalności w sferze publicznej) lub (ii) beneficjent(-ci)
pomocy działa(-ją) na zasadzie monopolu prawnego w kontekście odpowiedniej działalności i nie prowadzi(-ą)
działalności w żadnym innym zliberalizowanym sektorze (lub będą prowadzić oddzielne księgi rachunkowe —
w przypadku beneficjenta(-ów) działających w dodatkowych sektorach).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Służby Komisji udzieliły państwom członkowskim wskazówek w celu ułatwienia oceny w sytuacji, gdy inwestycje w infrastrukturę mogą
obejmować pomoc państwa. W szczególności służby Komisji przygotowały siatki analityczne. Obecnie opracowywany jest komunikat
w sprawie pojęcia pomocy. Komisja zachęca państwa członkowskie do stosowania siatek analitycznych oraz przyszłego komunikatu na
potrzeby wyjaśnienia, dlaczego uważają one, że wsparcie nie wiąże się z przyznaniem pomocy państwa.
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5.

WYKONANE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZA WARIANTÓW I ICH WYNIKÓW

5.1.

Proszę streścić istotne informacje dotyczące wykonanych studiów wykonalności oraz wyników w odniesieniu do
następujących aspektów: instytucjonalnych, technicznych, środowiskowych, w tym związanych ze zmianą klimatu
(w odpowiednich przypadkach), i innych aspektów.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

5.2.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy popytu (lub biznesplanu w przypadku inwestycji produkcyjnych).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

5.3.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy wariantów i wyboru najlepszego wariantu.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, ORAZ OCENA RYZYKA

6.1.

Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy finansowej, w tym głównych wskaźników analizy finansowej,
tj. FRR (finansowej stopy zwrotu) i FNPV (zaktualizowanej finansowej wartości netto), obliczania dochodu i jego
wyniku, strategii taryfowej i dostępności cenowej (w stosownych przypadkach) oraz wykonalności finansowej
(trwałości).
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
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Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodyką analizy kosztów i
korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (1) i powiązanymi
wytycznymi oraz metodą obliczania dochodu, o której mowa w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i
art. 15–19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

6.2.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy ekonomicznej, w tym głównych wskaźników analizy ekono
micznej, tj. ERR (ekonomicznej stopy zwrotu) i ENPV (zaktualizowanej ekonomicznej wartości netto), oraz głów
nych korzyści ekonomicznych i kosztów.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodą analizy kosztów i
korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (1) i powiązanymi
wytycznymi, oraz proszę to uzasadnić.

6.3.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Proszę streścić istotne informacje dotyczące oceny ryzyka, w tym głównych rodzajów stwierdzonego ryzyka, i
środków zmniejszających ryzyko.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 oraz czy jest zgodny z metodą analizy kosztów i
korzyści opisaną w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr […]/2014 (1) i powiązanymi
wytycznymi, oraz proszę to uzasadnić.
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH DOSTOSOWANIA DO
ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

7.1.

Proszę streścić istotne informacje dotyczące analizy oddziaływania na środowisko.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

30.9.2014

Proszę streścić istotne informacje dotyczące dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia skutków zmian
klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

8.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDY
WANE WSPARCIE Z FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA,
WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z
UWZGLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

Proszę streścić istotne informacje dotyczące planu finansowego wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi
stosowanymi w celu monitorowania postępów, z uwzględnieniem stwierdzonych rodzajów ryzyka, oraz infor
macje dotyczące obliczenia wkładu Unii, w tym metody tego obliczenia.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.

9.

Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

HARMONOGRAM REALIZACJI DUŻEGO PROJEKTU

Proszę streścić istotne informacje dotyczące harmonogramu realizacji dużego projektu (lub jego etapu, jeżeli okres
realizacji wykracza poza okres programowania), w tym dotyczące zamówień publicznych.
<type='S' maxlength='3000' input='M'>
Proszę wyraźnie określić, czy projekt spełnia odpowiednie kryteria oceny jakości określone w załączniku II do
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, oraz proszę to uzasadnić.
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

Proszę przedstawić oświadczenie i uzasadnienie

Tak

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Nie

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>
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WNIOSKI Z NIEZALEŻNEJ OCENY JAKOŚCI

Czy na podstawie informacji udostępnionych przez
beneficjenta projektu na potrzeby niniejszej nieza
leżnej oceny jakości oraz na podstawie analizy tych
informacji zgodnie z art. 23 i załącznikiem II
do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 480/2014 niezależni eksperci pozytywnie oceniają
przedmiotowy duży projekt i potwierdzają jego wyko
nalność i trwałość ekonomiczną?

Tak <type='C' input='M'>
Nie <type='C' input='M'>
Proszę zaznaczyć „x” w odpowiednim miejscu.

CZĘŚĆ C:

Oświadczenie właściwej instytucji krajowej
Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.
Potwierdzam, że sprawozdanie z niezależnej oceny jakości nie straciło ważności w związku z wprowadzeniem jakichkol
wiek zmian wpływających na przedmiotowy duży projekt pomiędzy datą przedłożenia sprawozdania końcowego
państwu członkowskiemu a datą powiadomienia Komisji o tym projekcie, które to zmiany nie zostały uwzględnione w
tym sprawozdaniu.

NAZWA:
PODPIS: (podpis elektroniczny za pośrednictwem systemu SFC)
ORGANIZACJA:
(INSTYTUCJA(-E) ZARZĄDZAJĄCA(-E)
DATA:

209

3.

4.

5.
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<type='S'
input='G'>

Nie dotyczy

<type='S'
input='G'>

Kategoria
regionu (2)

<type='S'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Finansowanie
ogółem
(EUR)

<type='P'
input='G'>

Stopa dofi
nansowania
(w %)

6.

<type='Cu'
input='M'>

Całkowite
koszty
kwalifikowal
ne operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

7.

9.

10.

11.

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych operacji
wybranych do dofi
nansowania w
alokacji całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych dla danej osi
priorytetowej
[kolumna 7/kolumna
5 x 100]

<type='Cu'
input='M'>

Publiczne
koszty kwali
fikowalne
operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

<type='Cu'
input='M'>

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
wydatków kwalifiko
walnych zadeklarowa
nych przez benefi
cjentów w alokacji
całkowitych kosztów
kwalifikowalnych dla
danej osi priorytetowej
[kolumna 10/kolumna
5 x100]

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego

8.

<type='N'
input='M'>

Liczba
wybranych
operacji

12.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Legenda dla właściwości pól:
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

Oś priory YEI (3)
tetowa 3

Oś priory EFS
tetowa 2

Oś priory EFRR
tetowa 1

<type='S'
input='G'>

Fundusz (1)

Podstawa
obliczenia
wsparcia
Unii*
(Całkowite
koszty kwali
fikowalne lub
publiczne
koszty kwali
fikowalne)

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego
[na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]

2.

PL

Oś
priorytet
owa

1.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

Tabela 1

Wzór przekazywania danych finansowych (1)

ZAŁĄCZNIK II
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2.

3.

4.

5.
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EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

EFS (5)

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Oś priory Fundusz
tetowa 5
Spójności

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Finansowanie
ogółem
(EUR)

Stopa dofi
nansowania
(w %)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Całkowite
koszty
kwalifikowal
ne operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

7.

9.

10.

11.

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych operacji
wybranych do dofi
nansowania w
alokacji całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych dla danej osi
priorytetowej
[kolumna 7/kolumna
5 x 100]

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Publiczne
koszty kwali
fikowalne
operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Liczba
wybranych
operacji

12.

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
wydatków kwalifiko
walnych zadeklarowa
nych przez benefi
cjentów w alokacji
całkowitych kosztów
kwalifikowalnych dla
danej osi priorytetowej
[kolumna 10/kolumna
5 x100]

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego

8.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Regiony
słabiej rozwi
nięte

Szczególna
alokacja dla
regionów
najbardziej
oddalonych i
północnych
regionów
słabo zalud
nionych

Regiony lepiej
rozwinięte

Regiony
przejściowe

Regiony
słabiej rozwi
nięte

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kategoria
regionu (2)

6.

PL

Oś priory EFS
tetowa 4
YEI (4)

Fundusz (1)

Podstawa
obliczenia
wsparcia
Unii*
(Całkowite
koszty kwali
fikowalne lub
publiczne
koszty kwali
fikowalne)

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego
[na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]

Oś
priorytet
owa

1.

30.9.2014
L 286/23

2.

3.

4.

5.
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Wszystkie
fundusze

Suma
całkowita

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>
<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='N'
input='G'>
<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Stopa dofi
nansowania
(w %)

<type='N'
input='G'>

Finansowanie
ogółem
(EUR)

Całkowite
koszty
kwalifikowal
ne operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

7.

9.

10.

11.

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych operacji
wybranych do dofi
nansowania w
alokacji całkowitych
kosztów kwalifiko
walnych dla danej osi
priorytetowej
[kolumna 7/kolumna
5 x 100]

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Publiczne
koszty kwali
fikowalne
operacji
wybranych do
udzielenia
wsparcia
(EUR)

<type='N'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzającej

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='P' input='G'>

Obliczenia

Procentowy udział
wartości całkowitych
wydatków kwalifiko
walnych zadeklarowa
nych przez benefi
cjentów w alokacji
całkowitych kosztów
kwalifikowalnych dla
danej osi priorytetowej
[kolumna 10/kolumna
5 x100]

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego

8.

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Liczba
wybranych
operacji

12.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić
odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.
(2) Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS).
(3) Ta oś priorytetowa obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
(4) Ta część osi priorytetowej obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
(5) Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
(6) Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
(7) Alokacja z EFS bez odpowiadającego jej wsparcia dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
(8) Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Nie dotyczy

Fundusz
Spójności

Ogółem

Regiony lepiej
rozwinięte

Inicjatywa Nie dotyczy
na rzecz
zatrud
nienia
ludzi
młodych (8)

EFS (7)

Ogółem

Regiony
przejściowe

Ogółem

EFS (6)

Kategoria
regionu (2)

6.

PL

Ogółem

Fundusz (1)

Podstawa
obliczenia
wsparcia
Unii*
(Całkowite
koszty kwali
fikowalne lub
publiczne
koszty kwali
fikowalne)

Alokacja finansowa osi priorytetowej na podstawie programu operacyjnego
[na podstawie tabeli 18a programu operacyjnego]

Oś
priorytet
owa

1.

L 286/24
30.9.2014

<type='S'
input='S'>

Kategoria
regionu

<type='S'
input='S'>

1
Zakres
inter
wencji

<type='S'
input='S'>

2
Forma
finanso
wania

<type='S'
input='S'>

3
Wymiar
teryto
rialny

<type='S'
input='S'>

4
Teryto
rialny
mecha
nizm
wdrażania

<type='S'
input='S'>

5
Cel tema
tyczny
EFRR/
Fundusz
Spójności

Rodzaje kategorii

<type='S'
input='S'>

6
Temat
uzupeł
niający
EFS

<type='S'
input='S'>

7
Wymiar
rodzajów
działal
ności
gospodar
czej
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<type='S'
input='S'>

8
Wymiar
lokalizacji

<type='Cu'
input='M'>

Całkowite
koszty
kwalifikowa
lne operacji
wybranych
do
udzielenia
wsparcia
(w EUR)
<type='Cu'
input='M'>

Publiczne
koszty kwali
fikowalne
operacji
wybranych
do udzielenia
wsparcia
(w EUR)
<type='Cu'
input='M'>

Łączne
wydatki
kwalifikowalne
zadeklarowane
przez
beneficjentów
instytucji
zarządzają-cen

Dane finansowe

<type='N'
input='M'>

Liczba
wybranych
operacji

Listopad — grudzień

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

Regiony przejściowe

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione (1)

[bieżący rok budżetowy]
Styczeń — październik

Kategoria regionu

Wkład Unii

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Styczeń — grudzień

[kolejny rok budżetowy]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Europejska współ
praca terytorialna
(EWT)

EFRR

Fundusz

W odniesieniu do każdego programu, należy wypełnić, w stosownych przypadkach, z podziałem na fundusze i kategorie regionu

Prognoza dotycząca kwoty, w odniesieniu do której państwo członkowskie planuje złożyć wnioski o płatność okresową za bieżący rok budżetowy i kolejny rok budżetowy

Tabela 3

(*) Dane dotyczące YEI należy przedstawić osobno, bez podziału na szczególną alokację na YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

<type='S'
input='S'>

Fundusz (*)

Charakterystyka
wydatków

PL

<type='S'
input='S'>

Oś prio
rytetowa

Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji w odniesieniu do danych przekazanych do dnia 31 stycznia

Tabela 2
30.9.2014
L 286/25

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

Regiony lepiej rozwinięte

Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych (2)

Fundusz Spójności

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Styczeń — grudzień

[kolejny rok budżetowy]

PL

(1) Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone/północne regiony słabo zaludnione.
(2) Obejmuje szczególną alokację dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

EFS

Regiony słabiej rozwinięte

[bieżący rok budżetowy]
Listopad — grudzień

Kategoria regionu
Styczeń — październik

Fundusz

Wkład Unii

L 286/26
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

214

30.9.2014

30.9.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/27

ZAŁĄCZNIK III

Wzór opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz instytucji certyfiku
jącej
1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Informacje przedłożone przez:
— Nazwa państwa członkowskiego;
— Nazwa programu i numer CCI: (wszystkie programy operacyjne podlegające instytucji zarządzającej/insty
tucji certyfikującej w przypadku wspólnego systemu zarządzania i kontroli);
— Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail: (podmiot odpowiedzialny za opis).

1.2.

Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr)

1.3.

Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami
uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli)

1.3.1.

Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej):
Proszę wskazać, czy instytucja zarządzająca dodatkowo pełni funkcję instytucji certyfikującej, zgodnie z
art. 123 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

1.3.2.

Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji certyfikującej).

1.3.3.

Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji pośredniczącej).

1.3.4.

Jeżeli art. 123 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ma zastosowanie, proszę wskazać, w jaki sposób
zagwarantowany jest podział funkcji pomiędzy instytucją audytową a instytucją zarządzającą/certyfikującą.

2.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

2.1.

Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje

2.1.1.

Status instytucji zarządzającej (krajowa, regionalna lub lokalna instytucja publiczna lub prywatna) oraz nazwa
organu, w którego skład wchodzi (1).

2.1.2.

Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą.
Jeżeli instytucja zarządzająca dodatkowo pełni funkcje instytucji certyfikującej, proszę opisać, w jaki sposób
zagwarantowany jest podział funkcji.

2.1.3.

Wyszczególnienie funkcji oficjalnie oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji
pośredniczących oraz formy delegacji (z uwzględnieniem tego, że instytucja zarządzająca zachowuje pełną
odpowiedzialność za oddelegowane funkcje), zgodnie z art. 123 ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Odesłanie do odpowiednich dokumentów (aktów prawnych wraz z upoważnieniami, umów). W stosownych
przypadkach, wyszczególnienie funkcji kontrolerów przewidzianych w art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE)
nr 1299/2013 w odniesieniu do programów europejskiej współpracy terytorialnej.

2.1.4.

Opis procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, z
uwzględnieniem rodzajów stwierdzonego ryzyka, w tym odniesienie do przeprowadzonej oceny ryzyka (art.
125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

(1) Zgodnie z art. 123 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jeżeli instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca wchodzą w skład
tego samego organu, instytucja zarządzająca jest instytucją publiczną lub podmiotem publicznym.
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2.2.

Organizacja i procedury obowiązujące w instytucji zarządzającej

2.2.1.

Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (w tym plan przydziału odpowiednego personelu
posiadającego niezbędne umiejętności). Informacje te odnoszą się również do instytucji pośredniczących,
którym zostały oddelegowane niektóre funkcje.

2.2.2.

Ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzy
kiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli.

2.2.3.

Opis następujących procedur (opis należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji zarządzającej i insty
tucji pośredniczących; data i dane referencyjne):

2.2.3.1.

Procedury wspierające prace komitetu monitorującego.

2.2.3.2.

Procedury na potrzeby systemu elektronicznego gromadzenia, rejestracji i przechowywania danych dotyczą
cych każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i
audytu, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i — o ile jest to
wymagane — podział danych odnoszących się do wskaźników według płci.

2.2.3.3.

Procedury nadzorowania funkcji oficjalnie oddelegowanych przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 123
ust. 6 i 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.2.3.4.

Procedury oceny, wyboru i zatwierdzania operacji oraz procedury zapewniające ich zgodność, przez cały okres
wdrażania, z obowiązującymi przepisami (art. 125 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym doty
czące instrukcji i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i rezultatów
stosownych osi priorytetowych, zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, oraz procedury zapewniające, aby operacje nie były wybierane w sytuacji, gdy zostały one
fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie (w tym
procedury stosowane przez instytucje pośredniczące w przypadku delegowania zadań związanych z oceną,
wyborem i zatwierdzeniem operacji).

2.2.3.5.

Procedury zapewniające przedłożenie beneficjentowi dokumentu określającego warunki wsparcia dla każdej
operacji, w tym procedury zapewniające, aby beneficjenci prowadzili oddzielny system księgowości lub korzys
tali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

2.2.3.6.

Procedury weryfikacji operacji (zgodnie z wymogami określonymi w art. 125 ust. 4–7 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013), w tym procedury zapewniające zgodność operacji z obszarami polityki UE (na przykład poli
tyką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamó
wień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych), oraz wskazanie instytucji lub organów
przeprowadzających taką weryfikację. Opis obejmuje administracyjne kontrole zarządcze w odniesieniu do
każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontrole zarządcze operacji na
miejscu, które mogą być przeprowadzane metodą badania próby. Jeżeli kontrole zarządcze zostały oddelego
wane instytucjom pośredniczącym, opis powinien obejmować procedury stosowane przez instytucje pośredni
czące w kontekście tych kontroli oraz procedury stosowane przez instytucję zarządzającą w celu nadzoro
wania skuteczności funkcji oddelegowanych instytucjom pośredniczącym. Częstotliwość i zakres kontroli są
proporcjonalne do kwoty wsparcia publicznego dla operacji oraz do poziomu ryzyka stwierdzonego w toku
takich kontroli oraz audytów przeprowadzanych przez instytucję audytową w odniesieniu do systemu zarzą
dzania i kontroli jako całości.

2.2.3.7.

Opis procedur, zgodnie z którymi wnioski o refundację są otrzymywane od beneficjentów, weryfikowane i
zatwierdzane oraz zgodnie z którymi zatwierdzane, wykonywane i księgowane są płatności na rzecz benefi
cjentów, zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, obowią
zującymi od 2016 r. (w tym procedur stosowanych przez instytucje pośredniczące w przypadku delegacji
rozpatrywania wniosków o refundację), w celu dotrzymania terminu wynoszącego 90 dni dla płatności na
rzecz beneficjentów na podstawie art. 132 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.2.3.8.

Wskazanie instytucji lub organów odpowiedzialnych za każdy etap rozpatrywania wniosków o refundację,
włącznie ze schematem wskazującym wszystkie zaangażowane organy.

2.2.3.9.

Opis sposobu przekazywania informacji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą, w tym infor
macji dotyczących stwierdzonych defektów lub nieprawidłowości (w tym podejrzeń nadużyć finansowych i
stwierdzonych nadużyć) oraz działań następczych w zakresie kontroli zarządczych, audytów i kontroli prze
prowadzanych przez organy unijne lub krajowe.
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2.2.3.10. Opis sposobu przekazywania informacji instytucji audytowej przez instytucję zarządzającą, w tym informacji
dotyczących stwierdzonych defektów lub nieprawidłowości (w tym podejrzeń nadużyć finansowych i stwier
dzonych nadużyć) oraz działań następczych w zakresie kontroli zarządczych, audytów i kontroli przeprowa
dzanych przez organy unijne lub krajowe.
2.2.3.11. Odniesienie do krajowych zasad kwalifikowalności określonych przez państwo członkowskie i mających zasto
sowanie do programu operacyjnego.
2.2.3.12. Procedury sporządzania i przedkładania Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania (art. 125
ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w tym procedury gromadzenia i przekazywania wiarygod
nych danych odnoszących się do wskaźników wykonania (art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013).
2.2.3.13. Procedury sporządzania deklaracji zarządczej (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).
2.2.3.14. Procedury sporządzania rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i kontroli, w tym analiza
charakteru i zakresu błędów i słabości stwierdzonych w systemach, a także podjętych lub planowanych działań
naprawczych (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).
2.2.3.15. Procedury informowania pracowników o powyższych procedurach oraz wskazanie zorganizowanego/przewi
dzianego szkolenia i wszelkich wydanych wskazówek (data i odniesienie).
2.2.3.16. W stosownych przypadkach, opis procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej odnoszących się do
zakresu, zasad i procedur dotyczących skutecznych rozwiązań określonych przez państwo członkowskie (1) w
odniesieniu do badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013.

2.3.

Ścieżka audytu

2.3.1.

Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu i system archiwizacji, w tym w odniesieniu do bezpieczeń
stwa danych, z uwzględnieniem art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zgodnie z przepisami
krajowymi dotyczącymi poświadczania zgodności dokumentów (art. 125 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 i art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014).

2.3.2.

Instrukcje dotyczące zapewnienia przez beneficjentów/instytucje pośredniczące/instytucję zarządzającą dostępu
do dokumentów potwierdzających (data i dane referencyjne):

2.3.2.1.

Wskazanie okresu przechowywania dokumentów.

2.3.2.2.

Format, w jakim dokumenty mają być przechowywane.

2.4.

Nieprawidłowości i kwoty odzyskane

2.4.1.

Opis procedur (opis należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji zarządzającej i instytucji pośredni
czących: data i dane referencyjne) dotyczących powiadamiania o nieprawidłowościach i ich korygowania (w
tym nadużyć finansowych) oraz działań następczych, a także rejestrowania kwot wycofanych i odzyskanych,
kwot, które mają zostać odzyskane, nieściągalnych należności i kwot odnoszących się do operacji zawieszo
nych w wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.

2.4.2.

Opis procedur (wraz ze schematem przedstawiającym struktury raportowania) mających na celu spełnienie o
bowiązku powiadomienia Komisji o nieprawidłowościach zgodnie z art. 122 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.

3.

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA

3.1.

Instytucja certyfikująca i jej główne funkcje

3.1.1.

Status instytucji certyfikującej (krajowy, regionalny lub lokalny podmiot publiczny) oraz nazwa organu, w
którego skład wchodzi.

(1) Odniesienie do dokumentu lub przepisów krajowych, jeśli państwo członkowskie określiło takie skuteczne rozwiązania.
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3.1.2.

Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez instytucję certyfikującą. W przypadku gdy instytucja zarządzająca
dodatkowo wykonuje zadania instytucji certyfikującej, opis, sposobu zapewnienia podziału funkcji (zob.
2.1.2).

3.1.3.

Funkcje oficjalnie oddelegowane przez instytucję certyfikującą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz
formy delegacji zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Odesłanie do odpowiednich
dokumentów (aktów prawnych wraz z upoważnieniami, umów). Opis procedur stosowanych przez instytucje
pośredniczące do wykonywania delegowanych zadań oraz procedur stosowanych przez instytucję certyfikującą
w celu nadzorowania skuteczności zadań oddelegowanych instytucjom pośredniczącym.

3.2.

Organizacja instytucji certyfikującej

3.2.1.

Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (w tym plan przydziału odpowiedniego personelu
posiadającego niezbędne umiejętności). Informacje te odnoszą się również do instytucji pośredniczących,
którym zostały oddelegowane niektóre zadania.

3.2.2.

Opis procedur, który należy przedłożyć na piśmie pracownikom instytucji certyfikującej i instytucji pośredni
czących (data i odniesienie):

3.2.2.1.

Procedury sporządzania i składania wniosków o płatność:
— Opis rozwiązań stosowanych przez instytucję certyfikującą w kontekście dostępu do informacji dotyczą
cych operacji, niezbędnych w celu sporządzenia i przedłożenia wniosków o płatność, w tym do wyników
kontroli zarządczych (zgodnie z art. 125 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) i wszystkich właściwych
audytów.
— Opis procedury, zgodnie z którą wnioski o płatność są sporządzane i przedkładane Komisji, w tym proce
dury zapewniającej przesłanie ostatecznego wniosku o płatność okresową do dnia 31 lipca po zakończeniu
poprzedniego roku obrachunkowego.

3.2.2.2.

Opis systemu księgowego będącego podstawą poświadczania zestawienia wydatków przed Komisją (art. 126
lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013):
— uzgodnienia dotyczące przesyłania zagregowanych danych do instytucji certyfikującej w przypadku
istnienia systemu zdecentralizowanego,
— powiązania między systemem księgowym a systemem informacyjnym opisanym w pkt 4.1,
— oznaczenie transakcji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w przypadku
istnienia wspólnego systemu z innymi funduszami.

3.2.2.3.

Opis procedur sporządzania zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE,
Euratom) nr 966/2012 (art. 126 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). Uzgodnienia dotyczące poświad
czania kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz poświadczania, że wydatki ujęte
w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013), z uwzględnieniem wyników wszystkich kontroli i audytów.

3.2.2.4.

W stosownych przypadkach opis procedur obowiązujących instytucji certyfikującej odnoszących się do
zakresu, zasad i procedur dotyczących skutecznych rozwiązań określonych przez państwo członkowskie (1) w
odniesieniu do badania skarg dotyczących EFSI, na podstawie art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013.

3.3.

Odzyskane kwoty

3.3.1.

Opis systemu zapewniającego szybkie odzyskanie pomocy publicznej, w tym pomocy Unii.

3.3.2.

Procedury zapewniające właściwą ścieżkę audytu przez prowadzenie w formie elektronicznej zapisów księgo
wych dotyczących każdej operacji, w tym kwot odzyskanych, kwot podlegających odzyskaniu, kwot wycofa
nych z wniosku o płatność, należności nieściągalnych i kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w
wyniku postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, w tym kwot
odzyskanych przez zastosowanie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącego trwałości operacji.

(1) Odniesienie do dokumentu lub przepisów krajowych, gdzie państwo członkowskie określiło takie skuteczne rozwiązania.

218

30.9.2014

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/31

3.3.3.

Uzgodnienia dotyczące potrącania kwot odzyskanych lub kwot, które mają zostać wycofane, z wydatków
podlegających deklaracji.

4.

SYSTEM INFORMATYCZNY

4.1.

Opis systemów informatycznych włącznie ze schematem (system centralny lub wspólny system
sieciowy lub system zdecentralizowany z połączeniami między systemami) w odniesieniu do:

4.1.1.

Elektronicznego gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, w tym, w
stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników i — o ile jest to wymagane —
podziału danych odnoszących się do wskaźników według płci, które są niezbędne do monitorowania,
ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 i art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014.

4.1.2.

Zapewnienia, aby dane, o których mowa w poprzednim punkcie, były gromadzone, wprowadzane do systemu
i tam przechowywane, a dane na temat wskaźników były podzielone według płci w przypadkach wymaganych
w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013, zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. e) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013.

4.1.3.

Zapewnienia, aby istniał system, w którym rejestruje się i przechowuje, w formie elektronicznej, dokumentację
księgową w odniesieniu do każdej operacji, zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporzą
dzenia wniosków o płatność i zestawienia wydatków, w tym rozliczeń kwot podlegających odzyskaniu, kwot
odzyskanych, należności nieściągalnych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz
operacji lub programu operacyjnego, zgodnie z art. 126 lit. d) i art. 137 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303
/2013.

4.1.4.

Prowadzenia w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji
oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów, zgodnie z art. 126 lit. g)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.5.

Prowadzenia ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części
wkładu na rzecz operacji, zgodnie z art. 126 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

4.1.6.

Prowadzenia ewidencji kwot odnoszących się do operacji zawieszonych w wyniku postępowania prawnego
lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.

4.1.7.

Informacji o gotowości systemów do działania i ich zdolności do zapewniania wiarygodnej rejestracji danych,
o których mowa powyżej.

4.2.

Opis procedur weryfikujących bezpieczeństwo systemów informatycznych.

4.3.

Opis aktualnego stanu spełnienia wymogów określonych w art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
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ZAŁĄCZNIK IV

Wzór sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013
1.

Wprowadzenie

1.1.

Proszę określić cel sprawozdania, tj. wyniki oceny spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfiku
jącą kryteriów desygnacji odnoszących się do wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań
związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, w celu wyrażenia opinii na temat spełnienia przez te instytucje kryteriów desygnacji.

1.2.

Proszę określić zakres sprawozdania, tj. objęte nim organy, mianowicie instytucję zarządzającą i instytucję certyfi
kującą (oraz, w stosownych przypadkach, delegowane funkcje tych instytucji), a także spełnienie przez nie kryte
riów desygnacji odnoszących się do wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związa
nych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, w odniesieniu do poszczególnych funduszy i odpowiednich programów.

1.3.

Proszę wskazać organ, który sporządził sprawozdanie („niezależny organ audytowy”), oraz określić, czy jest to
organ audytowy odpowiedzialny za objęte sprawozdaniem programy operacyjne.

1.4.

Proszę określić, w jaki sposób zapewniona jest funkcjonalna niezależność niezależnego organu audytowego od
instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej (zob. art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). W
stosownych przypadkach proszę również określić, w jaki sposób zapewniona jest funkcjonalna niezależność
niezależnego organu audytowego od wspólnego sekretariatu (o którym mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1299/2013).

2.

Metodyka i zakres pracy

2.1.

Proszę wskazać okres i ramy czasowe audytu (datę otrzymania ostatecznego opisu funkcji i procedur obowiązują
cych w instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej przez niezależny
podmiot audytowy, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz przydzielone środki).

2.2.

Proszę określić zakres zastosowania poprzednich czynności audytowych w okresie programowania 2007–2013,
w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2.3.

Proszę określić a) zakres zastosowania czynności audytowych przeprowadzonych przez inne organy oraz b)
kontrolę jakości przeprowadzoną w odniesieniu do takich czynności audytowych pod kątem adekwatności pracy.

2.4.

Proszę opisać działania podjęte w celu dokonania oceny, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, spełnienia przez instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą wyznaczane przez [państwo
członkowskie] kryteriów dotyczących wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związa
nych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, w tym takie działania jak:

2.4.1. Analiza opisu funkcji i procedur obowiązujących w instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach,
instytucji certyfikującej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2.4.2. Analiza innych istotnych dokumentów dotyczących systemu; wskazanie przeglądu przepisów, aktów ministerial
nych, okólników, wewnętrznych procedur/innych instrukcji, wytycznych lub list kontrolnych.
2.4.3. Wywiady przeprowadzone z pracownikami głównych instytucji (w tym, w razie potrzeby, instytucji pośredniczą
cych). Proszę opisać metodę i kryteria wyboru, jakie tematy zostały omówione, ile wywiadów zostało przeprowa
dzonych i z kim je przeprowadzono.
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2.4.4. Przegląd opisu i procedur związanych z systemami informatycznymi, w szczególności w odniesieniu do
wymogów określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz sprawdzenie, czy systemy
te działają i czy zostały ustanowione w celu zapewnienia: (i) właściwej ścieżki audytu; (ii) ochrony danych osobo
wych; (iii) integralności, dostępności i autentyczności danych; (iv) wiarygodnych, dokładnych i kompletnych infor
macji dotyczących realizacji programu operacyjnego (zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013), danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarzą
dzania finansowego, weryfikacji i audytu (zgodnie z art. 125 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013),
oraz danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i zestawienia wydatków (zgodnie z art. 126
lit. d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).
2.4.5. Jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca oddelegowała te funkcje innym organom, proszę opisać
czynności audytowe, które zostały podjęte w celu zweryfikowania, czy instytucja zarządzająca lub certyfikująca
oceniły zdolności tych organów do wykonania delegowanych zadań i czy dysponują one dostatecznymi procedu
rami nadzoru instytucji pośredniczących oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami kontroli.
2.5.

Proszę określić, czy przed opublikowaniem tego sprawozdania zostały zastosowane procedury kontradyktoryj
ności, oraz wskazać właściwe organy/instytucje.

2.6.

Proszę potwierdzić, że prace zostały przeprowadzone z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu.

2.7.

Proszę określić, czy występuje jakiekolwiek ograniczenie zakresu (1), w szczególności takie, które wpływa na
opinię niezależnego podmiotu audytowego.

(1) Ograniczenie zakresu pracy audytora może niekiedy nałożyć dana jednostka (na przykład, jeżeli na podstawie warunków zatrudnienia
audytor nie przeprowadzi procedury audytu, którą uważa za niezbędną). Ograniczenie zakresu może zostać nałożone w zależności od
okoliczności. Takie ograniczenie może zostać również nałożone w sytuacji, w której zdaniem audytora zapisy księgowe jednostki są
nieodpowiednie lub gdy audytor nie jest w stanie przeprowadzić procedury audytu uważanej za pożądaną.]
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Systemy

CCI x

CCI lub system
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Właściwe
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desygnacji
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funkcji i procedur
Braki
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Ramy czasowe
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właściwym organem
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Instytucja certyfi
kująca

Instytucja zarzą
dzająca

Instytucja certyfi
kująca

Instytucja zarzą
dzająca

Kompletność i
dokładność
opisu (tak/nie)

Proszę wypełnić tabelę w odniesieniu do każdej instytucji/systemu:

3.1.

Właściwa instytucja
(instytucja zarządzająca
lub certyfikująca)

Wyniki oceny w odniesieniu do każdej instytucji/systemu

3.
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Proszę przedstawić wyniki oceny w odniesieniu do aspektów, które nie zostały w pełni uwzględnione w powyż
szej tabeli, w tym między innymi:

3.2.1. Procedur sporządzania zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 59 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE,
Euratom) nr 966/2012 (1) (art. 126 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.2. Uzgodnień dotyczących poświadczania kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz
poświadczania, że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały
poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do
programu operacyjnego i zgodnie z obowiązującym prawem (art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.3. Procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, z uwzględnieniem
rodzajów stwierdzonego ryzyka (art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.4. Ram zapewniających przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem,
w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli (pkt 2 załącznika XIII do rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.5. Uzgodnień dotyczących sporządzania deklaracji zarządczej oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań
z audytu i kontroli oraz wykrytych słabości (art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.6. Uzgodnień dotyczących elektronicznego gromadzenia, rejestrowania i przechowywania danych dotyczących
każdej operacji, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego i audytu, w tym
danych dotyczących wskaźników i rezultatów (art. 125 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
3.2.7. Ramy służące zapewnieniu, w przypadku delegowania zadań instytucjom pośredniczącym, określenia ich odnoś
nych zadań i obowiązków, weryfikacji ich zdolności do wykonania delegowanych zadań oraz istnienia procedur
sprawozdawczych (pkt 1 ppkt (ii) załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finanso
wych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L
298 z 26.10.2012, s. 1).
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ZAŁĄCZNIK V

Wzór opinii niezależnego podmiotu audytowego w sprawie spełnienia przez instytucję zarządza
jącą i instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013
Do .......................................... (instytucja/organ państwa członkowskiego)
WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany(-a), reprezentujący(-a) [nazwa niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w art. 124 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013] jako podmiot funkcjonalnie niezależny od instytucji zarządzającej i instytucji certy
fikującej, odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania i wydanie opinii przedstawiającej wyniki oceny spełnienia przez
instytucję zarządzającą i instytucję certyfikującą kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do [nazwa programu operacyjnego (programów operacyjnych), kod(-y) CCI] (dalej
zwanego „programem” lub „programami”), przeprowadziłem(-am) badanie zgodnie z art. 124 ust. 2 tego rozporzą
dzenia.
ZAKRES BADANIA

Badaniu została poddana instytucja zarządzająca i instytucja certyfikująca (w stosownych przypadkach), a także delego
wane funkcje tych instytucji, jak opisano w sekcji 1 załączonego sprawozdania [załącznik IV do niniejszego rozporzą
dzenia].
Zasięg i zakres badania są szczegółowo opisane w sekcji 2 załączonego sprawozdania. Oprócz innych aspektów opisa
nych w niniejszym sprawozdaniu badanie przeprowadzono na podstawie opisu funkcji i procedur obowiązujących w
instytucji zarządzającej oraz, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, sporządzonego przez [nazwa
podmiotu lub podmiotów odpowiedzialnych za opis] na odpowiedzialność tego podmiotu (tych podmiotów). Opis ten
został dostarczony w dniu [dd/mm/rrrr] przez [nazwa podmiotu lub podmiotów dostarczających opis].
W odniesieniu do części systemu zarządzania i kontroli (1) stosowanego przez [instytucja zarządzająca lub instytucja
certyfikująca] w odniesieniu do … niniejszym stwierdzam, że przedmiotowy system jest zasadniczo taki sam jak w
poprzednim okresie programowania, i że — na podstawie czynności audytowych przeprowadzonych zgodnie ze stosow
nymi przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (2) lub rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 (3) —
istnieją dowody na jego skuteczne funkcjonowanie w tym okresie. W związku z powyższym stwierdzam, że stosowne
kryteria zostały spełnione bez prowadzenia dodatkowych czynności audytowych.
OPINIA

(Opinia bez zastrzeżeń)
Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, uważam, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca wyzna
czane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) spełniają kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środo
wiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w
załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Lub
(Opinia z zastrzeżeniami)
Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, uważam, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca wyzna
czane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) spełniają kryteria desygnacji dotyczące wewnętrznego środo
wiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania, określone w
załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, z wyjątkiem następujących elementów: (4) .............................
Przyczyny uznania, że dana instytucja (dane instytucje) nie spełnia(-ją) kryteriów desygnacji, oraz moja ocena wagi
sytuacji są następujące: (5): ..........................................................................................................................
(1) Niniejszy ustęp stosuje się tylko w odpowiednich przypadkach, zgodnie z art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223 z
15.8.2006, s. 1).
(4) Proszę wskazać instytucję (instytucje) oraz niespełnione kryteria desygnacji.
(5) Proszę wskazać powód(-ody) zastrzeżenia(-ń) w odniesieniu do każdej instytucji i każdego kryterium desygnacji.
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Lub
(Opinia negatywna)
Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że instytucja zarządzająca lub instytucja certyfikująca
wyznaczane do realizacji przedmiotowego(-ych) programu(-ów) nie spełniają kryteriów desygnacji dotyczących
wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monito
rowania, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Niniejsza negatywna opinia wynika
z: ...................................................................................................................................................... (1)

Objaśnienie uzupełniające (jeśli wymagane)
[Niezależny podmiot audytowy może również przedstawić objaśnienie uzupełniające, które nie wpływa na jego opinię,
zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu.]
Data
Podpis

(1) Proszę wskazać powód(-ody) wydania negatywnej opinii w odniesieniu do każdej instytucji i każdego aspektu.
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ZAŁĄCZNIK VI

Wzór wniosku o płatność zawierający dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
KOMISJA EUROPEJSKA

Przedmiotowy fundusz (1):

<type='S' input='S'> (2)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type='S' input='S'>

Nazwa programu operacyjnego:

<type='S' input='G'>

Decyzja Komisji:

<type='S' input='G'>

Data decyzji Komisji:

<type='D' input='G'>

Numer wniosku o płatność

<type='N' input='G'>

Data złożenia wniosku o płatność

<type='D' input='G'>
<type='S' maxlength='250'
input='M'>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

Proszę określić rodzaj wniosku o płatność:
Wniosek o płatność okresową, zgodnie z art. 131 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<radio button>

Ostateczny wniosek o płatność okresową, zgodnie z art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<radio button>

Zgodnie z art. 135 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niniejszy wniosek o płatność dotyczy okresu sprawozdawczego:
Od: (3)

<type='D' input='G'>

<type='D' input='G'>

do:

Wydatki w podziale na osie priorytetowe i kategorie regionów, zaksięgowane przez instytucję certyfikującą
(w tym wkłady w ramach programu wpłacone do instrumentów finansowych (art. 41 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013) oraz zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013))

Priorytet

Podstawa obliczania
(publiczne lub ogółem)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

(A)

(B)

(C)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 1
Regiony słabiej rozwinięte

(1) Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, wniosek o płatność należy przesłać oddzielnie dla każdego z nich. Niezależnie
od sposobu wdrożenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (odrębny program operacyjny, konkretna oś priorytetowa
lub część osi priorytetowej) wydatki dotyczące działań w ramach tej inicjatywy będą zawsze deklarowane w ramach wniosku o płat
ność z EFS i w związku z tym będą obejmować zarówno szczególną alokację na tę inicjatywę, jak i odpowiadające jej wsparcie z
EFS.
(2) Legenda:
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
(3) Pierwszy dzień roku sprawozdawczego, automatycznie zakodowany przez system informatyczny.
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Podstawa obliczania
(publiczne lub ogółem)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

(A)

(B)

(C)

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (1)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Priorytet

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (2)
Ogółem

(1) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.
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Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:

Podstawa obliczania
(publiczne lub ogółem) (1)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Oś priorytetowa

Suma całkowita

(1) W przypadku środków EFMR współfinansowanie dotyczy wyłącznie „całkowitych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W
takim przypadku podstawa obliczania zastosowana w tym wzorze zostanie zatem automatycznie dostosowana do wydatków
„publicznych”.
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POŚWIADCZENIE

Zatwierdzając niniejszy wniosek o płatność, instytucja certyfikująca poświadcza, że obowiązki przewidziane w art. 126
lit. a), d), e), f), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zostały spełnione, oraz wnioskuje o wypłacenie poniżej okreś
lonych kwot.
Przedstawiciel instytucji certyfikującej:

<type='S' input='G'>

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
KWOTY

FUNDUSZ

<type='S' input='G'>
Inicjatywa na
zatrudnienia
młodych (1)

Regiony przejściowe

Regiony lepiej
rozwinięte

Regiony najbardziej
oddalone i północne
regiony słabo
zaludnione

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony słabiej
rozwinięte

rzecz
ludzi

<type='Cu' input='G'>

(1) Obejmuje szczególną alokację YEI i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:
FUNDUSZ

KWOTA

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Płatność zostanie dokonana na następujący rachunek bankowy:
Wyznaczony organ

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Bank

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

Numer rachunku bankowego IBAN

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Posiadacz rachunku (jeżeli nie jest nim wyznaczony organ)

<type='S' maxlength='150' input='G'>
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<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu
faktycznie zapłaconych lub, w przypadku
gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1
lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) W przypadku EFRROW wkłady są ujęte w kwartalnej deklaracji wydatków.

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 2

ludzi

Inicjatywa na
młodych (5)

zatrudnienia

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

rzecz

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu wpłaconych do
instrumentu finansowego

(D) (3)

(C)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a),
b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

PL

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa (4)

(B) (2)

(A)

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność

Informacje dotyczące wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz
ujętych we wnioskach o płatność (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) (1)

Dodatek 1
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rzecz

zatrudnienia
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ludzi

<type='Cu' input='G'>
<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>
<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

Ogółem

zatrudnienia

<type='Cu' input='G'>

rzecz

Regiony słabiej rozwinięte

Inicjatywa na
młodych (6)

Oś priorytetowa 4

ludzi

<type='Cu' input='M'>

zatrudnienia

<type='Cu' input='M'>

rzecz

Inicjatywa
młodych

na

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ludzi

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

na

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu wpłaconych do
instrumentu finansowego

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu
faktycznie zapłaconych lub, w przypadku
gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1
lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

<type='Cu' input='M'>

(D) (3)

(C)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a),
b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

PL

Regiony słabiej rozwinięte

Inicjatywa
młodych

Oś priorytetowa (4)

(B) (2)

(A)

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność

30.9.2014
L 286/43

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ludzi

Suma całkowita

Inicjatywa
młodych

na

rzecz

zatrudnienia

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu
faktycznie zapłaconych lub, w przypadku
gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1
lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

232

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu wpłaconych do
instrumentu finansowego

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu
faktycznie zapłaconych lub, w przypadku
gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1
lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

<type='Cu' input='M'>

(D)

(C)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a),
b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

(B)

(A)

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR,
ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela
wygląda następująco:

W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Należy zauważyć, że ze względu na specyfikę EFRROW wartości w kolumnach (B) i (D) są takie same jak wartości, odpowiednio, w kolumnach (A) i (C).
Należy zauważyć, że ze względu na specyfikę EFRROW wartości w kolumnach (B) i (D) są takie same jak wartości, odpowiednio, w kolumnach (A) i (C).
Dla kodu pomiarowego EFRROW.
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
(6) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

(D) (3)

(C)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a),
b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

PL

<type='Cu' input='G'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu wpłaconych do
instrumentu finansowego

Oś priorytetowa (4)

(B) (2)

(A)

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność

L 286/44
30.9.2014

Suma całkowita
<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu wpłaconych do
instrumentu finansowego

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

Kwota odpowiadających
wydatków publicznych

Całkowita kwota wkładów z programu
faktycznie zapłaconych lub, w przypadku
gwarancji, przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1
lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

<type='Cu' input='M'>

(D)

(C)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a),
b) i d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (1)

PL

(1) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa

(B)

(A)

Wkłady z programu wpłacone do instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność

30.9.2014
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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234

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 3
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa
młodych

ludzi

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

zatrudnienia

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

rzecz

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

na

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 2

ludzi

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

zatrudnienia

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

rzecz

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

(C)

Kwota, która nie została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

PL

Inicjatywa na
młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(B)

(A)

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

Kwota, która została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Całkowita kwota wypłacona z programu
operacyjnego jako zaliczki (1)

Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz ujęte we wnioskach o płatność (kumulatywnie od
rozpoczęcia programu)

Dodatek 2

L 286/46
30.9.2014

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa
młodych

zatrudnienia

235

ludzi

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

ludzi

Suma całkowita

Inicjatywa
młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność.
Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z EFS.

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

zatrudnienia

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

rzecz

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

na

<type='Cu' input='G'>

Ogółem

zatrudnienia

<type='Cu' input='G'>

rzecz

Regiony słabiej rozwinięte

Inicjatywa na
młodych (3)

Oś priorytetowa 4

rzecz

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(C)

Kwota, która nie została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

PL

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

ludzi

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

na

(B)

(A)

Oś priorytetowa

Kwota, która została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Całkowita kwota wypłacona z programu
operacyjnego jako zaliczki (1)

30.9.2014
L 286/47

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność.
Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(C)

Kwota, która nie została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin trzech lat

PL

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Suma całkowita

<type='Cu' input='M'>

(B)

(A)

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

Kwota, która została pokryta z wydatków
zapłaconych przez beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia zaliczki

Całkowita kwota wypłacona z programu
operacyjnego jako zaliczki (1)

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR,
ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela
wygląda następująco:

L 286/48
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ZAŁĄCZNIK VII

Wzór zestawienia wydatków
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W OKRESIE OBRACHUNKOWYM
<t y p e =' D' – ty p e= ' D' inp ut= ' S' >
KOMISJA EUROPEJSKA

Fundusz (1):

<type='S' input='S'> (2)

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type='S' input='S'>

Nazwa programu operacyjnego:

<type='S' input='G'>

Decyzja Komisji:

<type='S' input='G'>

Data decyzji Komisji:

<type='D' input='G'>

Wersja zestawienia wydatków:

<type='S' input='G'>

Data przedłożenia zestawienia wydatków:

<type='D' input='G'>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type='S' maxlength='250'
input='M'>

POŚWIADCZENIE

Instytucja certyfikująca niniejszym poświadcza, że:
1) zestawienie wydatków jest kompletne, rzetelne i prawdziwe oraz że wydatki ujęte w tym zestawieniu są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania
zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i zgodnymi z obowiązującymi przepisami
prawa;
2) przestrzegane są przepisy określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, w art. 59 ust. 5
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 126 lit. d) i f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
3) przestrzegane są przepisy określone w art. 140 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do dostępności
dokumentów.
Przedstawiciel instytucji certyfikującej:

<type='S' input='G'>

(1) Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, zestawienie wydatków należy przesłać oddzielnie dla każdego z nich. W przy
padku Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych roczne zestawienie wydatków będzie obejmować zarówno szczególną
alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak i odpowiadające jej wsparcie z EFS.
(2) Legenda:
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

237

L 286/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2014

Dodatek 1
Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji certyfikującej — art. 137 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji
(A)

(B)

Całkowita kwota
odpowiadających płatności
na rzecz beneficjentów na
podstawie art. 132 ust. 1
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013
(C)

Całkowita kwota
odpowiadających wydatków
publicznych poniesionych w
ramach realizowanych
operacji

Oś priorytetowa 1
Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

238

30.9.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 286/51

(B)

Całkowita kwota
odpowiadających płatności
na rzecz beneficjentów na
podstawie art. 132 ust. 1
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013
(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji
(A)

Całkowita kwota
odpowiadających wydatków
publicznych poniesionych w
ramach realizowanych
operacji

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (2)

Ogółem

Suma całkowita

(1) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013. Płatności obejmują szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiada
jące jej wsparcie z EFS w kolumnie (C).
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013. Płatności obejmują szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiada
jące jej wsparcie z EFS w kolumnie (C).

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji
(A)

(B)

Całkowita kwota
odpowiadających płatności
na rzecz beneficjentów na
mocy art. 132 ust. 1
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013
(C)

Całkowita kwota
odpowiadających wydatków
publicznych poniesionych w
ramach realizowanych
operacji

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita
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Dodatek 2
Kwoty wycofane i odzyskane w roku obrachunkowym — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013
KWOTY ODZYSKANE (1)

KWOTY WYCOFANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(A)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(B)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(C)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(D)

Oś priorytetowa 1
Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zalud
nione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zalud
nione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3
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KWOTY ODZYSKANE (1)

KWOTY WYCOFANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(A)

L 286/53

Odpowiadające
wydatki publiczne
(B)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(C)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(D)

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zalud
nione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zalud
nione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (3)

Ogółem

Poodział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym
zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obra
chunkowego kończącego się
30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytu
operacji zgodnie z art. 127
ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>
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KWOTY ODZYSKANE (1)

KWOTY WYCOFANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(A)

30.9.2014

Odpowiadające
wydatki publiczne
(B)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(C)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(D)

W odniesieniu do roku obra
chunkowego kończącego się
30 czerwca... r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytu
operacji zgodnie z art. 127
ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

(1) Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:
KWOTY ODZYSKANE (1)

KWOTY WYCOFANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(A)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(B)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(C)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(D)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

Podział kwot wycofanych i odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym
zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obra
chunkowego kończącego się
30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytu
operacji zgodnie z art. 127
ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>
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KWOTY ODZYSKANE (1)

KWOTY WYCOFANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(A)

L 286/55

Odpowiadające
wydatki publiczne
(B)

Całkowita kwota
wydatków
kwalifikowalnych
ujętych we wnioskach o
płatność
(C)

Odpowiadające
wydatki publiczne
(D)

W odniesieniu do roku obra
chunkowego kończącego się
30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytu
operacji zgodnie z art. 127
ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

(1) Z wyłączeniem kwot odzyskanych na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zob. dodatek 4).

243

L 286/56

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

30.9.2014

Dodatek 3
Kwoty, które zostaną odzyskane do końca roku obrachunkowego — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013
Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych (1)
(A)

Oś priorytetowa

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Oś priorytetowa 1
Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

Ogółem
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Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych (1)
(A)

L 286/57

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

Podział kwot, które zostaną odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w
którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończą
cego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie
wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończą
cego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie
wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) W tym wydatki, które zostaną odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych (1)
(A)

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
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Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 3

SUMA CAŁKOWITA

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych (1)
(A)

30.9.2014

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podział kwot, które zostaną odzyskane na koniec roku obrachunkowego, według roku obrachunkowego, w
którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obrachunkowego kończą
cego się 30 czerwca 2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie
wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunkowego kończą
cego się 30 czerwca … r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na podstawie
wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) W tym wydatki, które zostaną odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Dodatek 4
Kwoty odzyskane na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w roku obrachun
kowym — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
KWOTY ODZYSKANE
Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych
(A)

Oś priorytetowa

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Oś priorytetowa 1
Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych (2)

Ogółem
247
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KWOTY ODZYSKANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych
(A)

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i
północne regiony słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'> (2)

Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały
odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obrachunko
wego kończącego się 30 czerwca
2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytów operacji
zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunko
wego kończącego się 30 czerwca … r.
(ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytów operacji
zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(1) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:
KWOTY ODZYSKANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych
(A)

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SUMA CAŁKOWITA
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KWOTY ODZYSKANE
Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych
(A)

Odpowiadające wydatki publiczne
(B)

Podział kwot odzyskanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane
zostały odpowiadające im wydatki
W odniesieniu do roku obrachunko
wego kończącego się 30 czerwca
2015 r. (ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytów operacji
zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W odniesieniu do roku obrachunko
wego kończącego się 30 czerwca … r.
(ogółem)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

W tym kwoty skorygowane na
podstawie wyników audytów operacji
zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

249

250

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

PL

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

(C)

(B)

<type='Cu' input='M'>

Uwagi (obowiązkowe)

Odpowiadające wydatki publiczne

<type='Cu' input='M'>

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych
(1)
(A)

Regiony słabiej rozwinięte

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

Należności nieściągalne na koniec roku obrachunkowego — art. 137 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Dodatek 5

L 286/62
30.9.2014

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

251

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej oddalone i północne regiony
słabo zaludnione

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony słabiej rozwinięte

Ogółem

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3)

Oś priorytetowa 4
<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

PL

<type='Cu' input='M'>

(C)

(B)

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Uwagi (obowiązkowe)

Odpowiadające wydatki publiczne

Oś priorytetowa

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych
(1)
(A)

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

30.9.2014
L 286/63

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 3

252

(1) W tym nieściągalne wydatki publiczne na podstawie art. 71 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

(B)

Odpowiadające wydatki publiczne

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Uwagi (obowiązkowe)

PL

SUMA CAŁKOWITA

<type='Cu' input='M'>

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych
(1)
(A)

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR,
ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela
wygląda następująco:

L 286/64
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
30.9.2014

30.9.2014

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 286/65

Dodatek 6
Kwoty wkładów z programu wpłacone do instrumentów finansowych, o których mowa w art. 41
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (kumulatywnie od rozpoczęcia programu) — art. 137 ust. 1
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
Wkłady z programu wpłacone do
instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność
(A)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w
rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 (1)

(B)

(C)

(D)

Całkowita kwota
wkładów z
programu
wpłaconych do
instrumentu
finansowego

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu faktycznie zapłaconych
lub, w przypadku gwarancji,
przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu
art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (2)

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (3)

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2
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Wkłady z programu wpłacone do
instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność
(A)

30.9.2014

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w
rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 (1)

(B)

(C)

(D)

Całkowita kwota
wkładów z
programu
wpłaconych do
instrumentu
finansowego

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu faktycznie zapłaconych
lub, w przypadku gwarancji,
przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu
art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (2)

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 3

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (4)

Ogółem
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Wkłady z programu wpłacone do
instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność
(A)

Oś priorytetowa

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych
Suma całkowita

L 286/67

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w
rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 (1)

(B)

(C)

(D)

Całkowita kwota
wkładów z
programu
wpłaconych do
instrumentu
finansowego

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu faktycznie zapłaconych
lub, w przypadku gwarancji,
przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu
art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (2)

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(1) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
(2) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia
(UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie
z EFS.
(4) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia
(UE)
nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie z
EFS.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:
Wkłady z programu wpłacone do
instrumentu finansowego, ujęte we
wnioskach o płatność
(A)

Kwoty zapłacone jako wydatki kwalifikowalne w
rozumieniu art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d) rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013 (1)

(B)

(C)

(D)

Całkowita kwota
wkładów z
programu
wpłaconych do
instrumentu
finansowego

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Całkowita kwota wkładów z
programu faktycznie zapłaconych
lub, w przypadku gwarancji,
przeznaczonych, jako wydatki
kwalifikowalne w rozumieniu
art. 42 ust. 1 lit. a), b) i d)
rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 (1)

Kwota
odpowiadających
wydatków
publicznych

Oś priorytetowa 1

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

Oś priorytetowa 3

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

Oś priorytetowa

Suma całkowita

(1) W momencie zamknięcia wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z przepisami art. 42 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.
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Dodatek 7
Zaliczki wypłacone w ramach pomocy państwa (art. 131 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
(kumulatywnie od rozpoczęcia programu) — art. 137 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013

Całkowita kwota wypłacona
z programu operacyjnego
jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z
wydatków zapłaconych przez
beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia
zaliczki

Kwota, która nie została pokryta
z wydatków zapłaconych przez
beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin
trzech lat

(A)

(B)

(C)

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3
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Całkowita kwota wypłacona
z programu operacyjnego
jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z
wydatków zapłaconych przez
beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia
zaliczki

Kwota, która nie została pokryta
z wydatków zapłaconych przez
beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin
trzech lat

(A)

(B)

(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 4
Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych (3)

Ogółem

Suma całkowita

(1) Kwota ta jest uwzględniona w całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w
ramach realizowanych operacji, jak wskazano we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków
publicznych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.
(2) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia
(UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej wsparcie
z EFS.
(3) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporzą
dzenia (UE) nr 1304/2013. Obejmuje szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające jej
wsparcie z EFS.

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących
kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR, ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program opera
cyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy tech
nicznej) tabela wygląda następująco:

Całkowita kwota wypłacona
z programu operacyjnego
jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z
wydatków zapłaconych przez
beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia
zaliczki

Kwota, która nie została pokryta
z wydatków zapłaconych przez
beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin
trzech lat

(A)

(B)

(C)

Oś priorytetowa 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Oś priorytetowa
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Oś priorytetowa

Oś priorytetowa 3

Suma całkowita

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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Całkowita kwota wypłacona
z programu operacyjnego
jako zaliczki (1)

Kwota, która została pokryta z
wydatków zapłaconych przez
beneficjentów w terminie
trzech lat od daty wypłacenia
zaliczki

Kwota, która nie została pokryta
z wydatków zapłaconych przez
beneficjentów i w przypadku
której nie upłynął jeszcze termin
trzech lat

(A)

(B)

(C)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(1) Kwota ta jest ujęta w całkowitej kwocie kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach reali
zowanych operacji, jak zaznaczono we wniosku o płatność. Ponieważ pomoc państwa z natury ma charakter wydatków publicz
nych, ta kwota całkowita jest równa kwocie wydatków publicznych.
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<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(C)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(D)

Całkowita kwota
odpowiadających
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(E)

(E = A – C)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(F)

(F = B – D)

Różnica (3)

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

(G)

Uwagi (obowiązkowe w
przypadku różnicy)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Regiony słabiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych (4)

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

Regiony słabiej rozwinięte

(B)

(A)

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

PL

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
kwalifikowalnych
wydatków
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o
płatność przedłożonych Komisji (1)

Wyszczególnienie różnic pomiędzy wydatkami — art. 137 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Dodatek 8

30.9.2014
L 286/71

<type='Cu' input='G'>

Regiony najbardziej odda
lone i północne regiony
słabo zaludnione
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<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(D)

Całkowita kwota
odpowiadających
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(E)

(E = A – C)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(F)

(F = B – D)

Różnica (3)

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

(G)

Uwagi (obowiązkowe w
przypadku różnicy)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Regiony słabiej rozwi
nięte

Ogółem

Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych (5)

Oś priorytetowa 3

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

<type='Cu' input='G'>

(C)

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

PL

Inicjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych

<type='Cu' input='G'>

(B)

(A)

Regiony przejściowe

Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
kwalifikowalnych
wydatków
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o
płatność przedłożonych Komisji (1)

L 286/72
30.9.2014

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony lepiej rozwinięte

Regiony najbardziej
oddalone i północne
regiony słabo zaludnione

261

Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku 1.
Obliczana automatycznie
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez część osi priorytetowej, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest wdrażana poprzez odrębną oś priorytetową, o której mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

(G)

Uwagi (obowiązkowe w
przypadku różnicy)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(F)

(F = B – D)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(E)

(E = A – C)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(D)

Całkowita kwota
odpowiadających
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Różnica (3)

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi
młodych

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regiony przejściowe

(C)

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

PL

<type='Cu' input='G'>

(B)

(A)

Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
kwalifikowalnych
wydatków
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o
płatność przedłożonych Komisji (1)

30.9.2014
L 286/73
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<type='Cu'
input='G'>

(1) Wpisywane automatycznie na podstawie ostatecznego wniosku o płatność okresową przedłożonego na podstawie art. 135 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Wpisywane automatycznie na podstawie dodatku 1.
(3) Obliczana automatycznie

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu'
input='M'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu'
input='G'>

(F)

W tym kwoty skorygowane w bieżącym zestawieniu wydatków na podstawie wyników audytu operacji zgodnie z art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(E)

(F = B – D)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Suma całkowita

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(D)

(E = A – C)

<type='Cu'
input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Oś priorytetowa 2

<type='Cu' input='G'>

(C)

Całkowita kwota
odpowiadających
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Różnica (3)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

(B)

(A)

Całkowita kwota wydatków
kwalifikowalnych wprowadzonych
do systemu księgowego instytucji
certyfikującej i ujętych we
wnioskach o płatność
przedłożonych Komisji

Wydatki zadeklarowane zgodnie z art. 137 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (2)

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

<type='S'
maxlength='500'
input='M'>

(G)

Uwagi (obowiązkowe w
przypadku różnicy)

PL

Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa

Całkowita kwota
wydatków publicznych
poniesionych w ramach
realizowanych operacji

Całkowita kwota
kwalifikowalnych
wydatków
poniesionych przez
beneficjentów i
opłaconych w ramach
realizowanych operacji

Całkowite wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach o
płatność przedłożonych Komisji (1)

Wzór ten jest automatycznie dostosowywany na podstawie CCI. Na przykład, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (wkłady z Funduszu Spójności, EWT, EFMR,
ENI i IPA wnoszone do EWT, odrębny program operacyjny poświęcony Inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w stosownych przypadkach, bez pomocy technicznej) tabela
wygląda następująco:

L 286/74
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
30.9.2014

13.2.2015

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 38/1

II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207
z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu
służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu
działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”,
deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz
metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 52 ust. 4, art. 101
akapit drugi i piąty, art. 106 akapit drugi, art. 111 ust. 5, art. 125 ust. 10 oraz art. 127 ust. 6,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
celu „Europejska współpraca terytorialna” (2), w szczególności jego art. 14 ust. 5,
po konsultacji z komitetem koordynującym europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 288/2014 (3) ustanowiono przepisy niezbędne do przygoto
wywania programów. W celu zapewnienia realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych („EFSI”), konieczne jest ustanowienie dalszych przepisów dotyczących stosowania
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić całościowe spojrzenie i sprawny dostęp do wspomnianych
przepisów, należy je określić w jednym akcie wykonawczym.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259.
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegó
łowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w
odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1).
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(2)

We wzorze sprawozdania z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa należy określić jednolite warunki
prezentowania informacji wymaganych w poszczególnych częściach sprawozdania z postępów, aby zapewnić
spójność i porównywalność informacji przedstawionych w sprawozdaniu z postępów oraz w razie potrzeby
umożliwić ich agregowanie. W tym celu, mając na uwadze, że wszelka wymiana informacji między państwami
członkowskimi a Komisją powinna odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ustanowionego
w tym celu, we wzorze należy również określić parametry techniczne każdego pola, w tym format danych,
metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę znaków. Maksymalną liczbę znaków zaproponowaną w
przypadku pól tekstowych określono na podstawie wymogów najbardziej kompleksowych sprawozdań.

(3)

Aby zapewnić zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, wzór sprawozdania z
postępów podzielono na pięć części. W części I określono informacje i oceny wymagane w przypadku
wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części II określono informacje i oceny
wymagane w sprawozdaniu z postępów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Informacje
określone w częściach III, IV i V wzoru sprawozdania z postępów należy przedstawić w odniesieniu do Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu
Spójności, w przypadkach w których zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny w odniesieniu do każdego z funduszy
zdecydowały się zawrzeć informacje wymagane w art. 50 ust. 5 tego samego rozporządzenia oraz informacje, o
których mowa w art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c) i h) tego rozporządzenia, w sprawozdaniu z postępów
we wdrażaniu umowy partnerstwa, a nie w rocznych sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych w 2017 r. i
2019 r. oraz w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W przypadku gdy wspomniane informacje przedstawiono
już w części I lub II sprawozdania z postępów, nie należy ich powtarzać w części III, IV ani V, ponieważ wszelkie
informacje należy przedkładać tylko raz.

(4)

Duże projekty stanowią znaczną część wydatków UE i mają znaczenie strategiczne w odniesieniu do realizacji
strategii UE na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby
zapewnić jednolite stosowanie, konieczne jest ustanowienie standardowego wzoru na potrzeby przedkładania
informacji wymaganych do zatwierdzania dużych projektów. Informacje wskazane w tym wzorze powinny być
wystarczające do zapewnienia, że wkład finansowy z EFRR i Funduszu Spójności nie spowoduje znacznego
ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii.

(5)

Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, obejmującej analizę ekonomiczną, analizę finansową oraz ocenę
ryzyka, stanowi warunek wstępny zatwierdzenia dużego projektu. Metodykę przeprowadzania analizy kosztów i
korzyści należy opracować w oparciu o uznane najlepsze praktyki, oraz mając na celu zapewnienie spójności,
jakości i dokładności zarówno w przeprowadzaniu analizy, jak i w dokonywaniu jej oceny przez Komisję lub
niezależnych ekspertów. Analiza kosztów i korzyści dużych projektów powinna wykazać, że dany projekt jest
pożądany z ekonomicznego punktu widzenia oraz że wkład z EFRR i Funduszu Spójności jest konieczny, aby
projekt był finansowo wykonalny.

(6)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania art. 106 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 konieczne
jest ustanowienie wzoru wspólnego planu działania. Mając na uwadze, że wszelka wymiana informacji między
państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu
ustanowionego w tym celu, we wzorze należy również określić parametry techniczne każdego pola, w tym
format danych, metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę znaków.

(7)

Ponieważ wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” nie są takie same, konieczne jest ustanowienie
dwóch wzorów sprawozdań z wdrażania — jednego na potrzeby programów operacyjnych realizowanych w
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i drugiego na potrzeby programów EWT realizowanych
w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Jednak w przypadku gdy wymogi dotyczące sprawozda
wczości są takie same lub podobne w odniesieniu do obu wspomnianych celów, należy w możliwie największym
stopniu zapewnić zharmonizowanie treści wzorów.

(8)

We wzorze rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy określić jednolite warunki prezentowania
informacji wymaganych w poszczególnych częściach sprawozdań. Pozwoli to zapewnić spójność i porówny
walność przedstawianych informacji oraz w razie potrzeby możliwość ich zagregowania. W tym celu, mając na
uwadze, że wszelka wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się
drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ustanowionego w tym celu, we wzorze należy również określić
parametry techniczne każdego pola, w tym format danych, metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę
znaków. Maksymalną liczbę znaków zaproponowaną w przypadku pól tekstowych określono na podstawie
wymogów najbardziej kompleksowych sprawozdań.

(9)

W celu spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczących rocznego sprawozdania z
wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, w których należy zgłaszać różne rodzaje
informacji w zależności od danego roku, wzór podzielono na trzy części, aby wyraźnie wskazać informacje
wymagane w odniesieniu do sprawozdań za dany rok. W części A wskazano informacje, których przedstawienia
wymaga się corocznie od 2016 r.; w części B określono dodatkowe informacje, które należy uwzględnić w
sprawozdaniach przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w sprawozdaniach końcowych, natomiast w części C
wskazano informacje, które oprócz informacji wskazanych w częściach A i B należy umieścić w sprawozdaniu
przedkładanym w 2019 r. oraz w sprawozdaniu końcowym. Zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit trzeci
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rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny
w odniesieniu do każdego z funduszy mogą zawrzeć określone informacje w sprawozdaniu z postępów we
wdrażaniu umowy partnerstwa, a nie w rocznych sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych w 2017 r. i
2019 r. oraz w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. Aby zapewnić jednolite stosowanie wspomnianych
przepisów, należy określić powyższe informacje we wzorze.
(10)

Zgodnie z art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 do wiadomości publicznej podaje się roczne i
końcowe sprawozdania z wdrażania, jak również streszczenie ich zawartości. Streszczenie to należy przekazać
jako odrębny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania. Nie przewidziano
specjalnego wzoru streszczenia dla obywateli, dzięki czemu państwa członkowskie mogą stosować strukturę i
format, jakie uznają za najodpowiedniejsze.

(11)

W celu zharmonizowania standardów przygotowywania i prezentowania deklaracji zarządczej, za sporządzenie
której odpowiada instytucja zarządzająca zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, konieczne jest ustanowienie jednolitych wymogów dotyczących jej treści w postaci standardowego
wzoru.

(12)

W celu zharmonizowania standardów przygotowywania i prezentowania strategii audytu, opinii audytowej i
rocznego sprawozdania z kontroli, za sporządzenie których odpowiada instytucja audytowa zgodnie z art. 127
ust. 4 i art. 127 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy zapewnić wzór ustanawiający
jednolite wymogi dotyczące struktury oraz określający charakter i jakość informacji, jakie są wymagane przy
przygotowywaniu wspomnianych dokumentów.

(13)

W celu umożliwienia szybkiego stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono
wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wzór sprawozdania z postępów
Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa, o którym mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2
Format dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużego projektu
Informacje wymagane do zatwierdzenia dużego projektu, o których mowa w art. 101 akapit pierwszy lit. a)–i) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, przedkłada się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3
Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści
Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 101 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
przeprowadza się zgodnie z metodyką określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4
Format wzoru wspólnego planu działania
Treść wspólnego planu działania, o którym mowa w art. 106 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ustala
się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 5
Wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, o których
mowa w art. 111 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Wzór deklaracji zarządczej
Deklarację zarządczą, o której mowa w art. 125 ust. 4 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
przedkłada się dla każdego programu operacyjnego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VI do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 7
Wzory strategii audytu, opinii audytowej oraz rocznego sprawozdania z kontroli
1.
Strategię audytu, o której mowa w art. 127 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, określa się zgodnie ze
wzorem zawartym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.
2.
Opinia audytowa, o której mowa w art. 127 ust. 5 lit. a) akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest
sporządzana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.
3.
Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 127 ust. 5 lit. b) akapit pierwszy rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 8
Wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, o których mowa w
art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku X do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 9
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
WZÓR SPRAWOZDANIA Z POSTĘPÓW
CZĘŚĆ I

Informacje i oceny wymagane w przypadku wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwesty
cyjnych (EFSI)
1.

Zmiany w zakresie potrzeb rozwojowych w pañstwie czonkowskim od przyjêcia umowy partnerstwa
(art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013)
a) Ogólny opis i ogólna ocena zmian w zakresie potrzeb rozwojowych, w tym opis zmian w zakresie potrzeb
rozwojowych wskazanych w nowych stosownych zaleceniach dla poszczególnych państw przyjętych zgodnie
z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 Traktatu;
b) w stosownych przypadkach inne elementy.

<type='S' maxlength =24500 input='M'> (1)

2.

Postêpy dokonane na drodze do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównowa¿onego
wzrostu sprzyjajcego wczeniu spoecznemu oraz konkretnych zadañ funduszy poprzez wkad EFSI w
wybrane cele tematyczne, w szczególnoœci w odniesieniu do celów poœrednich okreœlonych w
ramach wykonania dla poszczególnych programów oraz w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na
cele dotyczce zmian klimatu (art. 52 ust. 2 lit. b) rozporzdzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Opis i ocena postępów w realizacji krajowych celów strategii „Europa 2020” (2) oraz wkładu EFSI w realizację
tych celów, w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania dla poszczególnych
programów oraz w stosownych przypadkach w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące
zmian klimatu;
b) opis i ocena, w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania oraz w stosownych
przypadkach w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu, dotyczące
sposobu, w jaki EFSI przyczyniają się do realizacji celów tematycznych oraz postępów poczynionych w
osiąganiu oczekiwanych głównych rezultatów w przypadku poszczególnych celów tematycznych określonych
w umowie partnerstwa, w tym w razie potrzeby opis wkładu EFSI w osiąganie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania dla poszcze
gólnych programów;
c) w stosownych przypadkach, opis wkładu EFSI na rzecz nowych stosownych zaleceń dla poszczególnych
państw;
d) w stosownych przypadkach, opis sposobu, w jaki uwzględniono w EFSI zmiany w zakresie potrzeb
rozwojowych;
e) wyłącznie w przypadku sprawozdania za 2019 r.: krótka analiza danych zawartych w tabeli 2 obejmująca
ocenę przyczyn nieosiągnięcia celów pośrednich oraz środków, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania
tych przyczyn;

(1) Objaśnienie charakterystyki pól:
type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami
(2) W przypadku EFRROW opis i ocena powinny dotyczyć postępów w realizacji celów określonych w priorytetach Unii, ponieważ wkład w
realizację strategii „Europa 2020” koncentruje się wokół sześciu priorytetów Unii.
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f) w stosownych przypadkach inne elementy.
<type='S' maxlength=52500 input='M'>

Tabela 1
Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmiany klimatu

A. Wsparcie wykorzystane na
cele dotyczące zmiany klimatu
określone w umowie partner
stwa

B. Wsparcie wykorzystane na
cele dotyczące zmiany klimatu
(1)

Wartość procentowa wykorzys
tanego wsparcia w stosunku do
wsparcia określonego w umo
wie partnerstwa
(% B/A)

EFRR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Fundusz Spójności

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFS (2)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFRROW

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFMR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

OGÓŁEM

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Fundusz

(1) Łącznie, w EUR, na podstawie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji z datą graniczną wyznaczoną na
dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
(2) Obejmuje to również środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja dla
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające wsparcie EFS).

Tabela 2
Dotyczy wyłącznie sprawozdania za 2019 r. — osiągnięcie celów pośrednich na podstawie oceny
państwa członkowskiego

Program

Priorytet

Fundusz (1)

Kategoria (2)
regionu

Cel (2) tema
tyczny

Osiągnięcie celów
pośrednich (tak/
nie)

Wsparcie Unii

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='C' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

(1) Do celów tej tabeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja i odpowiadające wsparcie) jest
uznawana za fundusz.
(2) Nie dotyczy EFRROW i EFMR.

3.

Wyłącznie w przypadku sprawozdań za 2017 r. — działania podjęte w celu spełnienia warunków
wstępnych określonych w umowie partnerstwa (art. 52. ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
W stosownych przypadkach należy przedstawić ogólne informacje i oceny dotyczące tego, czy działania podjęte
w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych określonych w umowie partnerstwa, niespeł
nionych w dniu przyjęcia umowy partnerstwa, zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>
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Mające zastoso
wanie ogólne
warunki wstępne,
które w ogóle nie
zostały spełnione
lub zostały częś
ciowo spełnione

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Niespełnione
kryteria

Podjęte dzia
łania

Termin
(data)

<type='S'
max
length=500
input='G'>

<type='S'
max
length=1000
input='G'>

<type='D'
input='G'>

Podmioty
odpowie
dzialne za
spełnienie
warunków

<type='S'
max
length=500
input='G'>

Działanie
zakoń
czone w
terminie
(T/N)

L 38/7

Kryteria
spełnione
(T/N)

Oczekiwana data
pełnej realizacji
pozostałych
działań, w
stosownych
przypadkach

<type='C'
<type='C'
input='M'> input='M'>

<type='C' in
put='M'>

Uwagi (w
odniesieniu
do każdego
działania)

<type='S'
max
length=2000
input='M'>

Działanie 1
Działanie 2

Mające zastoso
wanie tematyczne
warunki wstępne,
które w ogóle nie
zostały spełnione
lub zostały częś
ciowo spełnione

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Niespełnione
kryteria

Podjęte dzia
łania

Termin
(data)

<type='S'
max
length=500
input='G'>

<type='S'
max
length=1000
input='G'>

<type='D'
input='G'>

Podmioty
odpowie
dzialne za
spełnienie
warunków

<type='S'
max
length=500
input='G'>

Działanie
zakoń
czone w
terminie
(T/N)

Kryteria
spełnione
(T/N)

Oczekiwana data
pełnej realizacji
pozostałych
działań, w
stosownych
przypadkach

<type='C'
<type='C'
input='M'> input='M'>

<type='C' in
put='M'>

Uwagi (w
odniesieniu
do każdego
działania)

<type='S'
max
length=2000
input='M'>

Działanie 1
Działanie 2

4.

Wdrożenie mechanizmów mających zapewnić koordynację pomiędzy EFSI a innymi unijnymi
i krajowymi instrumentami finansowania oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) (art. 52 ust. 2
lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

a) Ocena wdrażania mechanizmów koordynacji określonych w umowie partnerstwa oraz, w stosownych
przypadkach, wszelkich problemów napotkanych podczas ich wdrażania;
b) w stosownych przypadkach, opis dostosowanych i nowych mechanizmów koordynacji;
c) w stosownych przypadkach inne elementy.
5.

Wdrożenie zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego lub podsumowanie wdrożenia
zintegrowanych podejść na podstawie treści programów, w tym postępów w realizacji obszarów
priorytetowych w zakresie współpracy (art. 52. ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Uwagi ogólne i ocena;
<type='S' maxlength=14000 input='M'>
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b) w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — przegląd postępów we
wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
c) w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych
przypadkach, przegląd postępów we wdrażaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych;
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
d) w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych
przypadkach, przegląd postępów w wdrażaniu strategii makroregionalnych i strategii morskich;
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
e) w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych
przypadkach, przegląd postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia mającego na celu zaspokojenie
potrzeb obszaru geograficznego najbardziej dotkniętego ubóstwem lub grup docelowych najbardziej
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym.
— Opis działań podjętych w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej
dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem
społecznym.
— Opis wyników osiągniętych w zakresie zaspokajania potrzeb tych obszarów geograficznych/grup
docelowych.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
f) w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w stosownych
przypadkach) przegląd postępów w realizacji działań w odpowiedzi na wyzwania demograficzne obszarów
dotkniętych poważnymi i stałymi niekorzystnymi warunkami naturalnymi lub trudnościami demogra
ficznymi.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
6.

W stosownych przypadkach — przedsięwzięcia podjęte w celu wzmocnienia zdolności instytucji
państw członkowskich i beneficjentów w zakresie zarządzania EFSI i ich wykorzystania (art. 52 ust. 2
lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

7.

Przeprowadzone przedsięwzięcia i dokonane postępy w odniesieniu do zmniejszenia obciążeń admini
stracyjnych dla beneficjentów (art. 52 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

8.

Rola partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w realizacji umowy
partnerstwa (art. 52 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Opis i ocena roli wybranych partnerów w przygotowaniu sprawozdania z postępów w odniesieniu do umowy
partnerstwa;
b) opis i ocena zaangażowania wybranych partnerów we wdrażanie programów, w tym uczestnictwa w
komitetach monitorujących programów;
c) w stosownych przypadkach inne elementy.
<type='S' maxlength=21000 input='M'>
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Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć dotyczących zastosowania horyzontalnych zasad
i celów politycznych w ramach wdrażania EFSI (art. 52 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć dotyczących zastosowania horyzontalnych zasad w celu
zapewnienia promowania i monitorowania tych zasad w różnych rodzajach programów, w odniesieniu do
treści umowy partnerstwa:
1) równouprawnienie płci, niedyskryminacja, dostępność dla osób niepełnosprawnych;
2) zrównoważony rozwój (ochrona środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, łagodzenie skutków
zmian klimatu i dostosowanie do zmian klimatu, różnorodność biologiczna oraz zapobieganie ryzyku);
b) podsumowanie wdrożonych rozwiązań mających na celu włączenie w główny nurt horyzontalnych celów
politycznych, w odniesieniu do treści umowy partnerstwa;
c) w stosownych przypadkach inne elementy.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ II

Informacje na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jej ocena (do celów art. 19 ust. 5
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 (1))
10.

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE)
nr 1304/2013)
a) Ogólny opis postępów we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, obejmujący sposób, w
jaki inicjatywa ta przyczyniła się do wdrożenia gwarancji dla młodzieży, oraz konkretne przykłady interwencji
wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
b) opis wszelkich problemów napotkanych przy wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz
środków podjętych w celu przezwyciężenia tych problemów;
c) ocena postępów we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w odniesieniu do ustano
wionych celów i wartości docelowych oraz wkładu we wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ III

Informacje i oceny, które należy przedstawić w odniesieniu do polityki spójności, w przypadku gdy
skorzystano z określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 możliwości zawarcia pewnych
elementów rocznych sprawozdań z wdrażania w sprawozdaniu z postępów — należy przedstawić w 2017 r.
i 2019 r.
11.

Dodatkowe informacje i oceny, które można dołączyć w zależności od treści i celów programu
operacyjnego (art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, załączane w stosownych przypadkach
w celu uzupełnienia innych sekcji sprawozdania z postępów)

11.1

Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią
na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu
operacyjnego.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470). Tę część wypełniają tylko
państwa członkowskie posiadające regiony kwalifikujące się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zgodnie z art. 16 tego
rozporządzenia.
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Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w
państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3

Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4

Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej
dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem
społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane środki finansowe.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

CZĘŚĆ IV

Informacje na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i ocena jej wdrażania, w przypadku gdy
skorzystano z możliwości określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — należy
przedstawić w 2019 r. (1)
12.

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE)
nr 1304/2013)
a) Opis głównych ustaleń z ewaluacji, o której mowa w art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) 1304/2013,
obejmującej analizę skuteczności, efektywności oraz wpływu wsparcia udzielanego łącznie z EFS oraz
szczególnej alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym także na wdrażanie gwarancji
dla młodzieży;
b) opis i ocena jakości ofert zatrudnienia otrzymanych przez uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, w tym osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wywodzących się ze społeczności marginalizo
wanych oraz zaprzestających kształcenia bez uzyskania kwalifikacji;
c) opis i ocena postępów poczynionych przez uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w
ustawicznym kształceniu, znajdowaniu trwałych i wartościowych miejsc pracy lub przechodzeniu do przygo
towania zawodowego czy dobrej jakości stażu.
<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ V

Informacje i oceny, które należy przedstawić w odniesieniu do polityki spójności, w przypadku gdy
skorzystano z możliwości określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (załączane w
stosownych przypadkach w celu uzupełnienia innych sekcji sprawozdania z postępów) — należy przedstawić
w 2019 r.
13.

Wkład programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu.
<type='S' maxlength=17500 input='M'>

(1) Tę część wypełniają tylko państwa członkowskie posiadające regiony kwalifikujące się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
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ZAŁĄCZNIK II

Format dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużego projektu

DUŻY PROJEKT
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO / FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJA PRODUKCYJNA

Tytuł projektu

<type='S' maxlength=255 input='M'>

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>
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A.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU I ZDOLNOŚCI TEGO PODMIOTU

A.1.

Instytucja odpowiedzialna za wniosek dotyczący projektu (instytucja zarządzająca lub instytucja
pośrednicząca)
A.1.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kon <type='S' maxlength='200' input='M'>
taktów:

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontak
tów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

Adres e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

(1) Objaśnienie charakterystyki pól:
type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

A.2.

Podmiot(-y) (1) odpowiedzialny(-e) za wdrożenie projektu (beneficjent/beneficjenci (2))
A.2.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kon <type='S' maxlength='200' input='M'>
taktów:

A.2.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontak
tów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

Adres e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.

Szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstwa (należy wypełnić wyłącznie w przypadku inwestycji
produkcyjnych)

A.3.1

Nazwa przedsiębiorstwa:
< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2

Czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria MŚP (3)? <type='C' input=M>
Tak

A.3.3

Nie

Obroty (wartość w mln EUR i rok):
A.3.3.1 Wartość w mln EUR <type='N' input='M'>
A.3.3.2 Rok <type='N' input='M'>

(1) Jeżeli więcej niż jeden podmiot jest odpowiedzialny za wdrożenie, należy uwzględnić informacje na temat beneficjenta wiodącego
(pozostali zostaną wymienieni w pkt A.5).
(2) W przypadku projektu PPP, w którym partner prywatny zostanie wybrany po zatwierdzeniu operacji i będzie beneficjentem zgodnie z
art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tej sekcji należy przedstawić informacje na temat podmiotu prawa publicznego
inicjującego daną operację (tj. instytucji zamawiającej).
(3) Zalecenie Rady 2003/361/WE (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

274

13.2.2015
A.3.4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/13

Całkowita liczba pracowników (liczba i rok):
A.3.4.1 Liczba pracowników <type='N' input='M'>
A.3.4.2 Rok <type='N' input='M'>

A.3.5

Struktura grupy:
Czy 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie należy do jednego przedsiębiorstwa lub
grupy przedsiębiorstw nieobjętych definicją MŚP? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Należy wskazać nazwę i opisać strukturę grupy:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.

Potencjał podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu – w odniesieniu do jego zdolności
technicznej, prawnej, finansowej i administracyjnej (1)

A.4.1

Potencjał techniczny (należy co najmniej przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej wymaganej w celu realizacji projektu
oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką wiedzą, którzy są zatrudnieni w organizacji i przydzieleni do danego
projektu)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2

Potencjał prawny (należy co najmniej podać status prawny beneficjenta pozwalający mu na realizację projektu oraz zdolność
beneficjenta do podejmowania w razie potrzeby czynności prawnych)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3

Potencjał finansowy (należy co najmniej potwierdzić zdolność finansową podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu,
aby wykazać, że oprócz innych realizowanych przez niego działań jest on w stanie zagwarantować płynność w zakresie
odpowiedniego finansowania projektu w celu zapewnienia jego skutecznej realizacji i dalszego funkcjonowania)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4

Potencjał administracyjny (należy co najmniej wskazać projekty finansowane przez UE lub podobne projekty zrealizowane w
ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz, w przypadku braku takich przykładów, wskazać, czy uwzględniono potrzeby w zakresie
pomocy technicznej; należy odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki realizującej projekt
posiadającej zdolność do wdrożenia i realizacji danego projektu oraz, w miarę możliwości, przedstawić proponowany
schemat organizacyjny dotyczący wdrażania i realizacji)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5

Należy przedstawić informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych
ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu oraz skutecznego
funkcjonowania infrastruktury projektu
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) W przypadku projektu PPP oraz jeżeli partner prywatny nie został jeszcze wybrany, w tej sekcji należy przedstawić minimalne kryteria
kwalifikacji, które należy utrzymać w celu kwalifikacji wstępnej w ramach procedury przetargowej, oraz uzasadnienie tych kryteriów.
We wniosku należy również przedstawić opis wszystkich ustaleń wdrażanych w celu przygotowania i monitorowania projektu PPP oraz
zarządzania nim.
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Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu (tj. nazwa operatora;
metoda wyboru — zarządzanie publiczne lub koncesje; rodzaj umowy itp.).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.

OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI; WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI
PRIORYTETOWYMI PROGRAMU OPERACYJNEGO LUB PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO
WKŁADU INWESTYCJI W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDY
WANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

B.1

Program lub programy operacyjne i osie priorytetowe

B.1.1

CCI PO

Oś priorytetowa PO

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 1<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 1<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 2<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 2<type='S' input='S'>

Czy projekt jest zawarty w wykazie dużych projektów programu lub programów operacyjnych (1)? <type='C' input='M'>
Tak

B.2.

Nie

Kategoryzacja działań związanych z projektem (2)
Kod

Kwota

Wartość procentowa

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2. Kod klasyfikacji według formy fi
nansowania
(w niektórych przypadkach właś
ciwy może być więcej niż jeden
kod — należy przedstawić propor
cjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3. Kod klasyfikacji według wymiaru
terytorialnego
(w niektórych przypadkach właś
ciwy może być więcej niż jeden
kod — należy przedstawić propor
cjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.1. Kody klasyfikacji według zakresu
interwencji
(należy zastosować więcej niż jeden
kod, w przypadku gdy na podsta
wie wyliczenia proporcjonalnego
właściwych jest kilka zakresów in
terwencji)

(1) Zgodnie z wymogiem określonym w art. 102 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013.
(2) Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i
końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).

276

13.2.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/15

Kod

Kwota

Wartość procentowa

B.2.4. Kod klasyfikacji według terytorial
nego mechanizmu wdrażania

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5. Kod klasyfikacji według celu tema
tycznego
(w niektórych przypadkach właś
ciwy może być więcej niż jeden
kod — należy przedstawić propor
cjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6. Kod klasyfikacji gospodarczej (kod
NACE (1))
(w niektórych przypadkach właś
ciwy może być więcej niż jeden
kod — należy przedstawić propor
cjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7. Kod klasyfikacji według wymiaru
lub wymiarów dotyczących lokali
zacji (NUTS III) (2)
(w niektórych przypadkach właś
ciwy może być więcej niż jeden
kod — należy przedstawić propor
cjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8. Charakter inwestycji (3) (należy wy
pełnić wyłącznie w przypadku inwesty
cji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9. Przedmiotowy produkt (4) (należy
wypełnić wyłącznie w przypadku in
westycji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) NACE-Rev.2, kod czterocyfrowy: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z
30.12.2006, s. 1).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1) z późniejszymi
zmianami. Należy stosować najbardziej szczegółowe i odpowiednie kody NUTS III. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszcze
gólnych obszarów na poziomie NUTS III, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS III lub wyższych.
(3) Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; przekształcenie/modernizacja = 3; zmiana lokalizacji = 4; utworzenie w wyniku
przejęcia = 5.
(4) Nomenklatura scalona (CN), rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

B.3.

Opis projektu

B.3.1

Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2 strony) opis projektu (prezentując jego cel, obecną sytuację, kwestie, których
będzie dotyczył, infrastrukturę, jaka ma zostać stworzona itp.), mapę, na której wskazano obszar projektu (1), dane georefe
rencyjne (2) oraz główne elementy projektu wraz z szacunkami dotyczącymi ogólnych kosztów każdego z nich (bez podziału
na koszty związane z działaniami).
W przypadku inwestycji produkcyjnych należy również przedstawić szczegółowy opis techniczny obejmujący:
wykonywane prace, wyszczególniając ich główne cechy charakterystyczne, główne rodzaje działalności
gospodarczej i podstawowe elementy struktury finansowej przedsiębiorstwa, główne aspekty inwestycji, opis
technologii produkcji i wyposażenia oraz opis produktów.
< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) W przypadku projektu PPP, jeżeli partner prywatny nie został jeszcze wybrany, a jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie lokalizacji,
wnioskodawca nie ma obowiązku przekazania mapy, na której wskazano obszar projektu.
(2) W dodatku 5 należy podać dane geograficzne w formacie wektorowym, w stosownych przypadkach zawierające wieloboki, linie lub
punkty, aby przedstawić projekt najlepiej w formacie Shapefile.
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Jeżeli projekt stanowi etap ogólnego projektu, należy przedstawić krótki opis proponowanych etapów realizacji oraz
wyjaśnić, w jaki sposób są one technicznie i finansowo niezależne. Należy wyjaśnić, jakie kryteria wykorzystano w celu
określenia podziału projektu na etapy. Należy przedstawić udział (procentowy), jaki obejmuje dany etap w odniesieniu do
ogólnego projektu. Jeżeli projekt jest współfinansowany z co najmniej dwóch programów operacyjnych, należy wskazać,
które jego części wchodzą w zakres którego programu operacyjnego, oraz przedstawić ich proporcjonalną alokację.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4

Czy Komisja zatwierdziła wcześniej którąkolwiek część przedmiotowego dużego projektu? <type='C' input=M>
Nie

Tak
Jeżeli tak, należy podać CCI zatwierdzonego dużego projektu.
< type='S' input='S'>

Jeżeli przedmiotowy projekt stanowi część rozłożonego na etapy dużego projektu, którego pierwszy etap
zrealizowano w latach 2007–2013, należy przedstawić opis celów fizycznych i finansowych poprzedniego
etapu, w tym opis realizacji pierwszego etapu, oraz potwierdzić, że etap ten jest gotowy lub będzie gotowy do
wykorzystania w zamierzonym celu.
< type='S' maxlength='10500' input='M'>
B.3.5

Czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na poziomie unijnym? <type='C'
input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje oraz odniesienie do odpowiednich przepisów UE (2).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6

W przypadku inwestycji produkcyjnych, czy przedmiotowa inwestycja:
(i) jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1301/2013 (3)? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

(1) Rozpoczęty w okresie programowania 2007–2013 duży projekt, którego co najmniej jeden etap zakończono w tym okresie progra
mowania i w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi etap, który będzie realizowany i zostanie zakończony w okresie progra
mowania 2014-2020, lub rozpoczęty w okresie programowania 2014–2020 projekt, w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi
jeden z etapów, który zostanie zakończony, a kolejny etap zostanie zrealizowany w obecnym lub następnym okresie programowania.
(2) W przypadku sektora energetycznego: czy projekt jest zdefiniowany jako projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania
zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej,
uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009?
W przypadku sektora transportu: czy projekty jest objęty rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE?
3
( ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289).
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Jeżeli tak, należy wyjaśnić, w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do tworzenia i ochrony
trwałych miejsc pracy (szczególnie dla osób młodych).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(ii) jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1301/2013? <type='C' input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, należy wyjaśnić, w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do realizacji priorytetów
inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, a także, w przypadku
gdy inwestycja ta wiąże się ze współpracą między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, w jaki sposób
przyczynia się ona do realizacji priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 2 wspomnianego
rozporządzenia.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
B.4.

Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub
programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w realizację szczegółowych celów i
rezultatów tych osi priorytetowych, oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy
obszaru objętego danym programem operacyjnym.

B.4.1

Jakie są główne cele projektu? Należy wymienić główne cele i podać krótkie wyjaśnienie.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.2

Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat spójności projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu
operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w osiąganie wskaźników rezultatu w ramach
celów szczegółowych tych osi priorytetowych.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.3

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego programem
operacyjnym.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.4

Należy wyjaśnić, jakie działania zaplanował/podjął beneficjent w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infras
truktury na etapie eksploatacji.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.

CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

C.1.

Należy uzupełnić poniższą tabelę, uwzględniając poniższe kwestie
1) Koszty niekwalifikowalne obejmują: (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; (ii) wydatki
niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów unijnych i krajowych; (iii) inne wydatki niezgłoszone
do współfinansowania. Uwaga: Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z datą
przedłożenia Komisji programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która z
tych dat jest wcześniejsza (1).
2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10 % całkowitych kosztów po odjęciu nieprzewidzianych
wydatków. Takie nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach kwalifikowalnych
stosowanych do celów obliczenia planowanego wkładu funduszy.
3) W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji,
jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych.
4) VAT podlegający zwrotowi stanowi koszty niekwalifikowalne. Należy podać powody, w przypadku gdy VAT
jest uważany za koszty kwalifikowalne.

(1) Chyba że istnieje obowiązek stosowania się do specjalnych przepisów dotyczących projektów, np. zasad pomocy państwa.
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5) Całkowite koszty muszą obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z projektem, począwszy od
planowania, a skończywszy na nadzorze, oraz muszą obejmować VAT, niezależnie od tego, czy podlega on
zwrotowi.
6) Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych na kwotę przekraczającą 10 % łącznych wydatków
kwalifikowalnych dla danej operacji zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 1303/2013. W
wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach można dopuścić wyższy pułap procentowy dla
operacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
7) Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013.

EUR

Całkowite koszty
(A)

Koszty niekwalifi
kowalne (1)
(B)

Koszty kwalifiko
walne
(C) = (A) – (B)

Wartość procen
towa całkowitych
kwalifikowalnych
kosztów

Parametry wejściowe

Parametry wejściowe

Obliczone

Obliczone

1

Wynagrodzenia za opraco
wanie planów i projektów

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

2

Zakup gruntów

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'> (6)

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

3

Roboty budowlane

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

4

Urządzenia techniczne i
maszyny lub sprzęt

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

5

Nieprzewidziane wy
datki (2)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

6

Dostosowanie cen (w sto
sownych przypadkach) (3)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

7

Promocja

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

8

Nadzór budowlany

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

9

Pomoc techniczna

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='G'>

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'> (5)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'> (7)

<type='P' in
put='G'>

Suma cząstkowa

10
11
12

(VAT (4))
OGÓŁEM

Należy podać kurs wymiany oraz odniesienie (w stosownych przypadkach)
< type='S' maxlength='875' input='M'>
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących powyższych pozycji (np. braku nieprzewidzianych wydatków,
kwalifikowalnego VAT) należy zapisać je poniżej.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
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Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy państwa
Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa? <type='C'
input='M'>
Tak
Jeżeli tak, należy wypełnić poniższą tabelę (1):

Nie

Kwota pomocy (w
EUR) wyrażona jako
ekwiwalent dotacji
brutto (1)

Całkowita
kwota kosztów
kwalifikowal
nych (w EUR)
(2)

Intensywność
pomocy
(w %)

Numer pomocy
państwa/numer
rejestru pomocy
podlegającej prze
pisom o wyłączeniach
grupowych

Zatwierdzony program pomo
cowy lub zatwierdzona pomoc
indywidualna

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Pomoc objęta zakresem rozpo
rządzenia w sprawie wyłączeń
grupowych

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Pomoc zgodna z decyzją w spra
wie usług świadczonych w ogól
nym interesie gospodarczym (3)
lub z rozporządzeniem w spra
wie publicznego lądowego trans
portu pasażerskiego (4)

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='P' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Całkowita kwota przyznanej po <type='N' input='G'>
mocy

(1) „Ekwiwalent dotacji brutto” oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej wartości
kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznania pomocy na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w
tym dniu.
(2) Zasady pomocy państwa obejmują przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. W tej kolumnie państwa członkowskie
powinny wskazać całkowitą kwotę kosztów kwalifikowalnych w oparciu o zastosowane zasady pomocy państwa.
(3) Decyzja Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7
z 11.1.2012, s. 3).
(4) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).

Jeżeli nie, należy szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że projekt nie wiąże się z
przyznaniem pomocy państwa (2). Informacje te należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich grup
potencjalnych beneficjentów pomocy państwa, na przykład w przypadku infrastruktury – w odniesieniu do
właściciela, wykonawców, operatora oraz użytkowników danej infrastruktury. W stosownych przypadkach
należy wskazać, czy stwierdzono, że projekt nie wiąże się z pomocą państwa, ponieważ: (i) projekt nie dotyczy
żadnego rodzaju działalności gospodarczej (w tym działalności w ramach zadań publicznych); lub (ii)
beneficjent lub beneficjenci wsparcia działają w ramach monopolu prawnego dotyczącego odpowiednich
rodzajów działalności i nie prowadzą działalności w żadnym innym zliberalizowanym sektorze (lub będą
prowadzić odrębną księgowość, w przypadku gdy beneficjent lub beneficjenci prowadzą działalność w
dodatkowych sektorach).
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
C.3.

Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych
Należy zastosować kwotę całkowitych kosztów kwalifikowalnych, po uwzględnieniu wymogów określonych w
art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, aby zweryfikować, czy w ramach danego projektu osiągnięto próg
dla dużego projektu zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(1) Wniosek ten nie zastępuje notyfikacji Komisji na mocy z art. 108 ust. 3 Traktatu. Pozytywna decyzja Komisji w sprawie dużego projektu
na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem pomocy państwa.
(2) Służby Komisji zapewniły wytyczne dla państw członkowskich mające na celu ułatwienie oceny w przypadkach, gdy inwestycje w infras
trukturę wiążą się z przyznawaniem pomocy państwa. Służby Komisji opracowały w szczególności siatki analityczne. Obecnie trwają
również prace nad komunikatem w sprawie pojęcia pomocy. Komisja zachęca państwa członkowskie do korzystania z siatek
analitycznych lub innych metod umożliwiających wyjaśnienie powodów, dla których stwierdzono, że wsparcie nie wiąże się z
przyznaniem pomocy państwa.
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Należy wybrać odpowiedni wariant i uzupełnić wymagane informacje. W przypadku operacji niegenerujących
dochodów należy wybrać metodę określoną w art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz
ustalić proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %.
Stosowana metoda wybrana przez instytucję zarządzającą w
odniesieniu do odpowiedniego sektora, podsektora lub
rodzaju operacji (1) (należy zaznaczyć tylko jedno pole)

Metoda obliczania potencjalnego dochodu

Obliczenie zdyskontowanego dochodu

<type='C' input='M'>

Metoda ryczałtowa

<type='C' input='M'>

Metoda zmniejszonego poziomu współfinansowania

<type='C' input='M'>

(1) Zgodnie z wymogiem art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Obliczanie zdyskontowanego dochodu (art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określo
nych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskonto
wany)
(sekcja C.1.12(C))

<type='N' input='G'>

2.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) (w stosownych
przypadkach) = (E.1.2.9)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w
art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany) = (1)
* (2)
Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z zasadami pomocy państwa oraz
zgłoszoną powyżej całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

Metoda ryczałtowa lub metoda zmniejszonego poziomu współfinansowania (art. 61 ust. 3 lit. a) i art. 61 ust. 5
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określo
nych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskonto
wany)
(sekcja C.1.12(C))

<type='N' input='G'>

2.

Zryczałtowana stawka dochodów określona w załączniku V do rozporządze
nia (UE) nr 1303/2013 lub aktów delegowanych (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w
art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany) = (1)
* (1-FR) (*)
Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z zasadami pomocy państwa oraz
zgłoszoną powyżej całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

(*) Podany wzór nie ma zastosowania w przypadku metody zmniejszonego poziomu współfinansowania (zryczałtowana
stawka jest odzwierciedlona w poziomie współfinansowania osi priorytetowej) i całkowity koszt kwalifikowalny jest
równy kwocie wskazanej w pkt 1.
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D.

PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH WYNIKI

D.1.

Analiza popytu

L 38/21

Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą wzrostu popytu, aby wykazać
zapotrzebowanie na dany projekt, zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowa
dzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia. Powinno ono zawierać co najmniej
następujące informacje:
(i)

metodykę sporządzania prognoz;

(ii) założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości w przypadku
niezrealizowania projektu);
(iii) w stosownych przypadkach prognozy dla wybranych wariantów;
(iv) aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);
(v) efekt sieciowy (o ile występuje);
W przypadku inwestycji produkcyjnych należy opisać rynki docelowe oraz przedstawić podsumowanie analizy
popytu, obejmujące stopę wzrostu popytu, dokonując w stosownych przypadkach podziału na państwa
członkowskie i osobno na państwa trzecie rozpatrywane w ujęciu całościowym.
< type='S' maxlength='10500' input='M'>
D.2.

Analiza wariantów

D.2.1

Należy wskazać alternatywne warianty rozpatrywane w ramach studiów wykonalności (maksymalnie 2–3 strony), zgodnie
z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporzą
dzenia. Należy uwzględnić co najmniej następujące informacje:
(i)

całkowite koszty inwestycji i koszty operacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów;

(ii) warianty w odniesieniu do skali (według kryteriów technicznych, operacyjnych, ekonomicznych, środowis
kowych i społecznych) oraz warianty w odniesieniu do lokalizacji proponowanej infrastruktury;
(iii) warianty technologiczne — dla danego elementu i dla danego systemu;
(iv) ryzyko związane z poszczególnymi wariantami alternatywnymi, w tym ryzyko związane ze skutkami
zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi;
(v) w stosownych przypadkach (1) wskaźniki ekonomiczne dotyczące rozpatrywanych wariantów,
(vi) tabelę zbiorczą, w której przedstawiono wszelkie zalety i wady wszystkich rozpatrywanych wariantów.
Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy szczegółowo przedstawić uwagi dotyczące mocy produk
cyjnych (np. moce produkcyjne przedsiębiorstwa przed realizacją inwestycji (w jednostkach na rok), datę
odniesienia, moce produkcyjne po realizacji inwestycji (w jednostkach na rok) oraz szacunkową stopę
wykorzystania mocy produkcyjnych).
< type='S' maxlength='10500' input='M'>
D.2.2

Należy określić kryteria rozpatrywane przy wyborze najlepszego rozwiązania (w kolejności według ich znaczenia i metody
ich oceny, odzwierciedlając wyniki oceny narażenia na zmianę klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a także w
stosownych przypadkach procedur OOŚ/SEA (zob. sekcja F poniżej)) oraz przedstawić krótkie uzasadnienie wybranego
wariantu zgodnie z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporzą
dzenia (2).
< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) Jeżeli produkty i efekty zewnętrzne są różne w różnych wariantach (przy założeniu, że wszystkie warianty mają ten sam cel), np. w
przypadku projektów dotyczących odpadów stałych, zaleca się przeprowadzenie uproszczonej analizy kosztów i korzyści (AKK)
wszystkich głównych wariantów, aby wybrać najlepszy wariant alternatywny i parametry ekonomiczne projektu, przy czym
zasadniczym czynnikiem podczas wyboru powinna być ekonomiczna zaktualizowana wartość netto.
(2) W przypadku projektu PPP w tej sekcji należy przedstawić uzasadnienie wyboru metody udzielenia zamówienia, w tym poprzez analizę
opłacalności ekonomicznej z wykorzystaniem odpowiednich komparatorów sektora publicznego.
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Wykonalność wybranego wariantu
Należy przedstawić krótkie podsumowanie wykonalności wybranego wariantu obejmujące następujące
kluczowe wymiary: instytucjonalny, techniczny, środowiskowy, dotyczący emisji gazów cieplarnianych, skutków
zmiany klimatu oraz ryzyka związanego z projektem (w stosownych przypadkach), a także innych aspektów,
biorąc pod uwagę stwierdzone rodzaje ryzyka, aby udowodnić wykonalność danego projektu. Należy uzupełnić
tabelę, podając odniesienia do odpowiednich dokumentów.

D.3.1

Aspekt instytucjonalny
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2

Aspekty techniczne obejmujące lokalizację, zaplanowane moce produkcyjne głównej infrastruktury, uzasadnienie zakresu i
wielkości projektu w kontekście prognozowanego zapotrzebowania, uzasadnienie wyborów dokonanych w zakresie oceny
ryzyka zmiany klimatu i zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach), szacunkowe koszty
inwestycji i koszty operacyjne
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3

Aspekty związane z ochroną środowiska i łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów cieplarnianych) oraz przystoso
waniem się (w stosownych przypadkach)
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4

Inne aspekty
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
Należy wypełnić poniższą tabelę referencyjną.
Kluczowy wymiar studiów wykonalności (lub biznesplan w
przypadku inwestycji produkcyjnej)

Odniesienie (dokumenty potwierdzające oraz rozdział/
sekcja/strona zawierające istotne i szczegółowe informacje)

Analiza popytu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Analiza wariantów

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt instytucjonalny

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt techniczny

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt środowiskowy, aspekt dotyczący przystosowa
nia się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany kli
matu oraz odporności na klęski żywiołowe (w stosow
nych przypadkach)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Inne aspekty

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Oprócz krótkiego opisu elementów należy przedstawić dokument dotyczący studiów wykonalności stanowiący uzupełnienie
niniejszego wniosku jako dodatek 4.
E.

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA ORAZ OCENA RYZYKA

Podstawę poniższej sekcji powinien stanowić załącznik III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do ni
niejszego rozporządzenia. Oprócz krótkiego opisu elementów należy przedstawić pełną analizę kosztów i korzyści stano
wiącą uzupełnienie niniejszego wniosku jako dodatek 4.
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E.1.

Analiza finansowa

E.1.1.

Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2-3 strony) opis metodyki (opis zgodności z załącznikiem III (Metodyka przepro
wadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia i z sekcją III (Metoda obliczania zdyskontowanego
dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (1) oraz z wyjątkami od
stosowania metodyk; wszystkie przyjęte kluczowe założenia dotyczące kosztów operacyjnych, kosztów odtworzenia, dochodów
i wartości rezydualnej, zastosowane parametry makroekonomiczne, etapy uwzględnione w obliczeniach, dane wykorzystane
do przeprowadzenia analizy) oraz głównych ustaleń analizy finansowej, w tym wyników analizy trwałości finansowej, aby
wykazać, że zasoby gotówkowe projektu nie skończą się w przyszłości (należy potwierdzić zobowiązanie beneficjenta
projektu, jego właścicieli lub organów publicznych do sfinansowania kosztów inwestycji, kosztów operacyjnych i kosztów
odtworzenia oraz w stosownych przypadkach przedstawić tabele trwałości finansowej, w których przedstawiono prognozy
przepływów pieniężnych w okresie odniesienia):
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2.

Główne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej (wszystkie wartości w euro) (2)
Główne elementy i parametry

Wartość

1

Okres odniesienia (lata)

<type='N' input='M'>

2

Finansowa stopa dyskontowa (%)
(1)

<type='P' input='M'>

Główne elementy i parametry

Wartość niezdyskonto
wana

Wartość zdyskonto
wana (wartość zaktua
lizowana netto)

Odniesienie do doku
mentu dotyczącego
AKK
(rozdział/sekcja/strona)

3

Całkowity koszt inwestycji bez
nieprzewidzianych wydatków

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

4

Wartość rezydualna

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

5

Dochody

<type='N' input='M'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

6

Koszty operacyjne i koszty odtwo
rzenia (2)

<type='N' input='M'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

<type='N' input='G'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (3)
7

Dochód = przychody – koszty
operacyjne i koszty odtworzenia +
wartość rezydualna = (5) –
(6) + (4)

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).
(2) Wszystkie liczby muszą odpowiadać danym w dokumencie dotyczącym AKK. AKK należy sporządzić w euro lub w walucie krajowej,
wyraźnie wskazując kurs wymiany
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8

Całkowity koszy inwestycji – do
chody = (3) – (7)

9

Proporcjonalne zastosowanie
zdyskontowanego dochodu (%) =
(8) / (3)

13.2.2015

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

< type='S' max
length='500' in
put='M'>
< type='S' max
length='500' in
put='M'>

Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i dochody powinny opierać się na danych liczbowych z wyłączeniem VAT.
Najlepiej w ujęciu realnym.
W rozumieniu art. 17 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.
Pozycja ta nie ma zastosowania: 1) w przypadku projektów podlegającym zasadom pomocy państwa w rozumieniu
art. 107 Traktatu (zob. pkt G1) zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 2) jeżeli wykorzystano zry
czałtowaną stawkę (art. 61 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) lub zmniejszony poziom dofinansowania
(art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013); oraz 3) jeżeli suma wartości zaktualizowanych kosztów operacyjnych
i kosztów odtworzenia przewyższa wartość zaktualizowaną dochodów, uznaje się, że projekt nie generuje dochodów, w
związku z czym można pominąć pozycje 7 i 8, a proporcjonalne stosowanie zdyskontowanego dochodu należy ustalić
na poziomie 100 %.

Główne wskaźniki analizy finansowej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK

bez wsparcia Unii
A

ze wsparciem Unii
B

Odniesienie do doku
mentu dotyczącego
AKK (rozdział/sekcja/
strona)

1. Finansowa stopa zwrotu (%)

<type='P'
input='M'>

FRR(C) (1)

<type='P'
input='M'>

FRR(K) (2)

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

2. Wartość
zaktualizowana
netto (EUR)

<type='N'
input='M'>

FNPV(C)

<type='N'
input='M'>

FNPV(K)

< type='S' max
length='500' in
put='M'>

(1) FRR(C) oznacza finansową rentowność danej inwestycji.
(2) FRR(K) oznacza finansową rentowność kapitału krajowego.

W przypadku gdy duży projekt wykazuje wysoką rentowność finansową, tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest
znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy uzasadnić wkład Unii zgodnie z załącznikiem III do
niniejszego rozporządzenia.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
W przypadku inwestycji produkcyjnych należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp) (1) oraz jego
porównanie z krajowymi punktami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.

Strategia taryfowa i dostępność cenowa (w stosownych przypadkach)

E.1.4.1. Jeżeli oczekuje się, że projekt będzie generował dochody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez
użytkowników, należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu pobierania opłat (rodzaje i
poziom opłat oraz zasady lub przepisy Unii, na podstawie których ustalono opłaty).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(1) FRR(Kp) oznacza finansową rentowność kapitału projektodawcy.
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E.1.4.2 Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i odtworzenia związane z projektem (1)?
<type='C' input='M'>
Nie

Tak

Należy podać szczegółowe informacje w odniesieniu do strategii taryfowej. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”,
należy wskazać część kosztów operacyjnych, jaka będzie pokrywana, oraz źródła finansowania niepokrytych
kosztów. W przypadku przyznania pomocy operacyjnej, należy podać szczegółowe informacje. Jeżeli nie
przewiduje się żadnych opłat, należy wyjaśnić, w jaki sposób będą pokrywane koszty operacyjne.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.1.4.3. W przypadku gdy opłaty są różne dla różnych użytkowników, czy są one proporcjonalne do różnych stopni
wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu
tekstowym) <type='C' input='M'>
Nie

Tak
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.4 Czy opłaty są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników? (Należy przedstawić
szczegółowe informacje w polu tekstowym) <type='C' input='M'>
Nie

Tak
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.5 Czy uwzględniono dostępność cenową opłat dla użytkowników? (Należy przedstawić szczegółowe informacje
w polu tekstowym) <type='C' input='M'>
Nie

Tak
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.2.

Analiza ekonomiczna

E.2.1.

Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2–3 strony) opis metodyki (opis zgodności z aktem wykonawczym dotyczącym
metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz z wyjątkami od stosowania metodyki), kluczowych założeń
przyjętych przy wycenie kosztów (w tym odpowiednie uwzględnione składniki kosztów — koszty inwestycji, koszty
odtworzenia, koszty operacyjne), korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym tych związanych z ochroną
środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu (w tym w stosownych przypadkach narastająca emisja gazów cieplarnianych
wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla) oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, a także należy
przedstawić opis głównych ustaleń analizy społeczno-gospodarczej oraz w stosownych przypadkach wyjaśnić powiązanie z
„Analizą oddziaływania na środowisko” (zob. sekcja F poniżej):
< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2.

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące korzyści i kosztów gospodarczych wynikających z analizy wraz z
przypisanymi im wartościami:
Korzyć

Wartość jednostkowa (w
stosownych przypadkach)

Wartość całkowita
(w EUR, zdyskontowana) (1)

% całkowitych korzyści

< type='S' maxlength='200'
input='M'>

< type='S' maxlength='50'
input='M'>…

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

…

…

…

…

OBLICZONE

100 %

Ogółem

(1) Z uwzględnieniem zwiększonych kosztów w okresie ekonomicznego okresu użytkowania projektu związanych ze skutkami zmiany
klimatu oraz innymi klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach).
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Koszt

Wartość jednostkowa (w sto
sownych przypadkach)

Wartość całkowita
(w EUR, zdyskontowana)

% całkowitych kosztów

< type='S' maxlength='200'
input='M'>

< type='S' maxlength='50'
input='M'>…

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

…

…

…

…

OBLICZONE

100 %

Ogółem

(1) Suma zdyskontowanych kwot kosztów i korzyści przedstawionych w tabeli powinna być równa wartości ENPV.

E.2.3.

Główne wskaźniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK
Wartości

Odniesienie do dokumentu dotyczącego
AKK (rozdział/sekcja/strona)

1. Społeczna stopa dyskontowa (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2. Wewnętrzna stopa zwrotu (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość
netto (w EUR)

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4. Wskaźnik korzyści i kosztów

<type='N' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Główne parametry i wskaźniki

E.2.4.

Wpływ projektu na zatrudnienie
Należy wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy
(EPC)):
Liczba (EPC)
(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia (mie
siące) (1)
(B)

Podczas etapu realizacji

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Podczas etapu operacyjnego

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Liczba (EPC)
(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia (mie
siące)
(B)

Podczas etapu operacyjnego

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Liczba utrzymanych miejsc pracy (wy
łącznie w przypadku inwestycji produkcyj
nych)

<type='N' input='M'>

nie dotyczy

Liczba miejsc pracy utworzonych bezpo
średnio:

Liczba miejsc pracy utworzonych pośrednio
(wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych):

(1) W przypadku stałych miejsc pracy zamiast okresu w miesiącach należy wpisać „na czas nieokreślony”.

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy podać szczegółowe informacje na temat przewidy
wanego wpływu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz określić, czy wkład finansowy z
funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii,
uwzględniając motyw 92 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jak również zasady regionalnej
pomocy państwa.
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< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.2.5.

Należy wskazać główne korzyści i koszty o niedającej się określić ilości/wartości pieniężnej:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.

Ocena ryzyka i analiza wrażliwości

E.3.1.

Należy podać krótki opis metodyki i wyników, w tym główne rodzaje zidentyfikowanego ryzyka
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2.

Analiza wrażliwości
Należy określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych:
Należy przedstawić spodziewany wpływ (jako stopę zmiany) finansowych i ekonomicznych wskaźników
wykonania na wyniki.
Badana zmienna

<type='S' maxlength='500'
input='M'>

Zmiana finansowej zaktuali
zowanej wartości netto
(FNPV(K)) (%)

Zmiana finansowej zaktuali
zowanej wartości netto
(FNPV(C)) (%)

Zmiana ekonomicznej
zaktualizowanej wartości
netto (ENPV) (%)

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Należy określić rodzaj stosowanego kryterium oraz
podać wpływ kluczowych zmiennych na główne wskaźniki — FNPV, ENPV.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
Które wartości zmiennych krytycznych podlegają zmianom? Należy wskazać spodziewaną stopę zmiany, przy
której FNPV lub ENPV wyniosą zero w odniesieniu do każdej zidentyfikowanej zmiennej krytycznej.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.3.3.

Ocena ryzyka
Należy przedstawić krótkie podsumowanie oceny ryzyka, w tym wykaz różnych rodzajów ryzyka, jakie mogą
wystąpić w trakcie projektu, matrycę ryzyka (1), interpretację i proponowaną strategię ograniczania ryzyka oraz
podmiot odpowiedzialny za ograniczanie głównych rodzajów ryzyka, takich jak przekroczenie kosztów,
opóźnienia w czasie, spadek popytu; szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dla środowiska, rodzaje
ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz inne rodzaje ryzyka związane z klęskami żywiołowymi.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4.

Dodatkowe przeprowadzone oceny, w stosownych przypadkach
Jeżeli wykonano rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, analizy ilościowej ryzyka lub
możliwości przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu i podjęto działania, należy
przedstawić poniżej szczegółowe informacje.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) W przypadku projektu PPP należy uwzględnić matrycę ryzyka, przydzieloną na mocy ustaleń dotyczących PPP (jeżeli złożono już ofertę
przetargową dotyczącą operacji) lub zamierzony podział ryzyka na mocy ustaleń dotyczących PPP (jeżeli nie złożono jeszcze oferty
przetargowej dotyczącej operacji).
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F.

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA
SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.1.

Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

F.1.1

Należy opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, w tym w zakresie
zmiany klimatu, oraz w jaki sposób uwzględniono przedmiotowe cele w danym projekcie (jako wytyczne należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie: efektywną gospodarkę zasobami, zachowanie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych,
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, odporność na skutki zmiany klimatu itp.).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2

Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego oraz zasadą
naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zasadą „zanieczyszczający płaci”.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2.

Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) („dyrektywa SEA”)

F.2.1

Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny? <type='C' input='M'>
Nie

Tak
F.2.2.

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.2.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SEA <type='C' input='M'>
Nie

Tak

— Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać krótkie wyjaśnienie:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
— Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie (2) sprawozdania dotyczącego
środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) przedmiotowej dyrektywy (łącze internetowe
albo kopię elektroniczną).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.

Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („dyrektywa OOŚ”)

F.3.1

W przypadku niespełnienia warunku wstępnego dotyczącego przepisów w dziedzinie ochrony środowiska (dyrektywa
2011/92/UE i dyrektywa 2001/42/WE), zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić
łącze internetowe do uzgodnionego planu działania
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2

Czy projekt wymieniono w następujących załącznikach do dyrektywy OOŚ (4):
— załączniku I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.3);
— załączniku II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.4);
— żadnym z powyższych załączników (należy przejść do pytania F.4) — należy przedstawić wyjaśnienie
poniżej.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).
(2) Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem I do dyrektywy 2001/42/WE.
(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).
(4) Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup, informacje należy podać oddzielnie
dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
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Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOŚ, należy załączyć następujące dokumenty (jako dodatek 6) i
skorzystać z poniższego pola tekstowego w celu przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień (1):
a) nietechniczne streszczenie sprawozdania z OOŚ (2);
b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych
przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ;
c) decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ (3), w tym informacje dotyczące
sposobu podania jej do wiadomości publicznej.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4

Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na
środowisko? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

— Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt F.3.3.
— Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać następujące informacje:
a) ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (znane jako „decyzja dotycząca preselekcji”);
b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do
wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji,
jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej);
c) wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod
uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności
przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a)
powyżej).
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5

Zezwolenie na inwestycję/pozwolenie na budowę (w stosownych przypadkach)

F.3.5.1. Czy projekt jest już na etapie budowy (co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane)?
<type='C' input='M'>
Nie

Tak*

F.3.5.2. Czy udzielono już zezwolenia na inwestycję/pozwolenia na budowę w odniesieniu do danego projektu (w
przypadku co najmniej jednego zamówienie publicznego na roboty budowlane)? <type='C' input='M'>
Nie (*)

Tak

(*) Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „Tak” na pytanie F.3.5.1.), w
przypadku których nie posiadano zezwolenia na inwestycje/pozwolenia na budowę w odniesieniu do co najmniej jednego
zamówienia na roboty budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej

F.3.5.3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę.
<type='D' input='M'>
F.3.5.4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę złożenia oficjalnego wniosku o
zezwolenie na inwestycję:
<type='D' input='M'>
(1) Dodatkowe informacje powinny obejmować głównie wybrane elementy procedury OOŚ istotne w odniesieniu do projektu (np. analizę
danych, badania i oceny, dodatkowe konsultacje z właściwymi organami i społeczeństwem, określenie dodatkowych środków kompen
sujących/zmniejszających ryzyko, dodatkową decyzję dotyczącą preselekcji itp., gdy istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania
zmian w projekcie), którą należy przeprowadzić, w szczególności w ramach wieloetapowych procesów dotyczących zezwolenia na
inwestycję.
(2) Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE.
3
( ) W przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 8
i 9 dyrektywy 2011/92/UE, państwa członkowskie udostępniają pisemne zobowiązanie do terminowego działania w celu zapewnienia
wydania zezwolenia na inwestycję najpóźniej przed rozpoczęciem prac.
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F.3.5.5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2.), należy określić przeprowadzone dotychczas czynności
administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.3.5.6. Kiedy oczekuje się wydania ostatecznej decyzji (lub ostatecznych decyzji)?
<type='D' input='M'>
F.3.5.7. Należy określić właściwy organ (lub właściwe organy), który wydał lub wyda zezwolenie na inwestycję:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4.

Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory (1) (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000

F.4.1.

Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami w istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary,
które są lub mają być objęte siecią Natura 2000? <type='C' input='M'>
Nie

Tak
F.4.2

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:
1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy
siedliskowej;
2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej
obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6
ust. 4 dyrektywy siedliskowej (2), zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny
wpływ na główne siedliska lub gatunki, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny
interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o
podstawowym znaczeniu dla środowiska.

F.4.3

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację
znajdującą się w dodatku I oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000. Jeżeli duży
projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim
przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.
type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.

Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („ramowej dyrektywy
wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód

F.5.1

W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z
22.7.1992, s. 7).
(2) Zmieniona wersja przyjęta przez Komitet ds. siedlisk naturalnych w dniu 26 kwietnia 2012 r. http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm#art6
(3) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
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Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód
podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału?
<type='C' input='M'>
Nie

Tak

F.5.2.1. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą część wód i
szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z
art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.
Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do danego sektora
lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki
(np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli tak, należy podać
szczegółowe informacje.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
F.5.2.2. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się
w dodatku 2. Jeżeli duży projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to
odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.
type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.5.3

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono
dla odpowiednich jednolitych części wód.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.

W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi

F.6.1

Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG (1) („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”) – projekty w
sektorze ścieków komunalnych
1) Należy wypełnić dodatek 3 do formularza wniosku (tabelę dotyczącą zgodności z dyrektywą dotyczącą
oczyszczania ścieków komunalnych).
2) Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem związanym z wdrażaniem
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2

Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) —
projekty w sektorze gospodarowania odpadami

F.6.2.1. W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.6.2.2. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.
W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28),
hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w
zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11 ust. 2).
< type='S' maxlength='3500' input='M'>
(1) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).
(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre
dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
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Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) („dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych”) –
projekty wymagające udzielenia pozwolenia zgodnie z przedmiotową dyrektywą
Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności czyni zadość
obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej dostępnej technice
(BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji określonych w przedmiotowej
dyrektywie.
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4

Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy środowiskowe (należy wyjaśnić poniżej)
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7.

Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na
środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak
dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub
wymogów krajowych/regionalnych

F.7.1.

W przypadku takich kosztów, czy uwzględniono je w analizie kosztów i korzyści? <type='C' input='M'>
Nie

Tak
F.7.2.

Jeżeli przedmiotowe koszty uwzględnia się w kosztach całkowitych, należy oszacować udział kosztów związanych z urucho
mieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.
%

<type='P' input='M'>

Należy krótko opisać rozwiązania
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
F.8.

PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE
ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.8.1.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią
„Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem I do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się
do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.
(W ramach wytycznych należy rozważyć następujące pytania: w jaki sposób oceniono rozmiar efektów
zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla? Jakie są koszty alternatywne gazów cieplar
nianych i w jaki sposób włączono je do analizy ekonomicznej? Czy rozważono alternatywne rozwiązanie
dotyczące mniejszego zużycia węgla lub oparte na źródłach odnawialnych? Czy w trakcie przygotowywania
projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności? Czy
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko
uwzględniono kwestie związane ze zmianą klimatu oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez
odpowiednie organy krajowe? W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu
odpowiednich wariantów? W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie
przystosowania się do zmiany klimatu? Czy projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiana klimatu wpłynęła na lokalizację projektu?) (2)
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).
(2) W celu uzyskania dodatkowych wytycznych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu/odporności na zmianę klimatu należy
odnieść się do wytycznych sporządzonych dla kierowników projektów z DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu: http://ec.europa.eu/clima/
policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf oraz wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na
środowisko/strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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Należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą
zmianę klimatu w ramach projektu.
(W ramach wytycznych należy rozważyć następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmianę klimatu
podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych
(np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie,
zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby))
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.

PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I
PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE
WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z
UWGZLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

G.1.

Całkowita przewidywana kwota środków finansowych i przewidywane wsparcie z funduszy, EBI
i wszystkich pozostałych źródeł finansowania

G.1.1.

Źródła współfinansowania
Całkowite koszty inwestycji w ramach projektu pokrywa się z następujących źródeł:
W tym (dla celów
informacyjnych)

Źródła finansowania całkowitych kosztów inwestycji (EUR)
Całkowite koszty
[C.1.12.(A)]

Wsparcie Unii (1)

Krajowy wkład
publiczny (lub
równoważny)

Krajowy wkład
prywatny

Inne źródła
(należy określić)

Pożyczki EBI/EFI:

a) = b) + c) + d)
+ e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

(1) Wsparcie Unii powinno odpowiadać kwocie wskazanej w umowie, o której mowa w art. 125 ust. 3 lit. c).

G.1.2.

Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji (wskaźnik finansowy stosowany w celu
monitorowania postępów)
Całkowite wydatki kwalifikowalne, jakie należy zgłosić Komisji, przedstawia się poniżej w odniesieniu do
rocznego (szacunkowego) udziału w EUR. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach
więcej niż jednego programu operacyjnego, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdego programu
operacyjnego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednej osi priory
tetowej, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdej osi priorytetowej.

(w EUR)

Oś priory
tetowa
PO1

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

<type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

Oś priory
tetowa
PO1
Oś priory
tetowa
PO2
Oś priory
tetowa
PO2
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Inne źródła finansowania unijnego

G.1.3.1 Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (budżet TEN-T, instrument „Łącząc Europę”, LIFE +,
„Horyzont 2020”, inne źródła finansowania unijnego) w odniesieniu do tego projektu? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (odnośny program UE, numer identyfikacyjny, datę,
wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.2 Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego w ramach EFRR, EFS, Funduszu
Spójności, instrumentu „Łącząc Europę”, innego źródła finansowania unijnego lub projektu, który ma być
finansowany z tych źródeł? <type='C' input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną
kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.3 Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI lub EFI w odniesieniu do
tego projektu? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje (odnośny instrument finansowy, numer identyfikacyjny, datę,
wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.3.4 Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (włącznie z EFRR, EFS, Funduszem Spójności, EBI, EFI,
innymi źródłami finansowania unijnego) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu (włączając etap
studium wykonalności i etap przygotowawczy)? <type='C' input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną
kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
G.1.4.

Czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) (1)? <type='C'
input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, należy opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia w
zakresie własności infrastruktury w tym po upływie terminu zapadalności uzgodnień PPP lub inne uzgodnienia,
uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.). Ponadto należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp)
oraz jego porównanie z krajowymi poziomami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym
sektorze.
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
(1) W rozumieniu art. 62 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Jeżeli instrumenty finansowe (1) są wykorzystywane do finansowania projektu, należy opisać formę instrumentów
finansowych (instrumenty kapitałowe i dłużne):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6.

Wpływ wkładu unijnego na realizację projektu
Czy wkład unijny:
a) przyspieszy realizację projektu? <type='C' input='M'>
Nie

Tak

Jeżeli tak, należy określić, w jaki sposób i w jakim stopniu przyspieszy jego realizację. Jeżeli nie, należy
wyjaśnić dlaczego:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, należy określić, w jakim stopniu przyczyni się do jego realizacji. Jeżeli nie, należy uzasadnić
potrzebę uzyskania wsparcia ze strony UE
<type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2.

Wskaźniki produktu (2) i wskaźniki rzeczowe służące do monitorowania postępów
W poniższej tabeli należy wymienić wskaźniki produktu, w tym wspólne wskaźniki określone w programie lub
programach operacyjnych oraz pozostałe wskaźniki rzeczowe służące do monitorowania postępów. Ilość
informacji będzie zależeć od stopnia złożoności projektów, ale należy przedstawić tylko główne wskaźniki.

G.3.

PO (CCI)

Oś prioryte
towa

<type='S' in
put='S'>

<type='S' in
put='S'>

Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Wspólna: <type='S'
input='S'>
Inna: <type='S' in
put='M'>

Wspólna: <type='S'
input='S'>
Inna: <type='S' in
put='M'>

Wartość docelowa
w odniesieniu do
dużego projektu

Rok docelowy

<type='S' in
put='M'>

<type='N' in
put='M'>

Ocena ryzyka
Należy przedstawić krótkie podsumowanie głównych zagrożeń dla pomyślnej rzeczowej i finansowej realizacji
projektu i proponowane środki zmniejszające ryzyko.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) W rozumieniu art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(2) Zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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HARMONOGRAM REALIZACJI DUŻEGO PROJEKTU

Jeżeli przewiduje się, że okres realizacji będzie dłuższy niż okres programowania, należy przedstawić
harmonogram w odniesieniu do etapów, w stosunku do których złożono wniosek o otrzymanie
wsparcia z funduszy w latach 2014–2020.

H.1.

Harmonogram projektu
Należy podać poniżej harmonogram opracowania i realizacji całego projektu oraz załączyć krótki opis
harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). Jeżeli wniosek dotyczy etapu
projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest przedmiotowy
wniosek o wkład:
Data rozpoczęcia
(A) (1)

Data ukończenia
(B) (1)

1. Studia wykonalności (lub biznesplan w przypadku in
westycji produkcyjnej):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

2. Analiza kosztów i korzyści:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3. Ocena oddziaływania na środowisko:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4. Studia projektowe:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamó
wienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7. Nabycie gruntów:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8. Zezwolenie na inwestycję:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9. Etap budowy/umowa budowlana:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10. Etap operacyjny:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(1) Jeżeli już zakończony — należy podać dokładną datę, jeżeli planowany — należy podać ostatni miesiąc i rok.

H.2.

Stopień przygotowania projektu
Należy opisać harmonogram projektu (J.1) w zakresie technicznych i finansowych postępów oraz obecny
stopień przygotowania projektu w następujących pozycjach:

H.2.1.

pod względem technicznym (studia wykonalności, opracowanie projektu itd.):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2.

pod względem administracyjnym z minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń takich jak OOŚ, zezwolenie na
inwestycję, decyzje terytorialne/decyzje z zakresu gospodarowania gruntami, zakup gruntów (w stosownych przypadkach),
udzielanie zamówień publicznych itp.:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
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Udzielanie zamówień publicznych:
Należy wypełnić poniższą tabelę.

Nazwa zamó
wienia

Rodzaj zamó
wienia (roboty
budowlane/
dostawy/usługi)

Wartość
(rzeczywista
lub przewidy
wana)

<type='S' in
put='M'>

<type='S' in
put='S'>

<type='N' in
put='M'>

H.2.4.

Organ odpowie
dzialny za
zamówienie

type='S' max
length='300'
input='M'

Data ogłoszenia
procedury prze
targowej
(rzeczywista lub
planowana)

Data zakoń
czenia oceny
ofert (rzeczy
wista lub plano
wana)

Data podpisania
zamówienia
(rzeczywista lub
planowana)

<type='D' in
put='M'>

<type='D' in
put='M'>

<type='D' in
put='M'>

Podstawa
(Dziennik Urzę
dowy Unii Euro
pejskiej itd.) w
stosownych
przypadkach

type='S' max
length='00' in
put='M'

Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub
przyznanych pożyczek itd. — podać odniesienia):
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5.

Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I.

CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM?
<type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład z budżetu Unii w tym
zakresie:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J.

CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ (1) ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO W
NASTĘPSTWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM? <type='C'
input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład na rzecz projektu z budżetu
Unii w tym zakresie:
< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K.

UDZIAŁ INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU

K.1.

Czy inicjatywa JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek etapu przygotowania tego
projektu? <type='C' input='M'>
Nie

Tak
(1) Na mocy art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Należy opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność z
wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu technicznego,
analiza kosztów i korzyści).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>
L.

STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

L.1.

Jeżeli projekt złożono zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 102 ust. 2, należy określić, czy
projekt objęto oceną jakości przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów? <type='C' input='M'>
Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić zmianę procedury przedkładania projektów Komisji:
< type='S' maxlength='1750' input='M'>
M.

PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU W PRZYPADKU DUŻEGO PROJEKTU
PODLEGAJĄCEGO MODYFIKACJI

< type='S' maxlength='3500' input='M'>
N.

POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN KRAJOWY

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.
Imię i nazwisko

<type='S' maxlength=255 input='M'>

Podpis (podpis elektroniczny za pośrednictwem SFC2014)

<type='S' input='G'>

Organizacja (instytucja(-e) zarządzająca(-e))

<type='S' maxlength=1000 input='M'>

Data

<type='D' input='G'>
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Dodatek 1 (1)
DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących
powodów:

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady
92/43/EWG (2) nie zostało uznane za niezbędne.
W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem
lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje.
Data (dd/mm/rrrr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpisano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanowisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000)
Urzędowa pieczęć:

(1) Deklaracja znajdująca się w dodatku 1 powinna zawierać nazwę odpowiedniego obszaru lub obszarów, numer identyfikacyjny,
odległość miejsca, w którym realizowany jest projekt do najbliższych obszarów Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony i
uzasadnienie, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w połączeniu z innymi projektami), mógł w
istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 i, w stosownych przypadkach,
decyzją administracyjną.
(2) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z
22.7.1992, s. 7).
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Dodatek 2
DEKLARACJA WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ (1)

Instytucja odpowiedzialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu
wód/potencjału z następujących powodów:

Data (dd/mm/rrrr): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanowisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organizacja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)
Pieczęć urzędu:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
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(1) Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).
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1

Nazwa aglo
meracji

Obowiązujący

Stan po realizacji (na podstawie formularza wniosku)
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Ładunek aglomeracji
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Noty wyjaśniające (liczba odpowiada numerowi kolumny):
1.

Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie UE. Należy zauważyć, że wskaźniki i obliczenia
związane ze ściekami powinny odnosić się do aglomeracji, a nie do gmin, jako że aglomeracja może obejmować
kilka gmin administracyjnych lub jedna gmina może dzielić się na kilka aglomeracji. W przypadku gdy aglomeracja
jest tylko częściowo objęta projektem tj. istnieje jeszcze pewna część ładunku jaką należy uwzględnić, należy
zwrócić się o informacje na temat przyszłych planów dotyczących pozostałego ładunku aglomeracji (co jest
konieczne, aby aglomeracja, jako całość, osiągnęła zgodność z przedmiotową dyrektywą).

2.

Informacje na temat wód, do których odprowadzane są ścieki i ich zlewni: „normalnych” lub „wrażliwych” (art. 5
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), „ujęć wody pitnej”, „wód w kąpieliskach”, „wód, w
których żyją skorupiaki”. Należy określić kryterium, zapoznać się z załącznikiem II do dyrektywy, stosować
następujące terminy: SA –obszar wrażliwy, NA – obszar normalny, LSA – obszar mniej wrażliwy, BW – wody w
wyznaczonych kąpieliskach, O – inne dyrektywy, jakich należy przestrzegać (obszary wrażliwe).

3.

Tylko w stosownych przypadkach – terminy dotyczące zgodności na mocy traktatu o przystąpieniu dla każdej
aglomeracji objętej projektem dotyczącym gromadzenia i oczyszczania ścieków (w stosownych przypadkach odnosi
się zarówno do celów pośrednich, jak i końcowych). Należy wskazać datę i odpowiednie artykuły przedmiotowej
dyrektywy.

4.

Planowana data realizacji i zakończenia projektu zawartego we wniosku o współfinansowanie z UE.

Kolumny 5–11 odnoszą się do opisu aglomeracji na etapie, gdy złożono wniosek od współfinansowanie ze środków UE.
5.

Ładunek aglomeracji wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców.

6.

Poziom zbierania – zakres zbiorczych systemów kanalizacyjnych (nie wliczając pojedynczych systemów i innych
właściwych systemów tj. ładunek zbierany przez system zbierania w stosunku do całkowitego obciążenia danej
aglomeracji w %.

7.

Poziom powiązania – ładunek zbierany przez system zbierania, który jest przyłączony z oczyszczalnią ścieków
obsługującą aglomerację w %.

8.

IAS – stosunek ładunku zebranego do ładunku oczyszczonego przez pojedyncze systemy i inne właściwe systemy
zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy w % ładunku (system, który osiąga ten sam poziom ochrony
środowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby
korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty). Jeżeli przewiduje się utworzenie pojedynczych
systemów i innych właściwych systemów, należy przedstawić krótki opis rodzaju lub rodzajów tych systemów oraz
osiągany poziom oczyszczania. UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, której
równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej 2 000: poziom zbierania plus pojedyncze systemy i inne
właściwe systemy, powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji.

9.

Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców.

10. Poziom oczyszczania ścieków – oczyszczanie ścieków mające miejsce w oczyszczalni ścieków komunalnych w
odniesieniu do zrzutów z aglomeracji tj. oczyszczanie pierwotne, wtórne, bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu,
fosforu, dezynfekcja itd.).
11. Wyniki oczyszczania ścieków – przestrzeganie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków określonych w
załączniku I do tabeli 1 i 2 (w stosownych przypadkach).
Kolumny 12–18 odnoszą się do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu, uwzględnionej we wniosku o
współfinansowanie. Kolumny 13 i 14 – oprócz łącznych poziomów należy wskazać poziomy odpowiadające odbudowie
istniejącego systemu zbierania i poziom odpowiadający nowo utworzonemu systemowi zbierania. W przypadku gdy
poziom powiązania będzie niższy niż poziom zbierania po realizacji projektu, należy podać przyczyny takich różnic i
plany inwestycyjne na przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic (w tym przypadki, gdy użytkownicy nie chcą być
podłączeni do podmiotu zbierającego).
15. W stosownym przypadku należy wskazać wszelkie usprawnienia (odbudowę, zbudowanie nowego obiektu,
zmodernizowanie istniejącego obiektu) wprowadzone w pojedynczych systemach i innych właściwych systemach
uwzględnionych w projekcie.
16. Należy także wskazać, czy oczyszczalnia jest obiektem całkowicie nowym, odbudowanym, czy też zmoderni
zowanym. Wydajność oczyszczalni powinna być wystarczająca, aby oczyścić cały ładunek generowany przez daną
aglomerację. W przypadku gdy całkowita wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych jest niższa niż całkowity
ładunek aglomeracji, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. prognozowany wzrost itp.). Ponadto należy
wyjaśnić, w jaki sposób można zapewnić właściwe funkcjonowanie oczyszczalni, aby zapobiec jej przeciążeniu. W
przypadku gdy oczyszczalnie są (w dużej mierze) przeładowane, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy
(np. przewidywany wzrost ładunku dopływającego, rozbudowę systemów zbierania, dodatkowe połączenia z
innymi aglomeracjami itd.).
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Dodatek 4

STUDIA WYKONALNOŚCI (LUB BIZNESPLAN W PRZYPADKU INWESTYCJI PRODUKCYJNEJ) I ANALIZA
KOSZTÓW I KORZYŚCI (ZGODNIE Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W PKT D I E)

Dodatek 5
MAPA, NA KTÓREJ WSKAZANO OBSZAR PROJEKTU, ORAZ DANE GEOGRAFICZNE (ZGODNIE
Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W PKT B.3.1)

Dodatek 6
DOKUMENTACJA WYMAGANA W PKT F.3.3
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ZAŁĄCZNIK III

Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści
1.

ZASADY OGÓLNE

1.1.

Analiza kosztów i korzyści (zwana dalej „AKK”) w kontekście Polityki Spójności służy wspieraniu
oceny dużych projektów w celu:
— oceniania, czy duży projekt jest warty współfinansowania (z ekonomicznego punktu widzenia);
— oceniania, czy duży projekt wymaga współfinansowania (z finansowego punktu widzenia).

1.2.

AKK należy:
— przeprowadzić jak najszybciej, na etapie przygotowywania projektu, zwykle pod koniec etapu przygotowania
wstępnego projektu;
— postrzegać jako element wniosku dotyczącego dużego projektu, który należy rozważyć wraz z innymi
dokumentami przygotowanymi w odniesieniu do dużych projektów, w tym dokumentami zawierającymi inne
informacje, o których mowa w art. 101 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

1.3.

AKK musi być zgodna z następującymi zasadami:
— AKK należy przeprowadzić względem uprzednio ustalonych celów z zakresu polityki;
— w ramach AKK wymaga się określenia odpowiedniego kontekstu społecznego i perspektywy (lokalnej,
regionalnej, krajowej, transgranicznej, globalnej);
— w ramach AKK wymaga się ustanowienia wspólnej jednostki miary (zwykle jednostki monetarnej);
— w ramach AKK wymaga się porównania scenariusza dotyczącego nowej inwestycji ze scenariuszem nieuwz
ględniającym nowej inwestycji (analiza przyrostowa (1));
— w ramach AKK wymaga się wyznaczenia okresu odniesienia dla projektu;
— w ramach AKK wymaga się uwzględnienia wartości rezydualnych inwestycji;
— w ramach AKK wymaga się przeprowadzenia oceny ryzyka w celu rozwiązania problemu niepewności.

1.4.

AKK w odniesieniu do dużych projektów powinna obejmować następujące elementy:
1) prezentację kontekstu:
2) definicję celów;
3) identyfikację projektu;
4) wyniki studiów wykonalności wraz z analizą popytu i wariantów;
5) analizę finansową;
6) analizę ekonomiczną;
7) ocenę ryzyka.

(1) W przypadku gdy duży projekt polega na stworzeniu nowych aktywów, przychód i koszty operacyjne (lub korzyści i koszty w analizie
ekonomicznej) są przychodami i kosztami nowej inwestycji.
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2.

ELEMENTY ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI

2.1.

Prezentacja kontekstu i definicja celów, identyfikacja projektu, wykonalność projektu oraz analiza
popytu i wariantów

2.1.1. Prezentacja kontekstu
W ramach tej oceny wymaga się zdefiniowania kontekstu społecznego, gospodarczego, politycznego i instytucjo
nalnego. Kluczowe cechy, jakie należy opisać, odnoszą się do:
1) warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa/regionu, które są istotne dla danego projektu;
2) kwestii politycznych i instytucjonalnych, w tym istniejącej polityki gospodarczej i planów rozwoju z ich
celami w zakresie polityki;
3) istniejącej infrastruktury i świadczenia usług;
4) postrzegania i oczekiwań społeczeństwa w stosunku do świadczonych usług.
2.1.2. Definicja celów projektu
Należy zdefiniować jasne cele projektu, aby sprawdzić, czy inwestycja jest odpowiedzią na istniejącą potrzebę
oraz, aby ocenić wyniki i wpływ projektu. W miarę możliwości cele należy ująć ilościowo za pomocą
wskaźników wraz z wartościami bazowymi i wartościami docelowymi.
Definicję celów stosuje się, aby określić, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach, korzyści wynikające z
projektu w celu ocenienia wkładu projektu w dobrobyt i osiągnięcie celów szczegółowych osi priorytetowych
programu lub programów operacyjnych.
2.1.3. Identyfikacja projektu
Identyfikacja dużego projektu odbywa się z uwzględnieniem definicji dużego projektu zawartej w art. 100
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz następujących zasad:
1) należy wyraźnie oznaczyć projekt jako samodzielny podmiot analizy, to jest pozycje techniczne, etapy admini
stracyjne lub finansowe, których nie można uznać za operacyjne same w sobie, należy przeanalizować w
ramach AKK wraz z innymi etapami, z jakich składa się duży projekt
2) należy uwzględnić obszar oddziaływania, beneficjentów końcowych (1) oraz odpowiednie zainteresowane
strony, których dobrobyt uwzględnia się w ramach korzyści netto;
3) organ odpowiedzialny za wdrażanie został zidentyfikowany, zaś jego potencjał techniczny, finansowy i instytu
cjonalny poddany analizie.
2.1.4. Wykonalność projektu oraz analiza popytu i wariantów
Studia wykonalności, które zazwyczaj obejmują następujące aspekty: analizę popytu; analizę wariantów; dostępne
technologie; plan produkcji (w tym poziom wykorzystania infrastruktury); wymogi dotyczące personelu; skalę
projektu, lokalizację, nakłady rzeczowe, harmonogram i realizację, etapy rozbudowy i planowania finansowego;
aspekty środowiskowe, aspekty związane z łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów cieplarnianych),
efektywne gospodarowanie odpadami oraz odporność na skutki zmiany klimatu i klęski żywiołowe, należy
uwzględnić w analizie kosztów i korzyści (w stosownych przypadkach).
Należy uwzględnić następujące kwestie:
1) w ramach analizy wykonalności określa się ewentualne ograniczenia i powiązane rozwiązania w stosunku
do aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i
przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz w stosunku do aspektów regulacyjnych i instytucjonalnych.
Projekt jest wykonalny, gdy jego opracowanie spełnia wymogi techniczne, prawne, finansowe i inne istotne dla
danego kraju, regionu lub określonego miejsca. Kilka wariantów projektu może być wykonalnych.
Podsumowanie wyników studiów wykonalności należy przedstawić w AKK. AKK musi być zgodna z
informacjami przedstawionymi w studiach wykonalności;
(1) Ludność, która odnosi bezpośrednie korzyści z projektu.
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2) w ramach analizy popytu określa się i przedstawia ilościowo zapotrzebowanie społeczne na inwestycje, zaś
za minimum uznaje się:
— bieżący popyt, poprzez wykorzystanie modeli i rzeczywistych danych;
— prognozowany popyt, na podstawie prognoz makroekonomicznych i sektorowych oraz szacunków
dotyczących elastyczności zapotrzebowania na odpowiednie ceny, dochód, i innych czynników
podstawowych;
— aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);
— efekt sieciowy (o ile występuje);
3) analizę wariantów przeprowadza się, aby ocenić i porównać różne alternatywne warianty, w przypadku
których z reguły uznaje się, że mogą zaspokoić istniejące i przyszłe zapotrzebowanie na projekt oraz
zapewnić najlepsze rozwiązanie. Warianty należy porównać z różnymi kryteriami, w tym np. z aspektami
technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi, środowiskowymi i związanymi ze zmianą klimatu.
Analizę wariantów przeprowadza się w dwóch etapach; pierwszy etap dotyczy podstawowych wariantów
strategicznych (tj. rodzaju infrastruktury i lokalizacji projektu), natomiast drugi etap dotyczy określonych
rozwiązań na poziomie technologicznym. Jeżeli projekt jest realizowany jako partnerstwo publicznoprywatne, drugi etap analizy powinien dotyczyć głównie zakresu specyfikacji wyjściowych, które mogą lub nie
mogą być włączone do specyfikacji wyjściowych projektu realizowanego w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Pierwszy etap opiera się zwykle (głównie pod względem jakościowym) na analizie wielokryte
riowej, podczas gdy w trakcie drugiego etapu wykorzystuje się zwykle głównie metody ilościowe.
Kluczowe aspekty wybierania najlepszego wariantu:
— w celu właściwego uzasadnienia poszukiwanego rozwiązania przedstawia się dowody, że wybrany projekt
jest najlepszym wariantem spośród różnych wariantów rozważanych podczas technicznego studium
wykonalności;
— jeżeli różne warianty mają ten sam, unikatowy cel i takie same lub bardzo podobne efekty zewnętrzne,
zaleca się, aby wybór opierał się na najmniej kosztownym rozwiązaniu w przeliczeniu na jednostkę
produkcji wytwarzaną z uwzględnieniem długoterminowych kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania
związanych z danym wariantem;
— jeżeli w ramach różnych wariantów wyniki i efekty zewnętrzne różnią się (przy założeniu, że wszystkie
warianty wpisują się w ten sam cel), państwa członkowskie zachęca się do przeprowadzenia uproszczonej
AKK dla wszystkich głównych wariantów w celu wybrania najlepszego wariantu poprzez ustalenie, który
wariant jest bardziej korzystny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, przy czym wybór ten
powinien opierać się na parametrach ekonomicznych projektu, w tym na jego ekonomicznej zaktuali
zowanej wartości netto (ENPV). Uproszczoną AKK przeprowadza się w oparciu o przybliżone szacunki
kluczowych danych finansowych i gospodarczych, w tym dane dotyczące popytu, koszty inwestycji i
koszty operacyjne, dochód, korzyści bezpośrednie i efekty zewnętrzne w stosownych przypadkach.
2.2.

Analiza finansowa
Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 analizę finansową należy zawrzeć w AKK.
Analiza finansowa obejmuje:
a) ocenę rentowności finansowej inwestycji i kapitału krajowego;
b) określenie odpowiedniego (maksymalnego) wkładu z funduszy;
c) sprawdzenie stabilności finansowej (trwałości) projektu.
Analizę finansową należy, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach, przeprowadzać z punktu widzenia
właściciela projektu lub operatora, co pozwala na sprawdzenie przepływów pieniężnych i zagwarantowanie
dodatniego salda środków pieniężnych w celu zweryfikowania trwałości finansowej i obliczenia finansowej stopy
zwrotu na projekcie inwestycyjnym i kapitale na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Jeżeli właściciel i operator to dwa różne podmioty, należy przeprowadzić skonsolidowaną analizę finansową,
która wyklucza przepływy pieniężne między właścicielem a operatorem.
W razie potrzeby i w stosownych przypadkach, analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o ceny stałe
(ceny ustalane raz w roku), zaś przewidywane zmiany w cenach względnych należy traktować jako część oceny
ryzyka.
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2.2.1. Metodyka zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda przyrostowa i inne zasady analizy finansowej
Analizę finansową dużych projektów przeprowadza się z uwzględnieniem zasad określonych w sekcji III (metoda
obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 480/2014, w tym: metody obliczania zdyskontowanego dochodu (z uwzględnieniem okresu odniesienia i
metody przyrostowej) oraz dyskontowania przepływów pieniężnych (z uwzględnieniem finansowej stopy
dyskontowej wyrażonej w wartościach rzeczywistych).
Dane wymagane do przeprowadzenia analizy finansowej obejmują:
1) koszty inwestycyjne, w tym inwestycje trwałe, nietrwałe takie jak koszty rozruchu i w stosownych
przypadkach zmiany w kapitale obrotowym;
2) koszty odtworzenia określone w art. 17 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;
3) koszty operacyjne określone w art. 17 lit. b) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;
4) przychody określone w art. 16 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;
5) źródła finansowania, w tym kapitał własny inwestora (publicznego lub prywatnego), kapitał z pożyczek
(w tym przypadku spłata pożyczki i odsetki uznaje się wypływy środków pieniężnych projektu podczas
analizy trwałości) oraz wszelkie dodatkowe źródła finansowe takie jak dotacje.
W sektorach, w których jest to stosowne, w tym w sektorze ochrony środowiska, taryfy ustala się zgodnie z
zasadą „zanieczyszczający płaci”, z uwzględnieniem dostępności cenowej, jak określono w sekcji III
(metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014, i pełnego zwrotu kosztów (1).
Zgodność z zasadą pełnego zwrotu kosztów oznacza, że:
1) celem taryf powinno być w miarę możliwości dążenie do odzyskania kosztu kapitału, kosztów operacyjnych i
kosztów utrzymania, w tym kosztów środowiskowych i kosztów związanych z zasobami;
2) struktura taryf maksymalnie zwiększa przychody projektu przed otrzymaniem dotacji publicznych,
jednocześnie uwzględniając dostępność cenową.
Ograniczenia zasady „zanieczyszczający płaci” i zasady pełnego zwrotu kosztów w odniesieniu do opłat
ponoszonych przez użytkownika powinny:
1) nie stanowić zagrożenia dla trwałości finansowej projektu;
2) co do zasady być postrzegane jako tymczasowe ograniczenia i utrzymywane tak długo, jak długo istnieje
kwestia dostępności cenowej dla użytkowników.
2.2.2. Wyniki analizy finansowej
a) Ocena rentowności finansowej inwestycji i kapitału krajowego
Finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) to kwota, która powstaje w wyniku odjęcia przewidywanych
(zdyskontowanych) kosztów inwestycji oraz kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia projektu od zdyskon
towanej wartości przewidywanych przychodów.
Finansowa stopa zwrotu (FRR) oznacza stopę dyskontową generującą zerową FNPV.
Rentowność finansową inwestycji ocenia się poprzez oszacowanie finansowej zaktualizowanej wartości netto i
finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV(C) i FRR(C)). Przy użyciu tych wskaźników porównuje się koszty
inwestycji z dochodem i mierzy się zakres, w jakim dochód z projektu jest w stanie pokryć koszty inwestycji,
niezależnie od źródła finansowania. W niektórych przypadkach (w kontekście pomocy państwa i operatorów
prywatnych) wymagane jest obliczenie FRR(Kp). Płatności z tytułu odsetek nie uwzględnia się w obliczeniach
FNPV(C).
W przypadku projektu wymagającego wkładu funduszy:
FNPV(C) przed otrzymaniem wkładu z UE powinna być ujemna, zaś FRR(C) powinna być niższa niż stopa
dyskontowa wykorzystywana do analizy (z wyjątkiem niektórych projektów objętych zasadami pomocy państwa,
których może to nie dotyczyć).
(1) Określone unijne przepisy prawne obowiązujące w sektorze wodnym i sektorze odpadów (mianowicie: ramowa dyrektywa wodna i
dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) uwzględnia się podczas stosowania tych zasad.
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W przypadku gdy duży projekt wykazuje wysoką rentowność finansową (tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest
znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej), co do zasady uznaje się ją za wystarczającą dla inwestora,
aby mógł zrealizować projekt bez wkładu Unii. Wkład Unii może być uzasadniony tylko, jeżeli wykaże się, że
inwestycja sama w sobie nie nadaje się do obrotu bankowego, przyjmując że ryzyko po stronie inwestora
projektu np. wysoce innowacyjny projekt może być zbyt wysokie, aby przeprowadzić inwestycję bez
otrzymania dotacji publicznej.
Rentowność finansową kapitału krajowego ocenia się poprzez oszacowanie finansowej zaktualizowanej
wartości netto i finansowej stopy zwrotu z kapitału (FNPV(K) i FRR(K)). Przy użyciu tych wskaźników mierzy
się zakres, w jakim dochód z projektu jest w stanie pokryć zasoby finansowe zapewnione z funduszy krajowych
(zarówno źródeł prywatnych, jak i publicznych).
W celu obliczenia FNPV(K) i FRR(K) wymaga się, aby:
— zasoby finansowe – wsparcie unijne netto – zainwestowane w projekt traktowano jako wypływy bez uwzględ
niania kosztów inwestycji;
— wkłady kapitałowe uznawano w danym momencie za faktycznie wypłacone na rzecz projektu lub zwrócone
(w przypadku pożyczek);
— płatności z tytułu odsetek umieszczano w tabeli wykorzystywanej do analizy zwrotu z kapitału (FNPV(K));
— dotacji operacyjnych nie umieszczano w tabeli wykorzystywanej do analizy zwrotu z kapitału (FNPV(K)).
W przypadku projektu wymagającego wkładu funduszy:
FNPV(K) ze wsparciem unijnym powinna być ujemna lub równać się zeru, zaś FRR(K) powinna być niższa lub
równa stopie dyskontowej, w przeciwnym wypadku należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie.
W stosownych przypadkach należy także obliczyć zwrot z kapitału projektodawcy (FRR(Kp)). Stanowi to
porównanie dochodu z inwestycji z zasobami zapewnionymi przez projektodawcę: tj. koszty inwestycji
pomniejszone o dotacje otrzymane od instytucji unijnych lub krajowych/regionalnych. Tego rodzaju ćwiczenie
może być szczególnie przydatne w kontekście pomocy państwa w celu zweryfikowania, czy intensywność
pomocy (pomoc unijna i krajowa) zapewnia najlepszą jakość w najkorzystniejszej cenie w celu ograniczenia
publicznego wsparcia finansowego do poziomu niezbędnego, aby projekt zachował rentowność gospodarczą lub
finansową. Jeżeli w ramach projektu przewiduje się dodatni zwrot (tj. znacznie powyżej krajowych poziomów
odniesienia dotyczących przewidywanej rentowności w danym sektorze), wynika z tego, że otrzymana dotacja
przyniesie beneficjentowi zyski powyżej normy, a zatem nie można uzasadnić wkładu Unii.
b) Określenie odpowiedniego (maksymalnego) wkładu funduszy
Odpowiedni (maksymalny) wkład z funduszy dla projektów generujących przychód określa się zgodnie z jedną z
metod służących do określenia potencjalnego dochodu na podstawie art. 61 (Operacje generujące dochód po
ukończeniu) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i sekcji III
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 określających zasady obliczania zdyskontowanego
dochodu operacji generujących dochód.
c) Zapewnienie stabilności finansowej (trwałości)
Analiza trwałości finansowej opiera się na niezdyskontowanych prognozach przepływów pieniężnych.
Wykorzystuje się ją głównie w celu wykazania, że projekt co roku będzie dysponował wystarczającymi zasobami
pieniężnymi, pozwalającymi zawsze na pokrycie wydatków związanych z inwestycją i operacjami przez cały
okres odniesienia.
Kluczowe aspekty analizy trwałości finansowej obejmują:
1) trwałość finansową projektu weryfikuje się poprzez sprawdzenie, czy skumulowane (niezdyskontowane)
przepływy pieniężne netto są dodatnie (lub zerowe) w skali rocznej i przez cały okres odniesienia;
2) przepływy pieniężne netto, które należy rozważyć w tym celu, powinny:
— uwzględniać koszty inwestycji, wszystkie (krajowe i unijne) zasoby finansowe i dochody oraz koszty
operacyjne i koszty odtworzenia w momencie ich uiszczenia, spłaty zobowiązań finansowych podmiotu,
jak również wkład kapitałowy, odsetki i podatki bezpośrednie;
— wykluczać VAT, chyba że podatek ten podlega zwrotowi;
— nie uwzględniać wartości rezydualnej, chyba że majątek uległ rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku
danej analizy;
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3) w przypadku operacji niepodlegających wymogom określonym w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
lub gdy przewiduje się ujemne przepływy pieniężne w przyszłości, należy wskazać sposób pokrycia kosztów
wraz z jasnym długoterminowym zobowiązaniem beneficjenta/operatora do zapewnienia odpowiedniego
dofinansowania z innych źródeł w celu zapewnienia trwałości projektu;
4) jeżeli projekty obejmują istniejącą wcześniej infrastrukturę, np. projekty dotyczące zwiększenia zdolności
produkcyjnej, należy sprawdzić ogólną trwałość finansową operatora systemu w ramach scenariusza projektu
(więcej niż zdolność pojedynczego rozszerzonego odcinka) oraz przeprowadzić analizę trwałości na poziomie
operatora systemu, a wyniki uwzględnić w ocenie ryzyka.
2.2.3. Analiza finansowa w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)
Podczas przeprowadzania analizy finansowej dużych projektów realizowanych w formie partnerstwa publicznoprywatnego uwzględnia się następujące aspekty:
1) finansowa stopa dyskontowa może przewyższyć standardową stopę określoną w sekcji III (Metoda obliczania
zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód po ukończeniu) rozporządzenia delegowanego
Komisji w celu odzwierciedlenia wyższych kosztów alternatywnych kapitału po stronie inwestora prywatnego.
Beneficjent powinien uzasadnić przedmiotowe wyższe koszty alternatywne indywidualnie dla każdego
przypadku, w miarę możliwości powinien przedstawić dowody dotyczące wcześniejszych zwrotów partnera
prywatnego w podobnych projektach lub inne istotne udokumentowane informacje;
2) w przypadku projektów PPP, gdzie właściciel infrastruktury i operator to dwa różne podmioty, należy przepro
wadzić skonsolidowaną analizę finansową, obejmującą zarówno właściciela, jak i operatora;
3) jeżeli partnera prywatnego nie wybrano w uczciwej, przejrzystej i otwartej procedurze z zachowaniem
warunków konkurencji zapewniającej partnerowi publicznemu najlepszy „stosunek wartości do ceny” (1), w
celu sprawdzenia rentowności finansowej kapitału prywatnego i uniknięcia nadmiernie wysokich zysków
generowanych przez wsparcie unijne należy obliczyć (2) wskaźnik służący do pomiaru rentowności finansowej
inwestowanego kapitału inwestora prywatnego (FRR(Kp)), porównując dochód uzyskanych przez partnera
prywatnego z zasobami zapewnionymi podczas inwestycji (w ramach kapitału lub pożyczek). Otrzymany FRR
(Kp) porównuje się z krajowymi lub międzynarodowymi poziomami odniesienia w zakresie przewidywanej
rentowności w danym sektorze.
2.3.

Analiza ekonomiczna
Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 analizę finansową należy zawrzeć w AKK.
Analiza ekonomiczna stanowi analizę przeprowadzaną z wykorzystaniem wartości ekonomicznych, która
odzwierciedla społeczne koszty alternatywne towarów i usług.

2.3.1. Najważniejsze etapy analizy ekonomicznej
Analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w oparciu o stałe ceny rozrachunkowe (ukryte), za punkt
startowy przyjmując analizę finansową przepływów pieniężnych.
Analiza ekonomiczna obejmuje następujące etapy:
1. korekty fiskalne mające na celu wykluczenie podatków pośrednich (np. VAT-u, podatku akcyzowego), dotacji i
przekazów płatności udzielonych przez podmiot publiczny (np. płatności z krajowych systemów opieki
zdrowotnej) z analizy ekonomicznej. W przypadku gdy podatki pośrednie/dotacje służą skorygowaniu efektów
zewnętrznych, należy je uwzględnić w analizie ekonomicznej, jeżeli uważa się, że odpowiednio odzwierciedlają
społeczną wartość marginalną powiązanych efektów zewnętrznych i pod warunkiem, że inne koszty/korzyści
gospodarcze nie są liczone podwójnie;
2. przekształcenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe poprzez zastosowanie współczynników konwersji w
odniesieniu do cen finansowych w celu skorygowania zakłóceń na rynku. W przypadku nieudostępniania
przez krajowy urząd planowania współczynników konwersji oraz w przypadku braku znaczącego zakłócenia
na rynku, w celu uproszczenia współczynnik konwersji można ustawić na poziomie 1 (CF = 1).
Współczynniki konwersji mogą być wyższe (lub niższe) niż jednostka, gdy ceny kalkulacyjne są wyższe (lub
niższe) niż ceny rynkowe;
(1) Warunki należy określić w krajowym dokumencie zawierającym wytyczne dotyczące PPP.
(2) O ile partner prywatny został już wybrany; w przeciwnym wypadku należy opisać, w jaki sposób aspekt ten zostanie zapewniony.
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3. określenie kwotowe oddziaływań pozarynkowych (korekty efektów zewnętrznych): efekty zewnętrzne szacuje
się i wycenia, w stosownych przypadkach, za pomocą wyznaczonej lub odkrytej metody preferencji
(np. metody cen hedonicznych) lub innych metod.
Analiza ekonomiczna uwzględnia bezpośrednie skutki jedynie w celu uniknięcia podwójnego liczenia,
podczas gdy metoda cen rozrachunkowych i określenie kwotowe efektów zewnętrznych stanowią skutki
pośrednie.
Przychody finansowe w formie opłat ponoszonych przez użytkownika i taryf wyklucza się z analizy
ekonomicznej i zastępuje oszacowaniem skutków bezpośrednich po stronie użytkowników, wykorzystując w
tym celu gotowość do płacenia lub ceny rozrachunkowe. Opłat ponoszonych przez użytkownika i taryf
zwłaszcza w sektorach nienarażonych na konkurencję na rynku, w sektorach regulowanych lub znajdujących
się pod dużym wpływem kwestii politycznych nie należy wykorzystywać jako wskaźnika zastępczego wobec
gotowości użytkownika do płacenia;
4. dyskontowanie szacowanych kosztów i korzyści: po oszacowaniu strumienia kosztów i korzyści
gospodarczych stosuje się standardową metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wykorzystując
społeczną stopę dyskontową (SDR).
Na podstawie społecznej stopy preferencji czasowej (SRTP) określa się w przybliżeniu następujące poziomy
odniesienia dla społecznej stopy dyskontowej: 4,95 % dla państw członkowskich objętych Funduszem
Spójności i 2,77 % dla pozostałych państw członkowskich. W celu uproszczenia, co do zasady społeczną
stopę dyskontową na poziomie 5 % stosuje się jako poziom odniesienia w państwach członkowskich
objętych Funduszem Spójności (Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Republice Czeskiej, Estonii, Grecji, na
Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii) zaś społeczną stopę
dyskontową na poziomie 3 % w pozostałych państwach członkowskich (Austrii, Belgii, Danii, Finlandii,
Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Niderlandach, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonym
Królestwie).
Państwa członkowskie mogą ustanowić poziom odniesienia dla społecznej stopy dyskontowej inny niż 5 %
lub 3 %, pod warunkiem że:
1) przedstawią uzasadnienie dla tego odniesienia na podstawie prognozy wzrostu gospodarczego i innych
parametrów określających społeczną stopę dyskontową w ramach podejścia opartego na społecznej stopie
preferencji czasowej; oraz
2) zapewnią jego spójne stosowanie w podobnych projektach w tym samym państwie, regionie lub sektorze.
Informacje na temat różnych poziomów odniesienia udostępnia się beneficjentom i Komisji na początku
programu operacyjnego.
2.3.2. Obliczanie wskaźników wyników gospodarczych
Następujące wskaźniki wyników gospodarczych (określone poniżej) stanowią kluczowe wskaźniki analizy
ekonomicznej:
1) ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) jest głównym wskaźnikiem odniesienia służącym do
wyceny projektu. Stanowi ona różnicę między zdyskontowanymi całkowitymi korzyściami społecznymi a
kosztami;
2) aby duży projekt otrzymał akceptację z ekonomicznego punktu widzenia, ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto powinna być dodatnia (ENPV>0), wykazując, że społeczeństwo w danym regionie lub państwie
zyskuje na projekcie, ponieważ korzyści projektu przewyższają koszty z nim związane, a zatem należy
zrealizować projekt;
3) ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) stanowi wewnętrzną stopę zwrotu, obliczoną za pomocą wartości
ekonomicznych i wyrażającą rentowność społeczno-ekonomiczną projektu;
4) ekonomiczna stopa zwrotu powinna być wyższa niż społeczna stopa dyskontowa (ERR>SDR) w celu
uzasadnienia wsparcia unijnego na rzecz dużego projektu;
5) wskaźnik korzyści i kosztów (B/C) określa się jako zaktualizowaną wartość netto korzyści wynikających z
projektu dzieloną przez zaktualizowaną wartość netto kosztów związanych z projektem;
6) wskaźnik korzyści i kosztów powinien być większy niż 1 (B/C>1) w celu uzasadnienia wsparcia unijnego na
rzecz dużego projektu.
Główne korzyści gospodarcze dla danego sektora, które należy uwzględnić w analizie ekonomicznej
określono w tabeli 1. Istnieje możliwość dodania kolejnych korzyści gospodarczych, o ile jest to konieczne i
uzasadnione. W niektórych szczególnych przypadkach korzyści takie mogą przyjąć formę kosztów gospodarczych
np. zwiększone koszty eksploatacji pojazdów w niektórych projektach drogowych.
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Tabela 1
Sektor/podsektor

Zaopatrzenie w wodę i usługi
sanitarne

Korzyści gospodarcze

(i) lepszy dostęp do wody pitnej i usług z zakresu oczyszczania ścieków pod
względem dostępności, niezawodności i jakości usługi
(ii) poprawa jakości wody pitnej
(iii) poprawa jakości wód powierzchniowych i zachowanie usług ekosystemo
wych ze względu na redukcję zanieczyszczeń
(iv) oszczędności kosztów związanych z zasobami zarówno po stronie produ
centów, jak i klientów;
(v) poprawa zdrowia
(vi) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Gospodarowanie odpadami

(i) zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska (zmniejszone zanieczy
szczenie powietrza, wód i gleb)
(ii) zmniejszenie powierzchni składowisk i kosztów związanych z prowadze
niem składowisk (w odniesieniu do zakładów przetwarzania odpadów)
(iii) odzyskiwanie materiałów i energii oraz wytwarzanie kompostu (unikanie
kosztów związanych z alternatywną produkcją/wytwarzaniem, w tym
efektów zewnętrznych)
(iv) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (tj. CO2, CH4)
(v) zmniejszenie uciążliwości, hałasu i nieprzyjemnych zapachów

Energia

Projekty dotyczące zwiększenia wydajności energetycznej
(i) oszczędność energii (wyrażona przez wartość ekonomiczną energii, w tym
efekty zewnętrzne)
(ii) zwiększenie komfortu
(iii) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i gazów innych niż cieplarniane
Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii
(i) obniżenie kosztów energii w odniesieniu do zastępczego źródła energii np.
poprzez przeniesienie alternatywnych paliw kopalnych (wyrażone przez
wartość ekonomiczną energii generowaną przez alternatywne źródła ener
gii, w tym efekty zewnętrzne, w przypadku których istnieje prawdopodo
bieństwo przeniesienia).
(ii) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
Sieci energetyczne/gazowe i infrastruktura
(i) wzrost i dywersyfikacja dostaw energii (wartość rosnących dostaw gazu/
elektryczności, w tym efektów zewnętrznych)
(ii) zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii (zmniejszenie
zakłóceń w dostawach)
(iii) zmniejszenie kosztów energii w odniesieniu do zastępczego źródła energii
(iv) integracja rynkowa: zróżnicowanie nadwyżek wynikających ze skutków
wyrównania cen w różnych miejscach (w odniesieniu do przesyłu) lub w
różnym czasie (w odniesieniu do magazynowania)
(v) poprawa wydajności energetycznej
(vi) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i gazów innych niż cieplarniane

Drogi, kolej, transport pu
bliczny

(i) zmniejszenie kosztów ogólnych (w odniesieniu do przemieszczania towa
rów/ludzi):
— oszczędność czasu
— oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów
(ii) oszczędności na wypadkach
(iii) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
(iv) zmniejszenie emisji gazów innych niż cieplarniane (tj. lokalnych skutków
zanieczyszczenia powietrza)
(v) zmniejszenie emisji hałasu (np. niektóre projekty miejskie)
313

L 38/52

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL
Sektor/podsektor

Lotniska, porty morskie, trans
port intermodalny

13.2.2015

Korzyści gospodarcze

(i) zmniejszenie kosztów ogólnych (w odniesieniu do przemieszczania towa
rów/ludzi)
— oszczędność czasu
— oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów
(ii) poprawa jakości usług (np. zapewnienie bramek na lotniskach)
(iii) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
(iv) zmniejszenie emisji gazów innych niż cieplarniane
(v) zmniejszenie emisji hałasu

Badania i innowacje

(i) korzyści dla przedsiębiorstw (tworzenie firm typu spin-off i nowych
przedsiębiorstw, rozwój nowych/lepszych produktów i procesów, rozpow
szechnianie wiedzy)
(ii) korzyści dla naukowców i studentów (nowe badania, kształtowanie kapi
tału ludzkiego, rozwój kapitału społecznego)
(iii) korzyści dla społeczeństwa (zmniejszenie ryzyka dla środowiska natural
nego, zmniejszenie ryzyka dla zdrowia, skutki kulturalne dla odwiedzają
cych)

Sieci szerokopasmowe

(i) zwiększenie dostępności usług cyfrowych, w tym e-handlu, dla obywateli i
przedsiębiorstw i poprawa jakości tych usług
(ii) zwiększenie dostępności usług cyfrowych, w tym e-administracji i e-zdro
wia, dla administracji publicznej i poprawa jakości tych usług.

2.3.3. Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do zmiany klimatu w analizie ekonomicznej
W AKK należy uwzględnić koszty i korzyści związane z projektem w kontekście emisji gazów cieplarnianych i
zmiany klimatu. Kwantyfikacja emisji gazów cieplarnianych i oszacowanie kosztów gospodarczych emisji węgla
(lub CO2) stosowane w celu przeliczenia efektów zewnętrznych tego rodzaju emisji opierają się na przejrzystej
metodyce dostosowanej do celów UE dotyczących obniżenia emisyjności do 2050 r. Jeżeli chodzi o przysto
sowanie się do zmiany klimatu, koszty działań mających na celu zwiększenie odporności projektu na skutki
zmiany klimatu, które są należycie uzasadnione w studiach wykonalności, należy uwzględnić w analizie
ekonomicznej. Korzyści wynikające z tych działań np. działań podjętych w celu ograniczenia emisji gazów cieplar
nianych lub zwiększenia odporności na zmianę klimatu i ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz inne klęski
żywiołowe, należy także ocenić i uwzględnić w analizie ekonomicznej, jeśli to możliwe ilościowo, w przeciwnym
razie należy je odpowiednio opisać.
2.3.4. Uproszczona analiza ekonomiczna w szczególnych przypadkach
W ograniczonych przypadkach analizę efektywności kosztowej (CEA) można wykonać, gdy oszacowanie i
określenie kwotowe korzyści wynikających z dużego projektu jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, ale
możliwe jest przewidzenie kosztów z należytą pewnością, zwłaszcza w odniesieniu do dużych projektów ukierun
kowanych na potrzebę zapewnienia przestrzegania przepisów UE. W takich przypadkach ocena polega głównie
na sprawdzeniu, czy projekt jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla społeczeństwa, jeśli chodzi o
świadczenie określonej, niezbędnej usługi na wstępnie określonych warunkach. Ponadto należy przedstawić opis
jakościowy głównych korzyści gospodarczych.
Analizę efektywności kosztowej przeprowadza się poprzez obliczenie jednostkowego kosztu „niezmonetaryzo
wanych” korzyści, przy czym jest ona wymagana w celu przedstawienia ilościowego korzyści, nie zaś przypisania
wartości pieniężnej lub ekonomicznej do korzyści.
Warunki dotyczące stosowania analizy kosztów i wyników są następujące:
— w wyniku projektu wytwarza się jedynie jeden rodzaj produktu, który jest jednorodny i łatwo mierzalny;
— dany produkt stanowi kluczowe źródło zaopatrzenia, z czego wynika, że działania zabezpieczające są
konieczne;
— celem dużego projektu jest wytworzenie produktu po jak najmniejszej cenie;
— nie istnieją żadne istotne efekty zewnętrzne;
— istnieje wiele dowodów pochodzących z odpowiednich poziomów odniesienia, które umożliwiają zweryfi
kowanie, czy wybrana technologia spełnia minimalne wymagane kryteria dotyczące kosztu wykonania.
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Ocena ryzyka
Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ocenę ryzyka należy zawrzeć w AKK. Ma to
na celu zaradzenie niepewności, z jaką zawsze wiążą się projekty inwestycyjne. Ocena ryzyka umożliwia projek
todawcy lepsze zrozumienie sposobu, w jaki może zmienić się oszacowane oddziaływanie, przy czym niektóre
kluczowe zmienne dotyczące projektu okazały się inne niż przewidywano. Dogłębna analiza ryzyka stanowi
podstawę solidnej strategii zarządzania ryzykiem, którą z kolei uwzględnia się w projekcie. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zmianę klimatu i kwestie środowiskowe.
Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:
1) analizę wrażliwości, w ramach której określa się „krytyczne” zmienne lub parametry modelu tj. te, których
zmiany, pozytywne lub negatywne, mają największy wpływ na wskaźniki efektywności projektu, a która
uwzględnia następujące aspekty:
— zmienne krytyczne oznaczają zmienne, których 1 % zmienności powoduje więcej niż 1 % zmienności
zaktualizowanej wartości netto;
— analizę przeprowadza się poprzez zmianę jednego elementu w danym momencie i określenie wpływu tej
zmiany na zaktualizowaną wartość netto;
— wartości podlegające zmianom określa się jako procentową zmianę zmiennej krytycznej, przy czym
należy przyjąć, że zaktualizowana wartość netto powinna wynieść zero;
— analiza scenariuszy umożliwia zbadanie łącznego wpływu określonych zbiorów wartości krytycznych, a
w szczególności połączenie optymistycznych i pesymistycznych wartości grupy zmiennych w celu
stworzenia różnych scenariuszy, które powinny utrzymać pewne hipotezy;
2) ilościową analizę ryzyka, w tym zapobieganie ryzyku i ograniczanie ryzyka, która obejmuje następujące
elementy:
— wykaz rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest projekt;
— matrycę ryzyka przedstawiającą każde zidentyfikowane ryzyko;
— możliwe przyczyny niepowodzenia;
— powiązanie z analizą wrażliwości (w stosownych przypadkach);
— negatywne skutki generowane w związku z projektem;
— uszeregowane (np. wysoce nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, równie prawdopodobne jak
nieprawdopodobne, prawdopodobne, wysoce prawdopodobne) poziomy prawdopodobieństwa
wystąpienia i nasilenia skutków;
— poziom ryzyka (tj. połączenie prawdopodobieństwa i skutków);
— określenie środków zapobiegawczych i zmniejszających ryzyko, w tym podmiotu odpowiedzialnego za
zapobieganie głównym rodzajom ryzyka i ich ograniczanie, standardowych procedur (w stosownych
przypadkach) i w miarę możliwości uwzględnienie najlepszych praktyk, które stosuje się w celu
zmniejszenia ekspozycji na ryzyko, w przypadkach gdy uznaje się to za konieczne;
— interpretacja matrycy ryzyka, w tym ocena ryzyka rezydualnego po zastosowania środków zapobiega
wczych i zmniejszających ryzyko.
— Ponadto ocena ryzyka może w stosownych przypadkach (w zależności od wielkości projektu, dostępnych
danych) i powinna, gdy ekspozycja na ryzyko jest w dalszym ciągu wysoka, obejmować probabilistyczną
ocenę ryzyka, która składa się z następujących etapów:
1) rozkład prawdopodobieństwa w odniesieniu do zmiennych krytycznych informujący o prawdo
podobieństwie wystąpienia danej zmiany procentowej w zmiennych krytycznych. Obliczenie rozkładu
prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych jest konieczne do przeprowadzenia ilościowej analizy
ryzyka;
2) ilościowa analiza ryzyka opiera się na symulacji Monte Carlo, która zawiera rozkład prawdopodo
bieństwa i wskaźniki statystyczne dla przewidywanego wyniki, specjalną dokumentację techniczną
itd. wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej.
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Główne rodzaje ryzyka dla danego sektora, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka określono w
tabeli 2.
W celu wsparcia projektodawców w przygotowaniu ilościowej analizy ryzyka zgodnie z niniejszym rozporzą
dzeniem zachęca się państwa członkowskie (jeżeli uznają to za właściwe lub wykonalne) do opracowania
krajowych wytycznych dotyczących wyceny niektórych standardowych rodzajów ryzyka projektu oraz wykazu
środków ograniczających i zapobiegawczych dla poszczególnych sektorów.
Tabela 2
Sektor/podsektor

Zaopatrzenie w wodę i
usługi sanitarne

RYZYKO SZCZEGÓLNE

Ryzyko związane z popytem:
(i) zużycie wody mniejsze niż przewidywano
(ii) poziom podłączenia do systemu kanalizacji publicznej wolniejszy niż przewi
dywano
Ryzyko projektowe:
(iii) niewystarczające ankiety i badania np. niedokładne prognozy hydrologiczne
(iv) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
Ryzyko związane z nabyciem gruntów:
(v) opóźnienia proceduralne
(vi) koszty gruntów wyższe niż przewidywano
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(vii) opóźnienia proceduralne
(viii) pozwolenie na budowę i inne zezwolenia
(ix) pozwolenie na użytkowanie
(x)

postępowania sądowe

Ryzyko związane z budową:
(xi) przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie
(xii) ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)
Ryzyko operacyjne:
(xiii) niezawodność zidentyfikowanych źródeł wody (ilość/jakość)
(xiv) koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie
awarii technicznych
Ryzyko finansowe:
(xv) wzrost wysokości taryf wolniejszy niż przewidywano
(xvi) proces pobierania taryf przebiegający wolniej niż przewidywano
Ryzyko regulacyjne:
(xvii) nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne mające wpływ na cenę
wody
Inne rodzaje ryzyka:
(xviii) sprzeciw społeczny
Gospodarowanie odpa
dami

Ryzyko związane z popytem:
(i) wytwarzanie odpadów przebiegające wolniej niż przewidywano
(ii) niewystarczająca kontrola/dostawa strumienia odpadów
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RYZYKO SZCZEGÓLNE

Ryzyko projektowe:
(iii) niewystarczające ankiety i badania
(iv) wybór nieodpowiedniej technologii
(v) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
Ryzyko związane z nabyciem gruntów:
(vi) opóźnienia proceduralne
(vii) koszty gruntów wyższe niż przewidywano
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(viii) opóźnienia proceduralne
(ix) pozwolenia na budowę i inne zezwolenia
(x) pozwolenia na użytkowanie
Ryzyko związane z budową:
(xi) przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie
(xii) ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)
Ryzyko operacyjne:
(xiii) skład odpadów inny niż przewidywano lub odznaczający się nieoczekiwanie
dużą zmiennością
(xiv) koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie
awarii technicznych
(xv) produkty wytworzone w trakcie procesu nie spełniają celów w zakresie ja
kości
(xvi) nieprzestrzeganie limitów emisji wytwarzanych przez zakład (do powietrza
lub do wody)
Ryzyko finansowe:
(xvii) wzrost wysokości taryf wolniejszy niż przewidywano
(xviii) proces pobierania taryf przebiegający wolniej niż przewidywano
Ryzyko regulacyjne:
(xix) zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i regula
cyjnych (tj. wprowadzenie podatków od składowania odpadów, zakazów do
tyczących składowania)
Inne rodzaje ryzyka:
(xx) sprzeciw społeczny
Energia

Ryzyko związane z popytem:
(i) spadek popytu
(ii) zmiana cen poszczególnych paliw konkurencyjnych
(iii) niewłaściwa analiza warunków klimatycznych mających wpływ na popyt na
energię do celów ogrzewania lub chłodzenia
Ryzyko projektowe:
(iv) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
(v) niewystarczające ankiety i badania dotyczące obiektów
(vi) innowacje w technologii wytwarzania, przesyłu lub magazynowania energii,
które powodują, że innowacja zastosowana w projekcie staje się przestarzała
Ryzyko związane z nabyciem gruntów:
(vii) koszty gruntów wyższe niż przewidywano
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RYZYKO SZCZEGÓLNE

(viii) wyższe koszty ustanowienia służebności gruntowej
(ix) opóźnienia proceduralne
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(x) opóźnienia proceduralne
Ryzyko związane z budową:
(xi) przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie
(xii) powódź, osuwiska itd.
(xii) wypadki
Ryzyko operacyjne:
(xiv) koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie
awarii technicznych np. awarii spowodowanych na skutek zmiany klimatu
(xv) długie czasy przestoju z powodu wypadków lub przyczyn zewnętrznych
Ryzyko finansowe:
(xvi) zmiany w systemach taryf lub systemach zachęt
(xvii) niewłaściwe szacunki trendów rozwoju cen energii
Ryzyko regulacyjne:
(xviii) zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych (tj. sys
temy wsparcia OZE, projekt EU ETS)
Inne rodzaje ryzyka:
(xix) sprzeciw społeczny
Drogi, kolej, transport
publiczny, lotniska, porty
morskie, transport inter
modalny

Ryzyko związane z popytem:
(i) prognozy ruchu inne niż przewidywano
Ryzyko projektowe:
(ii) niewystarczające ankiety i badania dotyczące obiektów
(iii) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(iv) opóźnienia proceduralne
(v) pozwolenia na budowę
(vi) pozwolenia na użytkowanie
Ryzyko związane z nabyciem gruntów:
(vii) koszty gruntów wyższe niż przewidywano
(viii) opóźnienia proceduralne
Ryzyko związane z budową:
(ix) przekroczenie kosztów projektu
(x)

powódź, osuwiska itd.

(xi) znaleziska archeologiczne
(xii) ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)
Ryzyko operacyjne:
(xiii) koszty operacyjne i koszty utrzymania wyższe niż przewidywano
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RYZYKO SZCZEGÓLNE

Ryzyko finansowe:
(xiv) pobór opłat za przejazd niższy niż przewidywano
Ryzyko regulacyjne:
(xv) zmiany w wymogach środowiskowych
Inne rodzaje ryzyka:
(xvi) sprzeciw społeczny
Działalność badawcza,
Ryzyko związane z popytem:
rozwojowa i innowacyjna
(i) rozwój danej branży (popyt na wyniki badań oraz popyt na prywatnie zlecane
badania)
(ii) zmiany na rynku pracy (zapotrzebowanie na absolwentów uczelni wyższych
oraz wpływ na popyt na usługi szkolnictwa na danym obszarze)
(iii) zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano
Ryzyko projektowe:
(iv) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
(v) niewłaściwy wybór miejsca lub opóźnienia w opracowaniu projektu
(vi) wynalezienie nowej technologii w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji,
która powoduje, że technologia infrastruktury staje się przestarzała
(vii) brak ugruntowanej fachowej wiedzy w dziedzinie inżynierii technicznej
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(viii) opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
(ix) nierozwiązane sprawy dotyczące praw własności intelektualnej
(x) opóźnienia w nabywaniu praw własności intelektualnej lub koszty ich naby
cia wyższe niż przewidywano
(xi) opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego
(xii) problemy z zaopatrzeniem
Ryzyko związane z budową:
(xiii) opóźnienia w realizacji projektu i przekroczenie kosztów podczas instalacji
sprzętu naukowego
(xiv) brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb powstałych podczas bu
dowy lub użytkowania infrastruktury
(xv) opóźnienia w pracach uzupełniających prowadzonych poza kontrolą projek
todawcy
Ryzyko operacyjne:
(xvi) brak nauczycieli akademickich/pracowników naukowych
(xvii) nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu
(xviii) opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjo
nowania
(xix) niewystarczające generowanie wyników prac badawczych
(xx) nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki
Ryzyko finansowe:
(xxi) niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w
fazie operacyjnej
(xxii) niewłaściwe oszacowanie przychodów finansowych
(xxiii) niezdolność do zaspokojenia popytu ze strony użytkowników
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RYZYKO SZCZEGÓLNE

(xxiv) niewłaściwy system ochrony i wykorzystywania własności intelektualnej
(xxv) utrata istniejących klientów/użytkowników z powodu konkurencji ze strony
innych ośrodków badawczo-rozwojowych
Sieci szerokopasmowe

Ryzyko kontekstowe i regulacyjne:
(i)

zmiana orientacji polityki strategicznej

(ii) zmiana oczekiwanego zachowania przyszłych prywatnych inwestorów
(iii) zmiana w przepisach dotyczących rynku detalicznego
(iv) wnioskowanie o przyznanie pomocy państwa zakończone niepowodzeniem
Ryzyko związane z popytem:
(v) niższy niż oszacowano popyt na usługi świadczone przez dostawców detalicz
nych lub hurtowych
(vi) niskie inwestycje w budowę sieci „ostatniej mili” przez dostawców usług
Ryzyko projektowe:
(vii) niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu
Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:
(viii) opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu
(ix) ryzyko nieuzyskania wymaganych praw własności
Ryzyko operacyjne i finansowe:
(x)

wzrost kosztów operacyjnych

(xi) niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fa
zie operacyjnej
(xii) utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu

Wzory
Wzory do celów analizy finansowej:
— finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV)
FNPV ¼

n
X
t¼0

at St ¼

S0
Sn
S1
n
1 þ…þ
0 þ
ð1
þ
iÞ
ð1 þ iÞ
ð1 þ iÞ

— finansowa stopa zwrotu (FRR)
0¼

X

St
t
ð1 þ FRRÞ

gdzie St oznacza bilans przepływów pieniężnych w czasie t; at oznacza finansowy czynnik dyskontujący
wybierany do celów dyskontowania w czasie t; natomiast i oznacza finansową stopę dyskontową.
Wzory do celów analizy ekonomicznej:
— ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)
ENPV ¼

n
X
t¼0

ρ t Vt ¼

V0
Vn
V1
n
0 þ
1 þ…þ
ð1 þ rÞ
ð1 þ rÞ
ð1 þ rÞ

— wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)
0¼

X
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— wskaźnik korzyści i kosztów (B/C)
n
P
t¼0

B=C ¼ P
n
t¼0

ρ tB t
ρ tC t

gdzie Vt oznacza bilans korzyści netto (B-C) w czasie t; B oznacza całkowity przepływ korzyści w czasie t; C
oznacza całkowity przepływ kosztów społecznych w czasie t; ρt oznacza społeczny czynnik dyskontujący
wybierany do celów dyskontowania w czasie t; natomiast r oznacza społeczną stopę dyskontową.
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ZAŁĄCZNIK IV

Wzór wspólnego planu działania
Wniosek dotyczący wspólnego planu działania na mocy art. 104–109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Tytuł wspólnego planu działania

<type='S' maxlength='255' input='M'> (1)

Numer referencyjny Komisji (CCI)

<type='S' maxlength='15' input='S'>

A.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

A.1. Krótki opis wspólnego planu działania

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.2. CCI programu(-ów) operacyjnego(-ych)

<type='S' input='S'>

A.3. Region(-y) (NUTS)

<type='S' input='S'>

A.4. Państwo(-a) członkowskie

<type='S' input='G'>

A.5. Fundusz(-e)

<type='S' input='S'>

A.6. Całkowite koszty kwalifikowalne

<type='N' input='M'>

A.7. Wsparcie publiczne (2)

<type='N' input='M'>

A.8. Rodzaj wspólnego planu działania

( ) Zwykły ( ) Pilotażowy ( ) Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi młodych
[tylko jedna możliwość]; <type='C' input='M'>

A.9.

Kategoryzacja działalności operacyjnej

A.9.1. Zakres interwencji (w stosownych
przypadkach można zastosować
więcej niż jeden na podstawie wyli
czenia proporcjonalnego)

A.9.2. Forma finansowania (w stosownych
przypadkach można zastosować
więcej niż jedną na podstawie wyli
czenia proporcjonalnego)

A.9.3. Wymiar terytorialny (w stosownych
przypadkach można zastosować
więcej niż jeden na podstawie wyli
czenia proporcjonalnego)

Kod

Kwota

Procent kosztów
całkowitych operacji/
na dany wymiar

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

(1) Objaśnienie charakterystyki pól:
type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system
maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami
(2) W tym wkład publiczny zapewniony przez beneficjenta lub inne podmioty uczestniczące we wspólnym planie działania.
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Kod

Kwota

Procent kosztów
całkowitych operacji/
na dany wymiar

A.9.4. Terytorialny mechanizm wdrażania

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.5. Cel tematyczny EFRR/Funduszu
Spójności (w stosownych przypad
kach można zastosować więcej niż
jeden na podstawie wyliczenia pro
porcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.6. Temat uzupełniający EFS

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.7. Wymiar dotyczący działalności gos
podarczej (w stosownych przypad
kach można zastosować więcej niż
jeden na podstawie wyliczenia pro
porcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.8. Wymiar dotyczący lokalizacji (w
stosownych przypadkach można
zastosować więcej niż jeden na
podstawie wyliczenia proporcjonal
nego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

DANE KONTAKTOWE: Organ odpowiedzialny za wniosek dotyczący wspólnego planu działania
[wypełnia organ składający wniosek]

B.1. Imię i nazwisko

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.2. Rodzaj organu

( ) instytucja zarządzająca ( ) instytucja pośredni
cząca ( ) Inny wyznaczony podmiot prawa publicz
nego
<type='C' input='M'>

B.3. Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

B.4. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.5. Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>
<type='S' input='M'>

B.6. Telefon

<type='S' maxlength='100' input='M'>

B.7. Adres e-mail

W przypadku gdy więcej niż jeden program operacyjny jest planowany w celu zapewnienia wsparcia na rzecz
wspólnego planu działania lub gdy instytucja zarządzająca nie przedstawi wniosku w sprawie wspólnego planu
działania, należy załączyć zgodę odpowiedniej instytucji zarządzającej lub instytucji zarządzających.
C.

ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I CELÓW

C.1.

Należy opisać ogólną sytuację/problem, do którego rozwiązania powinien przyczynić się wspólny plan
działania oraz potrzeby, do których zaspokojenia powinien przyczynić się wspólny plan działania,
uwzględniając w stosownych przypadkach odpowiednie zalecenia dla poszczególnych państw przyjęte
zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 Traktatu. W stosownych przypadkach należy wykorzystać
dane statystyczne. Należy wyjaśnić, jakie warianty rozważano dla wspólnego planu działania w celu
rozwiązania zidentyfikowanego problemu/spełnienia danych potrzeb i dlaczego ich nie wybrano.
<type='S' maxlength='17500' input='M'>
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Na podstawie informacji zawartych w pkt C.1, należy określić cel ogólny i wszelkie cele szczegółowe
wspólnego planu działania.
Rodzaj

Cel ogólny wspólnego planu działania
<type='S' input='S'>

Kod

Cel

<type='N' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Cel szczegółowy wspólnego planu działa
nia
Cel szczegółowy wspólnego planu działa
nia
…
C.3.

Należy opisać związek między celem ogólnym wspólnego planu działania a jego celami szczegó
łowymi oraz określić, w jaki sposób przedmiotowe cele przyczynią się do rozwiązania zidentyfiko
wanego problemu i zaspokojenia potrzeb.
<type='S' maxlength='10500' input='M'>

C.4.

Należy zidentyfikować odpowiednie priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe programów
operacyjnych, do których realizacji przyczynia się wspólny plan działania, oraz opisać, w jaki sposób
wspólny plan działania przyczynia się do ich osiągnięcia.
PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy PO

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Wkład wspólnego planu działania w realizację celu(-ów) szczegółowego(-ych) PO
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
D.

RAMY WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

D.1.

Należy opisać logikę interwencji wspólnego planu działania poprzez udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania.

D.1.1.

Jakie projekty są przewidziane do realizacji? Należy opisać planowane projekty lub rodzaje projektów (zbiory
podobnych działań z takimi samymi wskaźnikami) oraz orientacyjny harmonogram, stosując poniższą tabelę.
Projekt może otrzymywać wsparcie w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego, osi priorytetowej
lub funduszu i może obejmować więcej niż jedną kategorię regionu. W stosownych przypadkach należy
wskazać, czy zakończenie danego (rodzaju) projektu jest wymagane w celu uruchomienia innego (rodzaju)
projektu w ramach wspólnego planu działania, oraz należy wskazać, których (rodzajów) projektów to dotyczy.

(Rodzaj) projektu

(Rodzaj) projektu 1
<type=N' input='M'>

Zwięzły opis

<type='S' max
length='255' in
put='M'>

Cel(-e)
szczegó
łowy(-e), do
których
realizacji
przyczynia
się wspólny
plan dzia
łania

Planowana
data rozpo
częcia

Planowana
data zakoń
czenia

Należy wskazać („Tak” lub
„Nie”), czy zakończenie danego
(rodzaju) projektu jest
konieczne do uruchomienia
innego (rodzaju) projektu w
ramach wspólnego planu dzia
łania, i w przypadku odpo
wiedzi twierdzącej należy
wskazać, których (rodzajów)
projektów to dotyczy.

<type='N'
input='S'>

<type='D'
input='M'>

<type='D'
input='M'>

<type='S' maxlength='255'
input='M'>

(Rodzaj) projektu 2
(Rodzaj) projektu 3
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Informacje na temat (rodzajów) planowanych projektów:
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
D.1.2.

W jaki sposób projekty przyczynią się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych wspólnego planu
działania? Należy uzasadnić.
<type='S' maxlength='10500' input='M'>

325
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(Rodzaj)
projektu
3

Oś priory
tetowa

Fundusz

Kategoria
regionu

Produkt
lub rezul
tat

Rodzaj

Tak lub
Nie

Cel
pośredni (o
ile istnieje)

Rok osiąg
nięcia
celów
pośrednich
Cel
końcowy

Rok osiąg
nięcia
celów
końcowych
Jednostka
miary

<type='N'
<type='N'
<type='N'
<type='N'
<type='N' type='S' in
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> put='M'>

Wartość
bazowa

<type='S'
max
length='200'
input='M'>

Źródło
danych

PL

(Rodzaj)
projektu
2

PO

Wskaźnik
<type='S' <type='S' <type='S' <type='S'
dotyczący
input='S'> input='S'> input='S'> input='S'>
wspólnego
planu działa
nia <type='S'
max
length='255'
input='M'>
Wskaźnik z
programu
operacyjnego
<type='S' in
put='S'>

Wskaźnik

Stosowane
do zarzą
dzania
finanso
wego
wspólnym
planem
działania

W odniesieniu do jednego (rodzaju) projektu można zastosować kilka wskaźników (jeden wiersz dla każdego wskaźnika). Należy uwzględnić wszystkie wskaźniki, w tym te,
których nie stosuje się do zarządzania finansowego wspólnym planem działania. W stosownych przypadkach należy podzielić wskaźniki według osi priorytetowej, funduszu i
kategorii regionu. W przypadku gdy wyznaczono cel pośredni dla wskaźnika produktu lub rezultatu, należy wskazać go w tabeli.

Jakie są cele pośrednie i końcowe dla produktów i rezultatów przedmiotowych projektów?

(Rodzaj)
projektu
1 <ty
pe='N' in
put='S'>

(Rodzaj)
projektu

D.1.3.
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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
13.2.2015

13.2.2015
D.2.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 38/65

Należy opisać czynniki zewnętrzne, które mogły mieć negatywny wpływ na realizację wspólnego
planu działania. W stosownych przypadkach należy opisać przewidziane środki zmniejszające ryzyko.
Czynnik zewnętrzny

Możliwy wpływ na wspólny plan dzia
łania

Przewidziane środki zmniejszające
ryzyko

<type='S' maxlength='255' in
put='M'>

<type='S' maxlength='500' in
put='M'>

<type='S' maxlength='500' in
put='M'>

Dodatkowe informacje (w razie potrzeby):
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
D.3.

Należy załączyć graficzny opis logiki interwencji wspólnego planu działania. Należy wyjaśnić związki
przyczynowe między potrzebami/problemami, jakie należy rozwiązać, celami wspólnego planu
działania, zamierzonymi rezultatami, zbiorem projektów, które otrzymają wsparcie i ich produktami
(opcjonalne).
< Opis >

E.

ZAKRES GEOGRAFICZNY ORAZ GRUPA LUB GRUPY DOCELOWE

E.1.

Zakres geograficzny wspólnego planu działania. W stosownych przypadkach należy uzasadnić, dlaczego
wspólny plan działania koncentruje się na określonym obszarze.
<type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.

Grupa lub grupy docelowe wspólnego planu działania
E.2.1. Grupa lub grupy docelowe oraz ich opis

E2.2. Ogół społeczności grupy lub grup docelowych na
danym obszarze geograficznym objętym wspólnym
planem działania

<type='S' maxlength='1750' input='M'>
E.2.3.

<type='S' maxlength='200' input='M'>

Uwagi dotyczące grupy lub grup docelowych, w tym problemy, które zostaną rozwiązane w ramach wspólnego
planu działania, jeżeli nie uwzględniono ich w pkt C.1.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.

OCZEKIWANY OKRES WDRAŻANIA WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

Należy pamiętać, że standardowe stawki jednostkowe (koszty jednostkowe) i kwoty ryczałtowe wspólnego planu działania
mogą być refundowane tylko wówczas, gdy odpowiednie produkty oraz rezultaty uzyskano po dacie decyzji Komisji o
zatwierdzeniu wspólnego planu działania i przed upływem okresu wdrażania.
F.1. Data rozpoczęcia wdrażania

(Należy określić, czy wdrażanie rozpocznie się w dniu wydania decyzji, czy na
stąpi później)
<type='D' input='M'>

F.2. Data zakończenia wdrażania pro (Data zakończenia projektów)
jektów
<type='D' input='M'>
F.3. Koniec okresu wdrażania wspól (Termin przekazania instytucji zarządzającej wniosku o płatność końcową i
nego planu działania
sprawozdania końcowego przez beneficjenta. Jeżeli niektóre rezultaty są opó
źnione w czasie i wygenerują pewne płatności później, należy uwzględnić je w
danym okresie)
<type='D' input='M'>
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ANALIZA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

G.1.

Promowanie równouprawnienia płci

13.2.2015

<type='S' maxlength='3500' input='M'>
G.2.

Zapobieganie dyskryminacji
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.3.

Promowanie zrównoważonego rozwoju (w stosownych przypadkach)
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.

PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

H.1.

Beneficjent wspólnego planu działania

H.1.1.

Dane kontaktowe

H.1.2.

H.1.1.1. Imię i nazwisko

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.2. Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

H.1.1.3. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kon
taktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.4. Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.5. Telefon

<type='S' maxlength='50' input='M'>

H.1.1.6. Adres e-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

Należy uzasadnić zdolności beneficjenta w tym zakresie:

H.1.2.1. Kompetencje w dziedzinie wspólnego planu działania. Należy przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej
beneficjenta w dziedzinie wspólnego planu działania oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką
wiedzą, którzy są dostępni wśród beneficjentów i przydzieleni do wspólnego planu działania. W stosownych
przypadkach należy przedstawić pewne informacje na temat innych kluczowych zaangażowanych partnerów i
ich kompetencji.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>
H.1.2.2. Zdolności administracyjne i zdolności w zakresie zarządzania finansowego beneficjenta. Należy podać projekty
finansowane przez UE lub porównywalne projekty realizowane przez beneficjenta, które wykazują jego
zdolności administracyjne i finansowe w zakresie zarządzania projektem. W przypadku braku takich
przykładów należy wskazać przewidziane wsparcie na budowanie zdolności (szkolenia, rekrutacja itp.). Należy
odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki zdolnej do realizacji wspólnego planu
działania oraz w miarę możliwości należy zamieścić proponowany schemat organizacyjny dotyczący realizacji
wspólnego planu działania (w formie załącznika). Jeżeli wspólny plan działania obejmuje działania realizowane
zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia, należy opisać zdolność beneficjenta w zakresie danej
dziedziny. W przypadku korekt finansowych w wysokości 10 000 EUR lub więcej, odnoszących się do
wsparcia z funduszy UE otrzymanego w ciągu ostatnich dziesięciu lat, należy określić podjęte środki
naprawcze.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
H.2.

Rozwiązania dotyczące komitetu sterującego wspólnym planem działania

H.2.1.

Komitet sterujący: należy opisać planowany skład komitetu sterującego, w tym poprzez ogólny zarys jego
regulaminu wewnętrznego oraz sposób, w jaki wykonuje swoje zadania, oraz znaczenie partnerów, którzy
zostaną członkami komitetu. Należy także wyjaśnić, czy komitet sterujący lub jego przyszli członkowie
odegrali rolę w przygotowaniu wspólnego planu działania.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>
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H.3.

Rozwiązania dotyczące monitorowania i ewaluacji wspólnego planu działania

H.3.1.

Rozwiązania dotyczące zapewnienia jakości, gromadzenia i przechowywania danych na temat poziomu
osiągania produktów i rezultatów. Należy określić organ lub organy odpowiedzialne za te trzy rozwiązania,
opisać, w jaki sposób zapewnią one jakość gromadzonych danych (wytyczne, szkolenia itd.), określić częstot
liwość gromadzenia danych, sposób, w jaki będą weryfikowane oraz miejsce ich przechowywania itd. Należy
także opisać sposób zapewnienia sprawozdawczości w odniesieniu do wspólnych wskaźników określonych w
rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub w
stosownych przypadkach celu szczegółowego.
<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.2.

Planowane działania ewaluacyjne i ich uzasadnienie. Należy określić jedynie działania typowe dla wspólnego
planu działania. Jeżeli nie przewidziane są żadne konkretne działania, należy to uzasadnić.
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.4.

Rozwiązania dotyczące zapewnienia rozpowszechniania informacji i komunikacji na temat wspólnego
planu działania i funduszy wspierających wspólny plan działania
<type='S' maxlength='3500' input='M'>

I.

ROZWIĄZANIA FINANSOWE DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

I.1.

Koszty osiągania celów pośrednich, produktów i rezultatów (należy także wypełnić dodatek
dotyczący wskaźników)
Należy wypełnić następujące tabele wskaźnikami stosowanymi w celu zarządzania finansowego wspólnym
planem działania; w stosownych przypadkach należy podzielić wskaźniki według osi priorytetowej, funduszu i
kategorii regionu.
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<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>
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<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

Oś prioryte
towa

Fundusz

<type='S' in
put='G'>

Kategoria
regionu

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='M'>

(a)

<type='N'
input='G'>

(b)

Cel końcowy

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

<type='N'
input='G'>

Ogółem

(e) = (c) + (d)

Kwota mak
symalna =
całkowite
wydatki kwa
lifikowalne
(waluta kra
jowa)

<type='N'
input='M'>

(d)

Kwota dodat
kowa otrzy
mana zaktua
lizowaną me
todą (o ile
istnieje) (1)
(waluta kra
jowa)

<type='N' in
put='G'>

Ogółem

(e) = (c) + (d)

<type='N' in
put='G'>

(d)

Kwota maksy
malna = całko
wite wydatki
kwalifikowalne
(waluta kra
jowa)

<type='N' in
put='M'>

(c) = (a) × (b)

Otrzymana
kwota
(waluta kra
jowa)

<type='N' in
put='G'>

(c) = (a) × (b)

Koszt jed
nostkowy lub
kwota ryczał
towa
(waluta kra
jowa)

<type='N' in
put='M'>

(a)

<type='N' in
put='G'>

(b)

Cel końcowy

Cel pośredni
(o ile istnieje)

<type='N' in
put='G'>

Cel pośredni
(o ile istnieje)

Wartość
bazowa

<type='S' in
put='G'>

Kategoria
regionu

Otrzymana
kwota
(waluta kra
jowa)

Kwota dodat
kowa otrzy
mana zaktuali
zowaną me
todą (o ile ist
nieje) (1)
(waluta kra
jowa)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

(f) = (e) *
kurs walut
owy

Kwota mak
symalna =
całkowite wy
datki kwalifi
kowalne
(w EUR)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

(f) = (e) * kurs
walutowy

Kwota maksy
malna = całko
wite wydatki
kwalifikowalne
(w EUR)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Wartość wskazana w sekcji A.1.10 dodatku.

PO

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik
(od D.1.3)

I.1.2.

<type='S' in
put='G'>

Fundusz

<type='S' in
put='G'>

<type='S' in
put='G'>

Oś prioryte
towa

Koszt jednost
kowy lub
kwota ryczał
towa
(waluta kra
jowa)

PL

(1) Wartość wskazana w sekcji A.1.10 dodatku.

PO

Wskaźniki produktu

Wskaźnik
(od D.1.3)

I.1.1.
L 38/68
13.2.2015

<type='N' input='M'>
<type='N' input='M'>
<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

(Rodzaj) projektu 2

(Rodzaj) projektu 3

Ogółem:

331

<type='S' in
put='G'>

PO

<type='S' in
put='G'>

Oś priorytetowa

<type='S' in
put='G'>

Fundusz

<type='S' in
put='G'>

Kategoria regionu

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
(waluta krajowa)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

Wydatki publiczne
(waluta krajowa)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

Całkowite wydatki
kwalifikowalne
(w EUR)

<type='N' in
put='G'>

<type='N' in
put='M'>

Wydatki publiczne
(w EUR)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ogółem:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Elastyczność finansową można stosować do poziomu 10 % całkowitych alokacji w odniesieniu do produktów lub rezultatów. Wskaźnik może zostać objęty zwrotem do poziomu 10 % ponad jego nominalną
wartość maksymalną. Możliwa jest pełna elastyczność między wskaźnikami obejmującymi różne poziomy osiągnięcia tego samego produktu lub rezultatu.

W stosownych przypadkach różnica między całkowitym wydatkami kwalifikowalnymi a wydatkami publicznymi odpowiada wkładom prywatnym na rzecz wspólnego planu
działania.

Łączne „całkowite wydatki kwalifikowalne” są równe sumie „całkowitych wydatków kwalifikowalnych” z tabeli I.1.1 i I.1.2.

(Rodzaj) projektu
3

(Rodzaj) projektu
2

(Rodzaj) projektu 1
<type=N' in
put='M'>

Ogółem

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Plan finansowy w podziale na programy operacyjne i osie priorytetowe (oraz fundusze, kategorie regionu w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

(Rodzaj) projektu 1

Rok …

PL

I.3.

Rok 2

Szacunkowy harmonogram płatności na rzecz beneficjenta związanych z celami pośrednimi i końcowymi: należy podać orientacyjny wykaz oczekiwanych
płatności w odniesieniu do każdego (rodzaju) projektu w ramach wspólnego planu działania (w EUR) na podstawie informacji podanych w tabeli D.1.3 i w pkt I.1

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Elastyczność finansowa (1): należy wyjaśnić, czy wymagana jest elastyczność finansowa i w jaki sposób będzie stosowana

Rok 1

I.2.

I.1.3.
13.2.2015
L 38/69

L 38/70

PL
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Dodatek
Opis i uzasadnienie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w
celu zwrócenia kosztów wspólnego planu działania
Celem niniejszego dodatku jest ułatwienie pracy Komisji w zakresie oceny standardowych stawek jednostkowych
(kosztów jednostkowych) i kwot ryczałtowych stosowanych w celu zwrócenia kosztów produktów i rezultatów
wspólnego planu działania. W związku z tym powinien obejmować jedynie wskaźniki z tabeli I.1.1 i I.1.2. Tabelę należy
wypełniać wskaźnik po wskaźniku (1).
A.1.

Wskaźnik (zob. I.1.1 i I.1.2)

A.1.1. Nazwa
A.1.2.1. Jednostka pomiaru wskaźnika
A.1.2.2. Jednostka pomiaru wartości pośredniej/do
celowej (w stosownych przypadkach)
A.1.3. Definicja
A.1.4. Źródło danych (charakter dokumentów po
twierdzających, podmiot, który wytwarza (generuje),
gromadzi i rejestruje dane, miejsce ich przechowy
wania, częstotliwość gromadzenia/daty graniczne,
walidacja…)
A.1.5. Weryfikacja danych (podmiot dokonujący
weryfikacji, częstotliwość weryfikacji, metoda wery
fikacji):
— weryfikacja osiągniętych jednostek
— weryfikacja osiągniętego poziomu jakości
A.1.6. W stosownych przypadkach, należy wyjaśnić,
w jaki sposób zapewniona zostanie weryfikacja
przestrzegania postępowania o udzielenia zamówie
nia i zasad pomocy państwa
A.1.7. Możliwe niepożądane zachęty lub problemy
spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich zła
godzenia, poziom ryzyka
A.1.8. Zwrot na podstawie

( ) kwoty ryczałtowej ( ) standardowej stawki jednostkowej

A.1.9. Kwota (w walucie krajowej) jednej jednostki
lub kwota ryczałtowa
A.1.10. Kwota dodatkowa (w walucie krajowej)
otrzymana zaktualizowaną metodą (o ile istnieje)
A.1.11. Szczegółowy opis zaktualizowanej metody
(o ile istnieje)
A.1.12. Podstawa prawna w ramach prawnych EFSI
dotyczących stosowana do obliczenia kosztów jed
nostkowych/kwot ryczałtowych
A.2.

Obliczanie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych

A.2.1.

Należy określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są istotne dla danego rodzaju projektu, który
otrzyma wsparcie w ramach wspólnego planu działania:

(1) Dodatek zostanie załadowany jako odrębny dokument do SFC2014.
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A.2.2.

Należy określić sposób dokonania obliczeń, w wyniku których otrzymano kwoty podane w pkt A.1.9 i A.1.10,
w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach
należy zastosować i dołączyć do niniejszego dodatku dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie
pozwalającym na bezpośrednie ponowne wykorzystanie przez Komisję.

A.2.3.

Należy także wyjaśnić w stosownych przypadkach:
— jak uwzględniono/zostanie uwzględniony przychód;
— uwzględnienie wyłącznie kosztów kwalifikowalnych w obliczeniach;
— poziom finansowania krzyżowego (w odniesieniu do art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

333
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ZAŁĄCZNIK V

Wzór sprawozdań rocznych i końcowych z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
CZĘŚĆ A
DANE WYMAGANE CO ROKU („SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013)

1.

IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z WDRAŻANIA
<type='S' maxlength=15 input='S'>

CCI

<type='S' maxlength=255 input='G'>

Nazwa programu

2.

Wersja

<type='N' input='G'>

Rok sprawozdawczy

<type='N' input='G'>

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący

<type='D' input='M'>

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013)

Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat
instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>

3.

WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1

Przegląd wdrażania (1)

3.2

NR IDENTYFIKACYJNY

Oś priorytetowa

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w
odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i
działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' maxlength=1750 input='M'>

Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013) (2)
Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu inwesty
cyjnego przekazane za pomocą tabel 1–4 poniżej.

(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które
należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. W przypadku gdy
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wdraża się w ramach osi priorytetowej, sprawozdawczość należy podzielić na część
dotyczącą Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i część dotyczącą osi priorytetowej.
(2) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które
należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
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Wskaźni
k

Jednos
tka
miary

Kategoria
regionu
(jeżeli
dotyczy)

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa
(2023 r.)
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Uwagi (w
razie
potrzeby)

(1) W tabeli 1 podział według płci będzie stosowany w polach przedstawiających roczne wartości tylko wówczas, gdy został uwzględniony w tabeli 12 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

PL

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół M K ół
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> or 'S'' in input='G'> or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
max
put='G'>
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

NR
IDENTY
FIKA
CYJNY

WARTOŚĆ ROCZNA

Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc
techniczna” (1)

Tabela 1
13.2.2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

335

L 38/73

336

<type='S' in <type='S' in
put='G'>
put='G'>

Wartość docelowa
(2023 r.)
(nieobowiązkowy
podział ze
względu na płeć
w odniesieniu do
wartości docelo
wej)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Ogó
łem

M

K

M

K

M

K

K

M

M

K

M

K

M

K

Wartość roczna
M

K

M

K

M

K

M

K

<type='S' in <type='N or 'S' in <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
put='G'>
put='G'>
or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

Jednostka
miary dla
wartości
bazowej i
docelowej

M

K

Og
ółe
m

M

K

<type='P' in
put='G'>

<type='N' in
put='G'>

Ogó
łem

Wskaźnik
osiągnięć
Nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć
Wartość skumu
lowana
(obliczana auto
matycznie)
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(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i
załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) Jeżeli priorytet inwestycyjny zawiera wartość docelową w odniesieniu do wspólnego wskaźnika rezultatu dla EFS, należy przedstawić dane dla danego wskaźnika rezultatu w odniesieniu do wybranej grupy
docelowej (tj. przy użyciu wspólnego wskaźnika produktu jako odniesienia) oraz dane dla całej populacji uczestników, którzy osiągnęli dany rezultat w tym priorytecie inwestycyjnym.

Uczestnicy pracujący, łącz
nie z prowadzącymi dzia
łalność na własny rachu
nek, po opuszczeniu pro
gramu

Uczestnicy uzyskujący kwa
lifikacje po opuszczeniu
programu

Uczestnicy kształcenia lub
szkolenia po opuszczeniu
programu

Bierni zawodowo uczestnicy
poszukujący pracy po
opuszczeniu programu

<type='S' input='G'>

Wskaźnik

Kategoria
regionu

Wspólny
wskaźnik
produktu
stosowany
jako
podstawa do
ustalania
celów

PL

<type='S' in
put='G'>

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Priorytet inwestycyjny:

Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników
rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w
sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową (1) (2)

Tabela 2A
L 38/74
13.2.2015
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Uczestnicy w niekorzystnej
sytuacji społecznej, pracu
jący, łącznie z prowadzą
cymi działalność na własny
rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (1)

Uczestnicy powyżej 54
roku życia, pracujący, łącz
nie z prowadzącymi dzia
łalność na własny rachu
nek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (1)

Uczestnicy znajdujący się w
lepszej sytuacji na rynku
pracy sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (1)

Uczestnicy pracujący, łącz
nie z prowadzącymi dzia
łalność na własny rachu
nek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (1)

Uczestnicy w niekorzystnej
sytuacji społecznej poszuku
jący pracy, uczestniczący w
kształceniu lub szkoleniu,
zdobywający kwalifikacje,
zatrudnieni (łącznie z pro
wadzącymi działalność na
własny rachunek) po opusz
czeniu programu

Wskaźnik

Kategoria
regionu

Jednostka
miary dla
wartości
bazowej i
docelowej

Wartość docelowa
(2023 r.)
(nieobowiązkowy
podział ze
względu na płeć
w odniesieniu do
wartości docelo
wej)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumu
lowana
(obliczana auto
matycznie)

Wskaźnik
osiągnięć
Nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć

wdrażania za 2019 r. i końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W ramach tej opcji wartości skumulowane zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i w końcowym sprawozdaniu z
wdrażania. Opcja 2: wartości roczne przedstawia się dla każdego roku.

PL

(1) Szacunki oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest przedstawianie danych dwa razy: w rocznym sprawozdaniu z

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Wspólny
wskaźnik
produktu
stosowany
jako
podstawa do
ustalania
celów

13.2.2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 38/75

Wskaźnik

338

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Ogó
łem

M

K

Ogó
łem

M

K

<type='P' in
put='G'>

Wskaźnik
osiągnięć
Nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć

(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i
załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Ogó
łem

Wartość roczna

<type='N' in
put='G'>

Wartość sku
mulowana
(obliczana auto
matycznie)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Uczestnicy długotrwale bezrobotni, którzy
otrzymają ofertę pracy, kształcenia usta
wicznego, przygotowania zawodowego
lub stażu po opuszczeniu programu

Uczestnicy długotrwale bezrobotni, którzy
ukończyli interwencję wspieraną w ra
mach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

Bezrobotni uczestnicy, uczestniczący w
kształceniu/szkoleniu lub uzyskujący kwa
lifikacje lub pracujący, w tym prowadzący
działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu

Bezrobotni uczestnicy, którzy otrzymają
ofertę pracy, ustawicznego kształcenia,
przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu

Bezrobotni uczestnicy, którzy ukończyli
interwencję wspieraną w ramach Inicja
tywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

2014 r.

<type='S' in <type='N or 'S' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
put='G'>
input='G'>
or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

Końcowa
jednostka
miary

PL

<type='S' in <type='S' input='G'>
put='G'>

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Wartość doce
lowa (2023 r.)
(nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć w odnie
sieniu do war
tości docelowej)

Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do
rozporządzenia w sprawie EFS) (1)

Tabela 2B
L 38/76
13.2.2015

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

339

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wskaźnik
osiągnięć
Nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bierni zawodowo uczestnicy poszukujący
pracy po opuszczeniu programu

Uczestnicy prowadzący działalność na
własny rachunek sześć miesięcy po opusz
czeniu programu (1)

Uczestnicy pracujący sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (1)

Uczestnicy biorący udział w kształceniu
ustawicznym, programach szkoleniowych
prowadzących do uzyskania kwalifikacji,
przygotowaniu zawodowym lub stażu
sześć miesięcy po opuszczeniu pro
gramu (1)

Uczestnicy bierni zawodowo nieuczestni
czący w kształceniu lub szkoleniu, uczest
niczący w kształceniu/ szkoleniu lub
uzyskujący kwalifikacje lub pracujący, w
tym prowadzący działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu

Uczestnicy bierni zawodowo, nieuczestni
czący w kształceniu ani szkoleniu, którzy
otrzymają ofertę pracy, kształcenia usta
wicznego, przygotowania zawodowego
lub stażu po opuszczeniu programu

2014 r.

Wartość sku
mulowana
(obliczana auto
matycznie)

PL

Uczestnicy bierni zawodowo, nieuczestni
czący w kształceniu ani szkoleniu, którzy
ukończyli interwencję wspieraną w ra
mach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

Uczestnicy długotrwale bezrobotni,
uczestniczący w kształceniu/szkoleniu
uzyskujący kwalifikacje lub pracujący, w
tym prowadzący działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu

Wskaźnik

Końcowa
jednostka
miary

Wartość doce
lowa (2023 r.)
(nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć w odnie
sieniu do war
tości docelowej)

13.2.2015
L 38/77

340

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji spo
łecznej, pracujący, łącznie z prowadzą
cymi działalność na własny rachunek,
sześć miesięcy po opuszczeniu pro
gramu (2)

Uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracu
jący, łącznie z prowadzącymi działalność
na własny rachunek, sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (2)

Uczestnicy znajdujący się w lepszej sytua
cji na rynku pracy sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (2)

Uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzą
cymi działalność na własny rachunek,
sześć miesięcy po opuszczeniu pro
gramu (2)

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji spo
łecznej poszukujący pracy, uczestniczący w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywający
kwalifikacje, zatrudnieni (łącznie z pro
wadzącymi działalność na własny rachu
nek) po opuszczeniu programu

Uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzą
cymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu

Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po
opuszczeniu programu

Uczestnicy kształcenia lub szkolenia po
opuszczeniu programu

Wskaźnik

Końcowa
jednostka
miary
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość sku
mulowana
(obliczana auto
matycznie)

Wskaźnik
osiągnięć
Nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć

PL

(1) Szacunki na dany rok oparte na próbie reprezentatywnej.
(2) Szacunki na dany rok oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest przedstawianie danych
dwa razy: w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W ramach tej opcji wartości skumulowane zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym
sprawozdaniu z wdrażania za 2019 r. i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. Opcja 2: wartości roczne przedstawia się dla każdego roku.

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Wartość doce
lowa (2023 r.)
(nieobowiąz
kowy podział
ze względu na
płeć w odnie
sieniu do war
tości docelowej)

L 38/78
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
13.2.2015

Wskaźnik

EFS/Inicja
Kategoria
tywa na
regionu (w Jednostka
rzecz za
stosownych miary dla
trudnienia
przypad wskaźnika
ludzi mło
kach)
dych

Jednostka
miary dla
wartości
bazowej i
docelowej
Wartość
docelowa
(2023 r.)
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.
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(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i
załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Podanie wartości rocznej i skumulowanej jest obowiązkowe. W przypadku gdy nie można podać wartości rocznej (np. ponieważ zgłaszane są wartości procentowe i mianownik wynosiłby zero), wartość roczną oznacza się jako „nie doty
czy”. Wartości skumulowane wskaźników wyrażone w liczbach absolutnych i procentowo w stosunku do referencyjnych wskaźników produktu są obliczane automatycznie.

O M K O M
g
g
ół
ół
em
em

r

<type='P'
in
put='G'>
(Wyłącz
nie w
przypadku
ilościo
wych)

Wskaźnik
osiągnięć

PL

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in or 'S' in
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Priorytet inwestycyjny:

W przypadku wskaźników specyficznych dla programu w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: podział według kategorii regionu nie jest wymagany dla
każdej osi lub części tej osi wspierającej Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii
regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

Tabela 2C
13.2.2015
L 38/79
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Jednos
tka
miary

Fundusz

Wartość
doce
lowa (1)
(2023 r.)
2014 r.

M

K O M
gó
łe
m

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Uwagi (w
razie
potrzeby)

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O M
gó
łe
m

K O
gó
łe
m
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(1) W tabeli 3A podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 5 lub 13 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

(1) Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.

Wartość
skumulo
wana — w
pełni zreali
zowane ope
racje
[rzeczywiste
wykonanie]

Wartość
skumulo
wana — wy
brane opera
cje
[prognoza
przedsta
wiona przez
beneficjen
tów]

Wskaźn
ik

Kate
goria
regionu
(w
stosow
nych
przypad
kach)

PL

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
max
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

NR
IDENTY
FIKA
CYJNY

Priorytet inwestycyjny:

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na
kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) (1)

Tabela 3A
L 38/80
13.2.2015

13.2.2015

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/81

Tabela 3B
W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi
— liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym
każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego
przedsiębiorstwa
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu
operacyjnego — przy czym ka¿de przedsiêbiorstwo liczone jest tylko
raz, niezale¿nie od liczby projektów w ramach danego przedsiêbior
stwa

Nazwa wskaźnika

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

<type='N' input='M'>

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje

<type='N' input='M'>

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finan
sowe inne niż dotacje

<type='N' input='M'>

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefi
nansowe

<type='N' input='M'>

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw

<type='N' input='M'>

343

344

(1)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulo
wana (obliczana
automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć
nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Ogółem

M

K

Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

Ogółem

Wartość roczna
Ogółem

M

K

<type='S' in <type='N' input='G'> <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' input='G'> <type='P' input='G'>
put='G'>
input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'>

Wartość docelowa
(2023 r.)
Nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć (w odniesieniu
do wartości docelo
wej)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Osoby bierne zawodowo,
nieuczestniczące w
kształceniu ani szkoleniu
(EFS)

Osoby bierne zawodowo
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Osoby bierne zawodowo
(EFS)

Długotrwale bezrobotni
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Długotrwale bezrobotni
(EFS)

Bezrobotni (Inicjatywa
na rzecz zatrudnienia lu
dzi młodych)

Bezrobotni (EFS)

<type='S' input='G'>

Wskaźnik (nazwa wskaźnika)

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypad
kach)

PL

<type='S' in
put='G'>

Wskaźnik
NR IDENTY
FIKACYJNY

Priorytet inwestycyjny:

Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu (1)

Tabela 4A
L 38/82
13.2.2015

Wskaźnik
NR IDENTY
FIKACYJNY

345

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulo
wana (obliczana
automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć
nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Osoby z wykształceniem
na poziomie ponadgim
nazjalnym (ISCED 3)
lub policealnym (ISCED
4) (EFS)

Osoby z wykształceniem
podstawowym (ISCED
1) lub średnim I stopnia
(ISCED 2) (Inicjatywa
na rzecz zatrudnienia lu
dzi młodych)

Osoby z wykształceniem
podstawowym (ISCED
1) lub średnim I stopnia
(ISCED 2) (EFS)

Osoby powyżej 54 lat,
które są bezrobotne,
łącznie z długotrwale
bezrobotnymi, lub są
bierne zawodowo i nie
uczestniczą w kształce
niu lub szkoleniu

Osoby powyżej 54 lat

Osoby poniżej 25 lat
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Wartość docelowa
(2023 r.)
Nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć (w odniesieniu
do wartości docelo
wej)

PL

Osoby poniżej 25 lat
(EFS)

Osoby pracujące, łącznie
z prowadzącymi działal
ność na własny rachunek

Osoby bierne zawodowo,
nieuczestniczące w
kształceniu ani szkoleniu
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Wskaźnik (nazwa wskaźnika)

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypad
kach)

13.2.2015
L 38/83

Wskaźnik
NR IDENTY
FIKACYJNY

346

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulo
wana (obliczana
automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć
nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzy
maniu (EFS)

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
bez osób pracujących, z
dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu (Inicja
tywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych)

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
bez osób pracujących, z
dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu (EFS)

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
bez osób pracujących
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
bez osób pracujących
(EFS)

Wartość docelowa
(2023 r.)
Nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć (w odniesieniu
do wartości docelo
wej)

PL

Osoby z wykształceniem
wyższym (ISCED 5 do 8)
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Osoby z wykształceniem
wyższym (ISCED 5 do 8)
(EFS)

Osoby z wykształceniem
na poziomie ponadgim
nazjalnym (ISCED 3)
lub policealnym (ISCED
4) (Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi mło
dych)

Wskaźnik (nazwa wskaźnika)

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypad
kach)

L 38/84
13.2.2015

Wskaźnik
NR IDENTY
FIKACYJNY

347

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulo
wana (obliczana
automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć
nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Osoby bezdomne lub do
tknięte wykluczeniem
mieszkaniowym (Inicja
tywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych)

Osoby bezdomne lub do
tknięte wykluczeniem
mieszkaniowym (1) (EFS)

Inne osoby w niekorzyst
nej sytuacji społecznej
(Inicjatywa na rzecz za
trudnienia ludzi mło
dych)

Inne osoby w niekorzyst
nej sytuacji społecznej
(EFS)

Uczestnicy z niepełnos
prawnościami (Inicja
tywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych)

Uczestnicy z niepełnos
prawnościami (EFS)

Migranci, uczestnicy ob
cego pochodzenia, mniej
szości (w tym społecz
ności marginalizowane,
takie jak Romowie) (Ini
cjatywa na rzecz zatrud
nienia ludzi młodych)

Wartość docelowa
(2023 r.)
Nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć (w odniesieniu
do wartości docelo
wej)

PL

Migranci, uczestnicy ob
cego pochodzenia, mniej
szości (w tym społecz
ności marginalizowane,
takie jak Romowie)
(EFS)

Uczestnicy żyjący w gos
podarstwie domowym
składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzy
maniu (Inicjatywa na
rzecz zatrudnienia ludzi
młodych)

Wskaźnik (nazwa wskaźnika)

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypad
kach)

13.2.2015
L 38/85
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Liczba objętych wspar
ciem mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
(w tym przedsiębiorstw
spółdzielczych i przedsię
biorstw gospodarki spo
łecznej)

Liczba projektów obej
mujących administrację
publiczną lub służby pu
bliczne na szczeblu kra
jowym, regionalnym lub
lokalnym

Liczba projektów ukie
runkowanych na trwały
udział kobiet w zatrud
nieniu i rozwój ich ka
riery zawodowej

Liczba projektów zreali
zowanych w pełni lub
częściowo przez partne
rów społecznych lub or
ganizacje pozarządowe

Osoby pochodzące z ob
szarów wiejskich (Inicja
tywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych)

Osoby pochodzące z ob
szarów wiejskich (1)
(EFS)

Wskaźnik (nazwa wskaźnika)

(2)

(1)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulo
wana (obliczana
automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć
nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć

Szacunki oparte na próbie reprezentatywnej. Państwa członkowskie mają do wyboru dwie możliwości z zakresu sprawozdawczości. Opcja 1: minimalnym wymogiem jest jednorazowe przedstawienie danych: w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. W ramach tej op
cji, wartość skumulowaną zgłasza się w kolumnie „Wartość skumulowana” w rocznym sprawozdaniu z wdrażania za 2017 r. Opcja 2: wartości roczne przedstawia się dla każdego roku.
Całkowita łączna liczba uczestników obejmuje uczestników z wypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewrażliwe dane osobowe), na podstawie których oblicza się powyższe dane, jak również uczestników z niewypełnionymi rekordami danych (zawierającymi niewraż
liwe dane osobowe). Całkowitą liczbę uczestników oblicza się w systemie SFC2014, na podstawie następujących trzech wspólnych wskaźników produktu „bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni”, „osoby bierne zawodowo” i „osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działal
ność na własny rachunek”. Całkowita liczba obejmuje tylko uczestników z wypełnionymi rekordami danymi, zawierającymi wszystkie niewrażliwe dane osobowe. Podając całkowitą liczbę uczestników, państwa członkowskie są zobowiązane do zgłoszenia wszystkich uczestni
ków EFS, w tym uczestników z niewypełnionymi rekordami zawierającymi niewrażliwe dane osobowe.

Wartość docelowa
(2023 r.)
Nieobowiązkowy po
dział ze względu na
płeć (w odniesieniu
do wartości docelo
wej)

PL

Całkowita łączna liczba uczestników (2)

Wskaźnik
NR IDENTY
FIKACYJNY

Kategoria
regionu (w
stosownych
przypad
kach)

L 38/86
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<type='S'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

<type='S'
in
put='G'>

Jednostka
miary

Og
ółe M
m

Og
K ółe M
m

K

<type='N'
in
put='M'>

2023 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2022 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2021 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2020 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2019 r.

Wartość roczna

<type='N'
in
put='M'>

2018 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2017 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2016 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2015 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='M'>

2014 r.

Og
K ółe M
m

<type='N'
in
put='G'>

Wartość
docelowa
(2023 r.)

Ra
zem

M

K

<type='N'
input='G'>

Wartość
skumulo
wana (obli
czana auto
matycznie)

Ra
zem

M

K

<type='P' in
put='G'>

Wskaźnik
osiągnięć
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(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i
załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) W tabeli 6 podział według płci będzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jeżeli został uwzględniony w tabeli 6 PO. W przeciwnym razie należy uzupełnić kolumny „Ogółem”.

Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich i końcowych w ramach
wykonania (przedkładane począwszy od sprawozdania w 2017 r.).

Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania
począwszy od 2017 r. (2)

<type='S'
in
put='G'>

NR IDEN
TYFIKA
CYJNY

Kategoria
regionu
(w
stosow
nych
przypad
kach)

PL

3.3.

Wskaźnik
(nazwa
wskaź
nika)

Priorytet inwestycyjny:

Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priory
tetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest
wymagany podział według kategorii regionu (1)

Tabela 4B
13.2.2015
L 38/87

Fundusz

Kategoria
regionu

Cel pośredni Cel końcowy
na 2018 r.
(2023 r.)
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.
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Og
K ółe M
m

Og
K ółe M
m

s

Og
K ółe M
m

r (*)

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

s

Og
K ółe M
m

r

<type='S'

Uwagi (w
razie po
trzeby)

input='M'>

Og
max
K ółe
m length=875

r

(*) W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycz
nie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące
kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób
jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. * W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

M

s (*)

PL

<type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or <type='S' or
<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'
<type='S'
<type='S' in <type='S' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in 'N' or 'P' in <type='S' or 'N' or 'P' in
<type='S' in
in
in
in
in
in
in
put='M' or 'G'>
put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or put='M' or
put='G'>
put='G'>
put='G'>
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'>
put='G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>
'G'>

Rodzaj
wskaźnika
(kluczowe
etapy wdraża
Wskaźnik Jednostka
nia, produkt NR IDEN lub klu miary, w
Oś priory
finansowy
TYFIKA
czowy
stosow
tetowa
lub, w sto
CYJNY etap wdra nych przy
sownych
żania
padkach
przypadkach,
wskaźnik re
zultatu)

Osiągnięta wartość (*)

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Tabela 5
L 38/88
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
13.2.2015

Tabela 6

351

(jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych])

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013),

Tabela 7

(w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 (2) [wzór przekazywania danych finansowych]) (3)

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone

Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).
(3) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

3.4.
13.2.2015
L 38/89

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Oś priorytetowa

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Wykorzystanie finansowania krzyżowego

Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do
wsparcia w ramach EFRR, ale objęte wsparciem w
ramach EFS (1)

Finansowanie krzyżowe: koszty kwalifikujące się do
wsparcia w ramach EFS, ale objęte wsparciem w ra
mach EFRR (1)

<type='P' input='G'>

352

<type='N' input='M'>

Oś priorytetowa

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M'>

Wydatki kwalifikowalne
poniesione podczas
operacji realizowanych
poza obszarem objętym
programem, zadeklarowane
przez beneficjentów insty
tucji zarządzającej (w EUR)

Udział w całkowitej aloka
cji finansowej UE na oś
priorytetową
(%)
(3/całkowita alokacja finan
sowa na oś prioryte
tową*100)

Kwota wsparcia, jaką prze
widuje się wykorzystać na
operacje realizowane poza
obszarem objętym
programem na podstawie
wybranych operacji (w
EUR)

<type='P' input='G'>

5.

4.

3.

2.

(1) Ma zastosowanie jedynie do programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, który dotyczy EFS lub EFRR.

<type='P' input='G'>

Udział w całkowitej aloka
cji finansowej UE na oś
priorytetową
(%)
(5/całkowita alokacja finan
sowa na oś prioryte
tową*100)

6.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem obję
tym programem (1)

1.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia”)

Tabela 9

(1) Jeżeli nie można z góry określić dokładnych kwot, przed realizacją operacji, sprawozdawczość powinna opierać się na pułapach stosowanych do danej operacji, tj. jeżeli operacja prowadzona w ramach EFRR
zawiera do 20 % wydatków EFS, sprawozdawczość powinna opierać się na założeniu, że całą kwotę 20 % można wykorzystać w tym celu. W przypadku zakończenia operacji dane wykorzystane w tej kolum
nie należy oprzeć na rzeczywistych poniesionych kosztach.
(2) Art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Udział w całkowitej aloka
cji finansowej UE na oś
priorytetową
(%)
(5/całkowita alokacja finan
sowa na oś prioryte
tową*100)

6.
PL

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

Wydatki kwalifikowalne
stosowane w ramach finan
sowania krzyżowego zade
klarowane przez benefi
cjentów instytucji zarzą
dzającej (w EUR)

Udział w całkowitej aloka
cji finansowej UE na oś
priorytetową
(%)
(3/całkowita alokacja finan
sowa na oś prioryte
tową*100)

Kwota wsparcia UE, jaką
przewiduje się wykorzystać
w celu finansowania krzy
żowego na podstawie
wybranych operacji (2) (w
EUR)

<type='P' input='G'>

5.

4.

3.

2.

1.

wykorzystanie finansowania krzyżowego (1)

Tabela 8
L 38/90
13.2.2015

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład
unijny i krajowy) na program w ramach ESF lub
objętą ESF część programu wielofunduszowego
(%)
(3/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i
krajowy) na program w ramach ESF lub objętą
ESF część programu wielofunduszowego*100)

4.

353

Ogółem

<type='N' input='M'>

Oś priorytetowa

<type='S' input='S'>
<type='N' input='G'>

Kwota wsparcia UE w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (szczególna
alokacja dla Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych i
odpowiadające wsparcie EFS)
przeznaczona na operacje w celu
zapewnienia wsparcia ludziom
młodym spoza kwalifikujących się
regionów na poziomie NUTS 2
(w EUR)

Kwota wsparcia UE w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (szczególna
alokacja dla Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych i
odpowiadające wsparcie EFS)
przewidziana do podziału między
ludzi młodych spoza kwalifikują
cych się regionów na poziomie
NUTS 2 (w EUR), zgodnie z
sekcją 2.A.6.1 programu opera
cyjnego

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

4.

3.

2.

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

Wydatki kwalifikowalne ponie
sione podczas operacji w celu
wsparcia ludzi młodych spoza
kwalifikujących się regionów (w
EUR)

5.

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

Odpowiadające wsparcie UE na
rzecz wydatków kwalifikowalnych
poniesionych podczas operacji w
celu wsparcia ludzi młodych
spoza kwalifikujących się
regionów, wynikające ze stoso
wania poziomu współfinanso
wania osi priorytetowej (w EUR)

6.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i
załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

1.

PL

Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) (1)

Tabela 11

Wydatki kwalifikowalne poniesione poza teryto
rium Unii, zadeklarowane przez beneficjentów
instytucji zarządzającej (w EUR)

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład
unijny i krajowy) na program w ramach ESF lub
objętą ESF część programu wielofunduszowego
(%)
(1/całkowita alokacja finansowa (wkład unijny i
krajowy) na program w ramach ESF lub objętą
ESF część programu wielofunduszowego*100)

Kwota wydatków, które mają zostać poniesione
poza terytorium Unii w ramach celów tematycz
nych 8 i 10 na podstawie wybranych operacji (w
EUR)

<type='N' input='M'>

3.

2.

1.

Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) (1)

Tabela 10
13.2.2015
L 38/91

L 38/92
4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2015

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego, wraz z
odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

5.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH
PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Ogólny opis postępów we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym wyjaśnienie, w jaki
inicjatywa ta przyczyniła się do wdrożenia gwarancji dla młodzieży, oraz konkretne przykłady interwencji
wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Opis wszelkich problemów napotkanych przy wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz
środków podjętych w celu przezwyciężenia tych problemów.
W sprawozdaniu przedłożonym w 2016 r. określi się i oceni jakość ofert zatrudnienia otrzymanych przez
uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym osób młodych, w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy, wywodzących się ze społeczności marginalizowanych, oraz zaprzestających kształcenia bez
uzyskania kwalifikacji. W danym sprawozdaniu określi się także i oceni postępy tych osób w ustawicznym
kształceniu, znajdowaniu trwałych i wartościowych miejsc pracy lub przechodzeniu do przygotowania
zawodowego czy dobrej jakości stażu.
W sprawozdaniu określa się główne ustalenia z ewaluacji, oceniając skuteczność, efektywność oraz wpływ
wsparcia udzielanego łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczególnej alokacji dla Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym także na wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
6.

KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013) (1)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
b) NIEOBOWIĄZKOWE W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH, w przeciwnym razie zostaną zawarte
w pkt 11.1 wzoru (art. 50 ust. 4 (UE) nr 1303/2013):
Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich realizację,
wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
7.

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (2)

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania przeznaczone do wiadomości publicznej
należy przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.
8.

SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Jeżeli instytucja zarządzająca postanowi wykorzystać instrumenty finansowe, musi przesłać Komisji specjalne
sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe w postaci załącznika do rocznego
sprawozdania z wdrażania (3).
9.

Opcjonalnie dla sprawozdania, które zostanie złożone w 2016 r., nie dotyczy innych skróconych sprawozdań:
DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie
przyjmowania PO: (zob. pkt 13 we wzorze) (4)

(1) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które
należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(2) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które
należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
(3) Zob. załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014.
(4) Nieobowiązkowe w odniesieniu do sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w
kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.
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<type='S' in
put='S'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='N'
in
put='M'>

<type='D'
in
put='G'>

<type='D'
in
put='G'>

Data
udzielenia
milczącej
zgody
przez Ko
misję/data
zatwier
dzenia
przez Ko
misję
(w sto
sownych
przypad
kach)

<type='D'
in
put='G'>

Planowane
rozpoczę
cie
wdrażania
(rok,
kwartał)

<type='D'
in
put='G'>

Planowana
data za
kończenia
wdrażania
(rok,
kwartał)

<type='S'
in
put='G'>

Oś priory
tetowa/
priorytety
inwesty
cyjne

<type='P'
input='M'>

Bieżący stan
realizacji —
postępy fi
nansowe
(% wydat
ków po
świadczo
nych Komi
sji w sto
sunku do
całkowitych
kosztów
kwalifiko
walnych)

<type='S' in
put='S'>

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Główne
produkty

<type='D'
in
put='M'>

Data pod
pisania
pierwszej
umowy na
wykona
nie prac
(1)
(w sto
sownych
przypad
kach)

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Uwagi (w
razie
potrzeby)

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze.

(1) W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP — data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

<type='S' <type='S'
in
in
put='G'> put='G'>

CCI

Inwestycje
ogółem

Całkowite
kwalifiko
walne
koszty

Planowana
data po
wiadomie
nia/data
przedłoże
nia pro
jektu
(w sto
sownych
przypad
kach)
(rok,
kwartał)

Bieżący stan rea
lizacji — po
stępy rzeczowe
Główne etapy
wdrażania pro
jektu
1. zakończony/
w użytkowa
niu;
2. zaawanso
wany
stan
prac;
3. w trakcie bu
dowy;
4. w
trakcie
udzielania za
mówienia pu
blicznego
5. w trakcie op
racowywania

PL

Projekt

Status du
żego pro
jektu
1. zakoń
czony
2. zatwier
dzony
3. przed
łożony
4. plano
wane po
wiadomie
nie Komi
sji/przed
łożenie
projektu
Komisji

Duże projekty

Tabela 12

POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duże projekty

10.

13.2.2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 38/93

CCI

356

<type='S' in
put='S'>

<type='N'
input='M'>

Całkowite
kwalifiko
walne
koszty

<type='N'
input='M'>

Całkowite
wsparcie
publiczne

<type='N'
input='M'>

Wkład PO
na rzecz
wspólnego
planu dzia
łania

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

<type='S' <type='S'
in
in
put='G'> put='G'>

Tytuł
wspól
nego
planu
działania

<type='S'
input='G'>

Oś prioryte
towa

<type='S'
input='S'>

Rodzaj
wspólnego
planu dzia
łania
1. zwykły
2. pilota
żowy
3. INICJA
TYWA
NA
RZECZ
ZA
TRUD
NIENIA
LUDZI
MŁO
DYCH

<type='D'
input='M'>

[Planowane]
przedłożenie
projektu Ko
misji

Wspólne plany działania

Tabela 13

<type='D'
input='M'>

[Planowane]
rozpoczęcie
wdrażania

<type='D'
input='M'>

[Planowane]
zakończenie

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Główne
produkty i
rezultaty

<type='N'
input='M'>

Całkowite
wydatki
kwalifiko
walne
poświad
czone
Komisji

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Uwagi (w
razie
potrzeby)

PL

Etap wdraża
nia wspólnego
planu działa
nia
1. zakoń
czony
2. > 50 %
wdrożenia
3. rozpoczęty
4. zatwier
dzony
5. złożony
6. planowany

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

10.2. Wspólne plany działania
L 38/94
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
13.2.2015

13.2.2015

PL
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L 38/95

CZĘŚĆ B
SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA

(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
11.

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013)

11.1. Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ OSI PRIORYTETOWEJ — Ocena przedstawionych wyżej informacji i postępów w

realizacji celów programu, w tym wkład europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zmiany
wartości wskaźników rezultatu, jeżeli dostępne są wyniki badań ewaluacyjnych.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie
dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i
rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i
operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 7 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym promowania równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym w
zależności od treści i celów danego programu operacyjnego, przegląd szczególnych przedsięwzięć mających na
celu zapobieganie dyskryminacji, w szczególności wspieranie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i
rozwiązania przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci na poziomie programu
operacyjnego i jego operacji.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 8 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w tym, w zależności od treści i celów danego
programu operacyjnego, przegląd przedsięwzięć podjętych w celu promowania zrównoważonego rozwoju
zgodnie z danym artykułem.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Dane obliczane automatycznie przez system SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych. Opcjonalnie: wyjaś
nienie podanych wartości
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013)
Ocena realizacji przedsięwzięć podejmowanych w celu uwzględnienia roli partnerów, o których mowa w art. 5
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym zaangażowanie partnerów we wdrażanie, monitorowanie i ewaluację
programu operacyjnego.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

357

L 38/96
12.

PL
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OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1303/2013

12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach
strategii komunikacji
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
13.

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013) (można je uwzględnić w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej))
Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: sprawozdanie z postępów

358
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<type='S' maxlength=500 input='G'>

Działanie 2

Działanie 1

<type='S' max
length=1000 in
put='G'>

Podjęte działania

<type='D' in
put='G'>

Termin (data)

Tabela 15

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Odpowiedzialne
podmioty

<type='C' in
put='M'>

<type='C' in
put='M'>

Kryteria spełnione
(T/N)

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Niespełnione
kryteria

Działanie 2

Działanie 1

<type='S' max
length=1000 in
put='G'>

Podjęte działania

<type='D' in
put='G'>

Termin (data)

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Odpowiedzialne
podmioty

<type='C' in
put='M'>

Działanie zakoń
czone w terminie
(T/N)

<type='C' in
put='M'>

Kryteria spełnione
(T/N)

Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

<type='S' max
length=500 in
put='G'>

Niespełnione
kryteria

<type='C' in
put='M'>

Oczekiwana data
pełnej realizacji
pozostałych
działań, w stosow
nych przypadkach

<type='C' in
put='M'>

Oczekiwana data
pełnej realizacji
pozostałych
działań, w stosow
nych przypadkach

<type='S' max
length=2000 in
put='M'>

Uwagi (w odnie
sieniu do każdego
działania)

<type='S' max
length=2000 in
put='M'>

Uwagi (w odnie
sieniu do każdego
działania)

PL

Tematyczne warunki wstępne

<type='S' maxlength=500 input='G'>

Ogólne warunki wstępne

Działanie zakoń
czone w terminie
(T/N)

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Tabela 14
13.2.2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 38/97

L 38/98
14.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

13.2.2015

DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU
OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów,
które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków,
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
w ramach programu operacyjnego.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)
14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w
państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)
14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)
14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych
<type='S' maxlength=3500 input='M'>

14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych
najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub
wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w
stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
(sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)
15.

INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust.

7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W celu oceny postępów w drodze do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w odniesieniu do
wskaźników finansowych w latach 2018 i 2023 do tabeli 6 w części A niniejszego załącznika dodaje się
następujące dwie kolumny:
13

14
Dane do celów przeglądu wyników i ram wykonania

Tylko w odniesieniu do sprawozdania złożonego w 2019 r.:
całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów i poświadczone Komisji do dnia
31.12.2018 r.
Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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Tylko w odniesieniu do końcowego sprawozdania z wdraża
nia: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone
Komisji
Artykuł 22 ust.7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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Dane do celów przeglądu wyników i ram wykonania
Tylko w odniesieniu do sprawozdania złożonego w 2019 r.:
całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów i poświadczone Komisji do dnia
31.12.2018 r.
Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Tylko w odniesieniu do końcowego sprawozdania z wdraża
nia: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone
Komisji
Artykuł 22 ust.7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

CZĘŚĆ C
SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (Art. 50 ust. 5 rozporzą

dzenia (UE) nr 1303/2013)

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z

postępów osiągniętych w ramach danego wariantu)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu.
<type='S' maxlength=17500 input='M'>

17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w
ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie
powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu
na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów
końcowych).
<type='S' maxlength=7000 input='M'>

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w

stosownych przypadkach)

W sprawozdaniu przedłożonym w 2019 r. określi się i oceni jakość ofert zatrudnienia otrzymanych przez
uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym osób młodych, w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy, wywodzących się ze społeczności marginalizowanych, oraz zaprzestających kształcenia bez uzyskania
kwalifikacji. W danym sprawozdaniu określi się także i oceni postępy tych osób w ustawicznym kształceniu,
znajdowaniu trwałych i wartościowych miejsc pracy lub przechodzeniu do przygotowania zawodowego czy dobrej
jakości stażu.
W sprawozdaniu określa się główne ustalenia z ewaluacji, oceniając skuteczność, efektywność oraz wpływ wsparcia
udzielanego łącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szczególnej alokacji dla Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych, w tym także na wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>
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ZAŁĄCZNIK VI

Wzór deklaracji zarządczej
Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani (nazwisko(-a), imię (imiona), tytuł(-y) lub funkcja(-e)), kierownictwo instytucji
zarządzającej programem operacyjnym (nazwa programu operacyjnego, CCI)
na podstawie wdrażania (nazwa programu operacyjnego) w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca (rok),
na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi/nam w dniu przedłożenia Komisji zestawienia
wydatków, w tym na podstawie wyników weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzonych
zgodnie z art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (i art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) (1)
oraz wyników audytów i kontroli przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w przedłożonych Komisji
wnioskach o płatność w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca … (rok),
oraz biorąc pod uwagę moje/nasze obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, a w szczególności jego
art. 125 (i art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) (2),
niniejszym oświadczam(-y), że:
— informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne
zgodnie z art. 137 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
— wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w rozporządzeniu (UE)
nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,
— obowiązujący w odniesieniu do programu operacyjnego system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną
gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowią
zującym prawem.
Potwierdzam(-y), że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu
do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym podsumowaniu załączonym do niniejszej deklaracji zgodnie z
art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków. W razie
potrzeby podejmowano odpowiednie działania następcze w związku z brakami w systemie zarządzania i kontroli
zgłoszonymi w przedmiotowych sprawozdaniach lub tego rodzaju działania są w toku w odniesieniu do następujących
wymaganych działań zaradczych: … (w stosownych przypadkach należy wskazać, które działania zaradcze są nadal w
toku w dniu podpisania deklaracji).
Potwierdzam(-y) także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości
zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny zestawienia wydatków w celu ewentualnego włączenia do
wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym, jak przewidziano w art. 137 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013.
Ponadto potwierdzam(-y) wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów programu
operacyjnego wymaganych na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, potwierdzam(-y), że
wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje
ryzyka na mocy art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie wiadomo mi/nam nic o jakich
kolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, które mogłyby zaszkodzić
reputacji polityki spójności.
Data
Podpis(-y)

(1) Należy uwzględnić w przypadku programów EWT, w stosownych przypadkach.
(2) Należy uwzględnić w przypadku programów EWT.
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ZAŁĄCZNIK VII

Wzór strategii audytu
1.

WPROWADZENIE

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
— określenie programu operacyjnego lub programów operacyjnych (nazwa(-y) i CCI (1)), funduszy i okresu
objętego strategią audytu;
— określenie instytucji audytowej odpowiedzialnej za opracowanie, monitorowanie i aktualizowanie strategii
audytu oraz wszelkich innych podmiotów, które wniosły swój wkład do tego dokumentu;
— odniesienie do statusu instytucji audytowej (organ krajowy, regionalny lub lokalny organ publiczny) i organu, w
którym się ona znajduje;
— odniesienie do deklaracji misji, karty audytu lub przepisów krajowych (w stosownych przypadkach) określa
jących wszystkie funkcje i obowiązki instytucji audytowej i innych instytucji prowadzących audyty w ramach
swoich obowiązków;
— potwierdzenie przez instytucję audytową, że instytucje prowadzące audyty zgodnie z art. 127 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 dysponują wymaganą niezależnością funkcjonalną (i organizacyjną w stosownych
przypadkach na mocy art. 123 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).
2.

OCENA RYZYKA

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
— wyjaśnienie stosowanej metody oceny ryzyka;
— odniesienie do wewnętrznych procedur aktualizacji oceny ryzyka.
3.

METODYKA

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
3.1 Przegląd
— odniesienie do podręczników lub procedur dotyczących audytu zawierających opis głównych etapów audytu, w
tym klasyfikacji wykrytych błędów i postępowania z nimi;
— odniesienie do uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu, które instytucja audytowa uwzględni w
swoich działaniach audytowych, jak określono w art. 127 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
— odniesienie do obowiązujących procedur w zakresie sporządzania sprawozdania z kontroli i opinii audytowej,
które należy przedłożyć Komisji zgodnie z art. 127 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
— w przypadku programu EWT odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych i wyjaśnienie, w jaki sposób
instytucja audytowa zamierza zapewnić proces koordynacji i nadzoru z udziałem grupy audytorów z innych
państw członkowskich, których dotyczy dany program, oraz opis regulaminu przyjętego zgodnie z art. 25 ust. 5
rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.
3.2 Audyty funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli (audyty systemów):
Wskazanie podmiotów, które mają zostać poddane audytowi, oraz powiązanych kluczowych wymogów w
kontekście audytu systemów. W stosownych przypadkach odniesienie do organu audytowego, któremu instytucja
audytowa powierza zadanie przeprowadzenia audytów.
(1) Należy wskazać programy operacyjne objęte wspólnym systemem zarządzania i kontroli, w przypadku gdy dla tych programów
przygotowano jedną strategię audytu, jak przewiduje to art. 127 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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Wskazanie wszelkich audytów systemów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne, takie jak:
— jakość weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu, przewidzianych w art. 125 ust. 5 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013, w tym w odniesieniu do przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
zasad pomocy państwa, wymogów środowiskowych, równych szans;
— jakość wyboru projektów oraz weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu (przewidzianych w art. 125
ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) związanych z wdrażaniem instrumentów finansowych;
— funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych utworzonych zgodnie z art. 72 lit. d), art. 125
ust. 2 lit. d) i art. 126 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; oraz ich połączenie z systemem informa
tycznym „SFC 2014”, jak przewidziano w art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
— wiarygodność danych związanych ze wskaźnikami i celami pośrednimi oraz danych na temat postępów
programu operacyjnego w osiąganiu celów przewidzianych przez instytucję zarządzającą na mocy art. 125
ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
— sprawozdawczość w zakresie kwot wycofanych i odzyskanych;
— wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych bazujących na ocenie
ryzyka nadużyć finansowych zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
3.3 Audyty operacji
Opis metody (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego metodę) doboru próby, która zostanie
zastosowana zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 28 rozporządzenia (UE)
nr 480/2014 oraz innymi szczególnymi procedurami mającymi zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie
związanymi z klasyfikacją wykrytych błędów, w tym podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego, i postępo
waniem z nimi.
3.4 Audyty zestawień wydatków
Opis podejścia kontrolnego w odniesieniu do audytu zestawienia wydatków.
3.5 Weryfikacja deklaracji zarządczej
Odniesienie do procedur wewnętrznych określających działania związane z weryfikacją twierdzeń zawartych w
deklaracji zarządczej na potrzeby opinii audytowej.
4.

PLANOWANE AUDYTY

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
— opis i uzasadnienie priorytetów audytowych i celów szczegółowych w odniesieniu do bieżącego roku obrachun
kowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych wraz z wyjaśnieniem powiązania wyników oceny ryzyka z
planowanymi audytami;
— orientacyjny harmonogram planowanych na bieżący rok obrachunkowy i dwa kolejne lata obrachunkowe zadań
audytowych w odniesieniu do audytów systemów (w tym audytów ukierunkowanych na szczególne dziedziny
tematyczne), przedstawiający się następująco:
Instytucje/podmioty
lub określone
obszary tema
tyczne, które mają
być poddane audy
towi

CCI

Tytuł
PO

Podmiot
odpowie
dzialny za
audyt

Wyniki oceny
ryzyka
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ZASOBY

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
— schemat organizacyjny instytucji audytowej oraz w stosownych przypadkach informacje na temat jej stosunków
z każdym organem audytowym, który przeprowadza audyty, jak przewidziano w art. 127 ust. 2 rozporządzenia
(UE) nr 1303/2013;
— wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch
kolejnych lat obrachunkowych.
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ZAŁĄCZNIK VIII

Wzór opinii audytowej
Do Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ..........................................................
1. WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany, reprezentujący ................................ [nazwa instytucji audytowej wyznaczonej przez państwo
członkowskie], funkcjonalnie niezależny w rozumieniu art. 123 ust. 4 [i 5 (w stosownych przypadkach)] rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013, przeprowadziłem audyt zestawienia wydatków za rok obrachunkowy, trwający od dnia
1 lipca … [rok] do dnia 30 czerwca … [rok] (1), opatrzonego datą … [data zestawienia wydatków przedłożonego
Komisji] („zestawienie wydatków”), zgodności z prawem i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do
Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w zestawieniu wydatków), funkcjonowania systemu
zarządzania i kontroli, oraz zweryfikowałem deklarację zarządczą do celów art. 59 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE,
EURATOM) nr 966/2012
w odniesieniu do programu operacyjnego ...................[nazwa programu operacyjnego, numer CCI] (zwanego dalej
„programem”),
w celu wydania opinii audytowej zgodnie z art. 127 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
2. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ

........................................... [nazwa instytucji zarządzającej], desygnowana na instytucję zarządzającą programu,
oraz ........................ [nazwa instytucji certyfikującej], desygnowana na instytucję certyfikującą programu, ponoszą
odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w zakresie funkcji
ustanowionych w art. 125 i 126 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (oraz art. 23 rozporządzenia (UE)
nr 1299/2013) (2).
Obowiązkiem .............. [nazwa instytucji certyfikującej], desygnowanej na instytucję certyfikującą programu, jest w
szczególności sporządzenie zestawienia wydatków (zgodnie z art. 137 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) oraz
poświadczenie jego kompletności, rzetelności i prawdziwości zgodnie z wymogami zawartymi w art. 126 lit. b) i c)
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
Ponadto, zgodnie z art. 126 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucja certyfikująca odpowiada za
poświadczenie, że wydatki ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi
zastosowanie do programu i zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa (3).
3. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI AUDYTOWEJ

Jak określono w art. 127 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, moim obowiązkiem jest wyrażenie
niezależnej opinii na temat tego, czy zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, czy wydatki, o których
zwrot wystąpiono do Komisji i które ujęto w zestawieniu wydatków, są zgodne z prawem (3) i prawidłowe oraz czy
wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo. Moim obowiązkiem jest także włączenie do
opinii stwierdzenia, czy audyt stawia pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej (4).
Audyty w związku z programem przeprowadzono zgodnie ze strategią audytu i uwzględniono w nich uznawane w
skali międzynarodowej standardy audytu. Zgodnie z wymogami określonymi w tych standardach instytucja audytowa
zachowuje zgodność z wymogami etycznymi oraz planuje i przeprowadza czynności audytowe w celu uzyskania
wystarczającej pewności na potrzeby opinii audytowej.
Audyt polega na przeprowadzeniu procedur w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów na poparcie
opinii przedstawionej poniżej. Przeprowadzone procedury zależą od profesjonalnego osądu audytora, w tym oceny
ryzyka wystąpienia poważnego braku zgodności, czy to stanowiącego nadużycie finansowe, czy błąd. Przepro
wadzone procedury audytowe są według mnie odpowiednie do okoliczności.
(1) Rok obrachunkowy oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca, z wyjątkiem pierwszego roku obrachunkowego, w odniesieniu do
którego oznacza on okres od rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostatnim rokiem obrachunkowym
jest okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
(2) Należy uwzględnić w przypadku programów EWT.
(3) Jak określono to w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
(4) Zgodnie z art. 59 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 966/2012.
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Uważam, że zgromadzone dowody są wystarczające i stanowią odpowiednią podstawę mojej opinii, [w przypadku
istnienia jakichkolwiek ograniczeń zakresu audytu:] za wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie „Ograniczenie
zakresu audytu”.
Główne ustalenia wynikające z audytów w odniesieniu do programu przedstawiono w załączonym rocznym
sprawozdaniu z kontroli zgodnie z art. 127 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
4. OGRANICZENIE ZAKRESU AUDYTU

Albo
Nie istniały żadne ograniczenia co do zakresu audytu.
Albo
Zakres audytu ograniczał się do następujących czynników:
a) …
b) …
c) …
[Należy wskazać wszelkie ograniczenia zakresu audytu, np. wszelkie braki w dokumentach uzupełniających, sprawy
w trakcie postępowania sądowego, a także oszacować, na podstawie sekcji „Opinia z zastrzeżeniami” poniżej,
wysokość związanych z tymi ograniczeniami wydatków i wkładu Unii oraz wpływ ograniczenia zakresu na opinię
audytową. W stosownych przypadkach dalsze wyjaśnienia w tym względzie należy podać w rocznym sprawozdaniu z
kontroli.]
5. OPINIA

Albo
(Opinia bez zastrzeżeń)
Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:
— zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29 ust. 5
rozporządzenia (UE) nr 480/2014,
— wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji, są zgodne z prawem i
prawidłowe,
— wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.
Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.
Albo
(Opinia z zastrzeżeniami)
Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:
— zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz zgodnie z przepisami art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE)
nr 480/2014;
— wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji, są zgodne z prawem i
prawidłowe,
— wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo,
z wyjątkiem następujących aspektów:
— w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z zestawieniem wydatków: .............................................
lub [niepotrzebne skreślić]
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— w odniesieniu do istotnych kwestii związanych ze zgodnością z prawem i prawidłowością wydatków ujętych
w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji: .......................................................
— lub [niepotrzebne skreślić] w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu
zarządzania i kontroli (1): ............................................................................................................
W związku z tym szacuję, że wpływ kwalifikacji jest [ograniczony]/[istotny]. [niepotrzebne skreślić]
Wspomniany wpływ odpowiada .....................................[kwota w EUR i %] łącznych deklarowanych wydatków.
Wkład Unii, którego to dotyczy, wynosi zatem ..................................................................... [kwota w EUR].
Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych/stawia pod znakiem zapytania twierdzenia
zawarte [niepotrzebne skreślić] w deklaracji zarządczej.
[W przypadku gdy przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej,
instytucja audytowa przedstawia w tym punkcie aspekty prowadzące do tego wniosku.]
Albo
(Opinia negatywna)
Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:
— zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz/nie daje prawdziwego i rzetelnego obrazu [niepotrzebne skreślić]
zgodnie z przepisami art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 480/2014,
— wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji, są/nie są [niepotrzebne skreślić]
zgodne z prawem i prawidłowe,
— wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje/nie funkcjonuje prawidłowo [niepotrzebne skreślić].
Przedmiotowa opinia negatywna opiera się na następujących aspektach:
— w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z zestawieniem wydatków: ..................................................
lub [niepotrzebne skreślić]
— w odniesieniu do istotnych kwestii związanych ze zgodnością z prawem i prawidłowością wydatków ujętych w
zestawieniu wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji: ...............................................................
lub [niepotrzebne skreślić]
— w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli (2): ..............
Przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej w odniesieniu
do następujących aspektów: ......................................................... .........................................................
[Instytucja audytowa może także załączyć objaśnienie uzupełniające, niemające wpływu na jej opinię, ustanowioną
zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się
odmowę wyrażenia opinii (3).]
Data
Podpis

(1) W przypadku gdy dotyczy to systemu zarządzania i kontroli, należy wskazać w opinii podmiot lub podmioty oraz aspekt lub aspekty ich
systemów, które nie są zgodne z wymogami lub działają nieskutecznie, z wyjątkiem przypadków, w których informacje te są już
jednoznacznie ujawnione w rocznym sprawozdaniu z kontroli, a akapit zawierający opinię odnosi się do konkretnej (konkretnych) sekcji
tego sprawozdania, w której (których) takie informacje są ujawnione.
(2) Taka sama uwaga jak w przypadku poprzedniego przypisu.
(3) Wspomniane wyjątkowe przypadki powinny być związane z nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi poza kompetencjami
instytucji audytowej.
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ZAŁĄCZNIK IX

Wzór rocznego sprawozdania z kontroli
1.

WPROWADZENIE

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
1.1

Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania.

1.2

Okres odniesienia (tj. rok obrachunkowy (1)).

1.3

Okres audytu (w trakcie którego przeprowadzano audyt).

1.4

Wskazanie programu lub programów operacyjnych objętych sprawozdaniem wraz z ich instytucjami zarządza
jącymi i certyfikującymi. [Jeżeli roczne sprawozdanie z kontroli dotyczy więcej niż jednego programu lub
funduszu, informacje te powinny być podawane z podziałem na poszczególne programy i fundusze, przy czym w
każdej sekcji należy podać informacje szczególne dla danego programu lub funduszu, z wyjątkiem sekcji 10.2, w
której informacje takie podaje się w sekcji 5.].

1.5

Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania i sporządzenia opinii audytowej.

2.

ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE LUB SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
2.1

Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych zmian w systemach zarządzania i kontroli związane z
obowiązkami instytucji zarządzających i certyfikujących, w szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji
nowym instytucjom pośredniczącym oraz potwierdzenie ich zgodności z art. 72 i 73 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 na podstawie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową na mocy art. 127 tego
rozporządzenia.

2.2

Informacje na temat monitorowania desygnowanych instytucji zgodnie z art. 124 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013.

2.3

Należy wskazać daty, od których zmiany mają zastosowanie, daty zgłaszania zmian instytucji audytowej, jak
również wpływ tych zmian na prace audytowe.

3.

ZMIANY STRATEGII AUDYTU

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
3.1

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian, które wprowadzono do strategii audytu, oraz ich
uzasadnienie. W szczególności należy wskazać wszelkie zmiany w metodzie doboru próby stosowanej w audycie
operacji (zob. sekcja 5 poniżej).

3.2

Rozróżnienie pomiędzy zmianami wprowadzanymi lub proponowanymi na późnym etapie, które nie mają
wpływu na czynności przeprowadzone podczas okresu referencyjnego a zmianami przeprowadzonymi w trakcie
okresu referencyjnego, które mają wpływ na audyt i jego wyniki. Należy tu uwzględnić tylko zmiany
wprowadzone w odniesieniu do poprzedniej wersji strategii audytu.

4.

AUDYTY SYSTEMU

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
4.1

Szczegółowe informacje na temat podmiotów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty
prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu (jak przewidziano to w art. 127 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — zwane dalej „audytami systemu”.

4.2

Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym odniesienie do stosowanej strategii audytu, ze szczególnym
uwzględnieniem metody oceny ryzyka oraz wyników, które doprowadziły do stworzenia planu dla audytu
systemów. W przypadku aktualizacji oceny ryzyka należy opisać ją w sekcji 3 powyżej, dotyczącej zmian w
strategii audytu.

(1) Zdefiniowany w art. 2 pkt 29 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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4.3

W odniesieniu do tabeli w sekcji 10.1 poniżej opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonych audytów
systemu, w tym audytów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne, określone w sekcji 3.2 załącznika VII
do tego rozporządzenia.

4.4

Wskazanie, czy stwierdzone problemy zostały uznane za mające charakter systemowy, oraz wskazanie, jakie
środki zostały podjęte, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do
nich korekt finansowych zgodnie z art. 27 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 480/2014.

4.5

Informacje dotyczące działań następczych w związku z zaleceniami audytu wynikającymi z audytów systemu
przeprowadzonych w poprzednich latach obrachunkowych.

4.6

Opis (w stosownych przypadkach) konkretnych niedociągnięć związanych z zarządzaniem instrumentami
finansowymi lub innym rodzajem wydatków objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, projekty
generujące przychody, uproszczone opcje kosztów), wykrytych podczas audytów systemu oraz opis działań
następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą w celu uzupełnienia tych braków.

4.7

Poziom pewności uzyskany w wyniku audytów systemu (niski/średni/wysoki) i uzasadnienie.

5.

AUDYTY OPERACJI

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
5.1

Wskazanie podmiotów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty operacji (jak przewidziano to w
art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 27 rozporządzenia (UE) nr 480/2014)…

5.2

Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, czy dana metoda jest zgodna ze strategią audytu.

5.3

Wskazanie parametrów stosowanych w statystycznym doborze próby i wyjaśnienie zastosowanych podstawowych
obliczeń i profesjonalnej oceny. Parametry doboru próby obejmują próg istotności, poziom ufności, jednostkę
próby, błąd oczekiwany, interwał próbkowania, wartość populacji, liczebność populacji, liczebność próby,
informacje na temat stratyfikacji (w stosownych przypadkach). Podstawowe obliczenia dotyczące doboru próby
oraz łącznego poziomu błędu (jak określono to w art. 28 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 480/2014) ujawnia się
w sekcji 10.3 poniżej, w formacie umożliwiającym zrozumienie podjętych działań podstawowych, zgodnie z
zastosowaną określoną metodą doboru próby.

5.4

Stwierdzenie zgodności między łącznymi wydatkami w EUR zadeklarowanymi Komisji w odniesieniu do roku
obrachunkowego oraz populacją, z której pobrano próbę losową (kolumna „A” tabeli w sekcji 10.2 poniżej).
Stwierdzenie zgodności pozycji obejmuje ujemne jednostki próby, w przypadku gdy korekty wprowadzono w
odniesieniu do danego roku obrachunkowego.

5.5

Gdy istnieją ujemne jednostki próby, należy przedstawić potwierdzenie, że zostały one potraktowane jako odrębna
populacja zgodnie z art. 28 ust. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014. Analiza najważ
niejszych wyników audytów tych jednostek, mianowicie skupiająca się na sprawdzeniu, czy decyzje o
zastosowaniu korekt finansowych (podjęte przez państwo członkowskie lub Komisję) zostały ujęte w
zestawieniach wydatków jako kwoty wycofane lub odzyskane

5.6

W przypadku stosowania niestatystycznej metody doboru próby należy wskazać przyczyny stosowania tej metody
zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odsetek operacji/wydatków objętych audytami,
działania podjęte w celu zapewnienia losowości próby (i tym samym jej reprezentatywności) oraz w celu
zapewnienia wystarczającego rozmiaru próby umożliwiającej jednostce audytowej sporządzenie ważnej opinii
audytowej. Prognozowany poziom błędu oblicza się także w przypadku niestatystycznej metody doboru próby.

5.7

Analiza najważniejszych wyników audytów operacji, opisująca liczbę pozycji próby objętych audytem,
odpowiednią kwotę i rodzaje (1) błędów według danej operacji, charakter (2) znalezionych błędów, poziom błędu
warstwy i odpowiednie główne braki i nieprawidłowości (3), górną granicę poziomu błędu (w stosownych
przypadkach), przyczynę źródłową, zaproponowane środki naprawcze (w tym środki mające na celu uniknięcie
tych błędów w kolejnych wnioskach o płatność) oraz wpływ na opinię audytową. Tam, gdzie to konieczne, należy
przedłożyć dalsze wyjaśnienia na temat danych przedstawionych w sekcjach 10.2 i 10.3 poniżej, w szczególności
w odniesieniu do łącznego poziomu błędu.

(1) Losowe, systemowe, anormalne.
(2) Np.: kwalifikowalność, udzielanie zamówień publicznych, pomoc państwa.
(3) Poziom błędu warstwy należy ujawnić, w przypadku gdy zastosowano stratyfikację zgodnie z art. 28 ust. 10 rozporządzenia (UE)
nr 480/2014, obejmującą subpopulacje o podobnych cechach, takich jak operacje składające się z wkładów finansowych przekazy
wanych z programu do instrumentów finansowych, innych elementów o dużej wartości, funduszy (w przypadku programów opartych
na wielu funduszach).
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5.8

Wyjaśnienia dotyczące korekt finansowych związanych z rokiem obrachunkowym i wprowadzonych przez
instytucję certyfikującą/instytucję zarządzającą przed przedstawieniem Komisji zestawień wydatków oraz będących
wynikiem audytów operacji, w tym korekty stawki zryczałtowanej lub ekstrapolowanej, jak przedstawiono
szczegółowo w sekcji 10.2 poniżej.

5.9

Porównanie łącznego poziomu błędu i łącznego błędu rezydualnego (1) (jak przedstawiono w sekcji 10.2 poniżej)
z progiem istotności w celu upewnienia się, czy populacja nie jest przedstawiona błędnie, oraz wpływ na opinię
audytową.

5.10 Informacje na temat wyników audytu próby uzupełniającej (jak określono to w art. 28 ust. 12 rozporządzenia
(UE) nr 480/2014), o ile taka istnieje.
5.11 Szczegółowe informacje na temat tego, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy, oraz na temat
podjętych środków, w tym oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i związanych z nimi korekt
finansowych.
5.12 Informacje dotyczące działań następczych w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w poprzednich
latach, w szczególności w związku z defektami o charakterze systemowym.
5.13 Wnioski wyciągnięte z ogólnych wyników audytów operacji w odniesieniu do skuteczności systemów zarządzania
i kontroli.
6.

AUDYTY ZESTAWIEŃ WYDATKÓW

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
6.1

Wskazanie instytucji/podmiotów, które przeprowadziły audyty zestawień wydatków.

6.2

Opis podejścia kontrolnego stosowanego w celu zweryfikowania elementów zestawień wydatków określonych w
art. 137 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Obejmuje to odniesienia do czynności audytowych przeprowa
dzonych w kontekście audytów systemu (wyszczególnionych w sekcji 4) i audytów operacji (wyszczególnionych w
sekcji 5), w odniesieniu do gwarancji wymaganej od zestawień wydatków.

6.3

Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości
zestawień wydatków, w tym wskazanie korekt finansowych, które wprowadzono i ujęto w zestawieniach
wydatków w następstwie wyników audytów systemu lub audytów operacji.

6.4

Wskazanie, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy oraz wskazanie, jakie środki zostały podjęte.

7.

KOORDYNACJA MIĘDZY INSTYTUCJAMI AUDYTOWYMI I DZIAŁANIA NADZORCZE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ
(w stosownych przypadkach)

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
7.1

Opis procedury koordynacji między instytucją audytową i innymi podmiotami audytowymi, które przeprowadzają
audyty, jak przewidziano w art. 127 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w stosownych przypadkach).

7.2

Opis procedury sprawowania nadzoru i oceny jakości stosowanych przez instytucję audytową wobec takich
podmiotów audytowych.

8.

INNE INFORMACJE

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
8.1

W stosownych przypadkach informacje na temat zgłoszonych nadużyć finansowych i podejrzeń nadużyć
finansowych w kontekście audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową (w tym przypadków
wskazanych przez inne krajowe lub unijne organy i związanych z operacjami, w odniesieniu do których instytucja
audytowa przeprowadziła audyt), wraz z podjętymi środkami.

8.2

W stosownych przypadkach późniejsze wydarzenia, które miały miejsce po złożeniu zestawień wydatków do
instytucji audytowej i przed przekazaniem Komisji rocznego sprawozdania z kontroli na mocy art. 127 ust. 5
lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i zostały uwzględnione podczas ustanawiania poziomu pewności i
sporządzania opinii przez instytucję audytową.

(1) Łączne błędy pomniejszone o korekty, o których mowa w pkt 5.8 powyżej, dzielone przez populację całkowitą.
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OGÓLNY POZIOM PEWNOŚCI

Sekcja ta zawiera następujące informacje:
9.1

Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i
kontroli (1) i wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskano taki poziom z połączenia wyników audytów systemu (podanych
w sekcji 10.2 poniżej) i audytów operacji (podanych w sekcji 10.3 poniżej). W stosownym przypadku instytucja
audytowa powinna także uwzględnić wyniki innych krajowych lub unijnych audytów przeprowadzonych w
odniesieniu do danego roku obrachunkowego.

9.2

Ocena wszelkich wprowadzonych działań naprawczych i zapobiegawczych, takich jak korekty finansowe i ocena
potrzeby zastosowania wszelkich niezbędnych dodatkowych środków naprawczych, zarówno z perspektywy
systemowej, jak i finansowej.

10.

ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z KONTROLI

10.1 Wyniki audytów systemu (wzór określony poniżej)
10.2 Wyniki audytów operacji (wzór określony poniżej)
10.3 Obliczenia leżące u podstaw wyboru próby losowej i łącznego poziomu błędu

(1) Ogólny poziom pewności odpowiada jednej z czterech kategorii określonych w tabeli 2 w załączniku IV do rozporządzenia (UE)
nr 480/2014.
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Klucz
owy
wymóg
1

Klucz
owy
wymóg
2

Klucz
owy
wymóg
3

Klucz
owy
wymóg
4

Klucz
owy
wymóg
5

Klucz
owy
wymóg
6

Klucz
owy
wymóg
7

Klucz
owy
wymóg
8

Klucz
owy
wymóg
9

Klucz
owy
wymóg
10

Klucz
owy
wymóg
11

Kluczowe wymogi (w stosownych przypadkach)
[jak określono w tabeli 1 — załącznik IV do rozporządzenia (UE) nr 480/2014]

Program operacyjny: [CCI i nazwa PO]

Uwaga: fragmenty zaznaczone na szaro w powyższej tabeli odnoszą się do kluczowych wymogów, które nie dotyczą podmiotu objętego audytem.

Tytuł
audytu

Data
końco
wego
spraw
ozdani
az
audytu
Klucz
owy
wymóg
12

Klucz
owy
wymóg
13

Ocena ogólna (kate
goria 1, 2, 3, 4)
[jak określono w ta
beli 2 — załącznik
IV do rozporządze
nia (UE)
nr 480/2014]
Uwagi

PL

IC

IP

IZ

Podmiot
poddany
audy
towi

Fundu
sz
(fundu
sze
miesza
ne PO)

10.1. Wyniki audytów systemów
13.2.2015
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Numer
programu CCI

Tytuł
programu

Kwota w EUR
odpowiadająca
populacji, z
której pobrano
próbę losową
(1)

A

Kwota (4)

% (5)

Wydatki w odniesieniu do roku
obrachunkowego objęte audytem
w ramach próby losowej

B

Kwota niepra
widłowych
wydatków w
próbie losowej

C

Łączny
poziom błędu
(2)

D

Korekty wpro
wadzane w
wyniku łącz
nego poziomu
błędu

E

Łączny błąd rezy
dualny
(F = (D * A) – E)

F

Inne wydatki
objęte
audytem (3)

G
Kwota niepra
widłowych
wydatków w
ramach pozo
stałych
wydatków
objętych
audytem

H

10.3 Obliczenia leżące u podstaw wyboru próby losowej i łącznego poziomu błędu

PL

(1) Kolumna „A” odnosi się do populacji, z której pobrano próbę losową, tj. całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemu księgowego instytucji certyfikującej i ujętych we wnioskach
o płatność przedstawionych Komisji (jak ustanowiono art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), pomniejszonych o ujemne jednostki próby, jeżeli takie istnieją. W stosownych przypadkach na
leży przedstawić wyjaśnienia w sekcji 5.4 powyżej.
(2) Łączny poziom błędu jest obliczany przed zastosowaniem jakichkolwiek korekt finansowych w odniesieniu do próby poddanej audytowi lub populacji, z której próba losowa została pobrana. Jeżeli próba lo
sowa obejmuje co najmniej dwa fundusze lub programy, łączny (obliczony) poziom błędu przedstawiony w kolumnie „D” dotyczy całej populacji. W przypadku zastosowania stratyfikacji należy podać dalsze
informacje w podziale na warstwy w sekcji 5.7 powyżej.
(3) W stosownych przypadkach kolumna „G” odnosi się do wydatków poddanych audytowi w kontekście próby uzupełniającej.
(4) Kwota wydatków poddanych audytowi (w przypadku zastosowania podpróby, o której mowa w art. 28 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 480/2014, w kolumnie tej ujmuje się tylko kwotę pozycji wydatków pod
danych faktycznemu audytowi zgodnie z art. 27 tego rozporządzenia).
(5) Odsetek wydatków objętych audytem w stosunku do wydatków zadeklarowanych Komisji w roku odniesienia.

Fundusz

10.2 Wyniki audytów operacji
L 38/112
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ZAŁĄCZNIK X

Wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
CZĘŚĆ A
DANE WYMAGANE CO ROKU („SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)

nr 1303/2013)

1.

IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z WDRAŻANIA

<type='S' maxlength=15 input='S'>

CCI

<type='S' maxlength=255 input='G'>

Nazwa programu

2.

Wersja

<type='N' input='G'>

Rok sprawozdawczy

<type='N' input='G'>

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący

<type='D' input='M'>

PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 3 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 1299/2013)

Kluczowe informacje na temat wdrażania programu EWT w danym roku, w tym informacje na temat
instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
3.

WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przegląd wdrażania
NR IDENTYFIKACYJNY

Oś priorytetowa

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w
odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i
działań podjętych w celu rozwiązaniach tych problemów

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' maxlength=1750 input='M'>

3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu inwesty
cyjnego przekazane za pomocą tabel 1–2 poniżej.
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Wskaźni
k

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa
(2023 r.)
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

WARTOŚĆ ROCZNA

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Uwagi (w
razie
potrzeby)
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Jednostka
miary

Wartość
doce
lowa (1)
(2023 r.)
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

WARTOŚĆ SKUMULOWANA
2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Uwagi (w
razie
potrzeby)

(1) Wartości docelowe są nieobowiązkowe dla osi priorytetowych „Pomoc techniczna”.
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W pełni wdrożone
operacje
[rzeczywiste wyko
nanie]

Wybrane operacje
[prognoza przedsta
wiona przez benefi
cjentów]

Wskaźnik
(nazwa
wskaź
nika)

<type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> max
length=875
input='M'>

NR
IDENTY
FIKA
CYJNY

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego); ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc
techniczna”)

PL

Tabela 2

<type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='N' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'
input='G'> input='G'> input='G'> or 'N' in input='G'> or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in or 'N' in
max
put='G'>
put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> length=875
input='M'>

NR
IDENTY
FIKA
CYJNY

Automatycznie z SFC

Wskaźniki rezultatu (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

Tabela 1
L 38/114
13.2.2015
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2018 r:

2017 r:

2016 r:

2015 r:

2014 r:

Cel końcowy ð2023 r:Þ

Cel pośredni na 2018 r:

kluczowy etap wdrażania

Wskaźnik lub

NR IDENTYFIKACYJNY

stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatuÞ

ðkluczowe etapy wdrażania,
produkt finansowy lub, w

Rodzaj wskaźnika

Oś priorytetowa

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

2023 r:

2022 r:

2021 r:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1.
(2) Dane ustrukturyzowane wymagane w celu przygotowania sprawozdania na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które należy złożyć w kwietniu 2015 r. zgodnie z art. 19 ust. 3 i załącznikiem II do
rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 (1) [wzór przekazywania danych finansowych] (2) oraz w tabeli 16 wzoru
dotyczącego programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

Tabela 4

Państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulo
wane, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy
też nie.

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

*

<type='S' <type='S' in <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S' <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'or <type='S'
in
put='G'>
in
in
in
in
in
'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P' 'N' or 'P'
max
put='G'>
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in or 'C' in length=875
put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> input='M'>

Jednostka miary,
w stosownych przypadkach

Tabela 3

Uwagi ðw razie potrzebyÞ

Sprawozdania na temat wskaźników finansowych, kluczowych etapów wdrażania, wskaźników produktu i rezultatu pełniących rolę celów pośrednich i końcowych w ramach
wykonania (przedkładane począwszy od sprawozdania w 2017 r.).

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach z wdrażania
począwszy od 2017 r.

2019 r:

PL

2020 r:

13.2.2015
L 38/115

Tabela 5

378
Kwalifikowane wydatki ze środków
wsparcia z EFRR poniesione na
wszystkie operacje realizowane poza
częścią unijną obszaru objętego
programem lub ich część, zadeklaro
wane przez beneficjentów instytucji
zarządzającej (w EUR)

Udział całkowitej alokacji finansowej
na wszystkie operacje zlokalizowane
poza unijną częścią obszaru objętego
programem lub na ich część
(%)
(kolumna 2/całkowita kwota aloko
wana na wsparcie z EFRR na poziomie
programu *100)

<type='P' input='G'>

Kwota wsparcia z EFRR (*), jaką prze
widuje się wykorzystać na wszystkie
operacje realizowane poza unijną
częścią obszaru objętego programem
lub ich część na podstawie wybranych
operacji (w EUR)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

4

3

2

<type='P' input='G'>

Udział całkowitej alokacji finansowej
na wszystkie operacje zlokalizowane
poza unijną częścią obszaru objętego
programem lub na ich część
(%)
(kolumna 4/całkowita kwota alokowana
na wsparcie z EFRR na poziomie pro
gramu *100)

5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(*) Wsparcie z EFRR ustala się w decyzji Komisji dotyczącej odnośnego programu EWT.
(1) Na podstawie i z zastrzeżeniem pułapów określonych w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

Wszystkie operacje poza unijną
częścią obszaru objętego progra
mem lub ich część (1)

1

Skumulowany koszt wszystkich lub części operacji zrealizowanych poza unijną częścią obszaru objętego programem

PL

Tabela 6

(jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych] oraz w tabelach 6–9 wzoru
dotyczącego programów współpracy)

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE)
nr 1304/2013),

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

W stosownych przypadkach, należy zapewnić wykorzystanie wszelkiego wkładu z państw trzecich biorących udział w programie EWT (np. IPA i EIS, Norwegia, Szwajcaria)
L 38/116
13.2.2015

13.2.2015
4.

PL
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L 38/117

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych dla poprzedniego roku budżetowego, w tym nazwa i
okres odniesienia, jaki obejmowała dana ewaluacja.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>
5.

KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
b) NIEOBOWIĄZKOWE W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH, w przeciwnym razie zostaną zawarte w
pkt 9.1 (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich osiągnięcie,
wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych przypadkach).
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
6.

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania przeznaczone do wiadomości publicznej należy
podać przekazać jako oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania.
7.

SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Jeżeli instytucja zarządzająca postanowi wykorzystać instrumenty finansowe, musi przesłać Komisji specjalne
sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe w postaci załącznika do rocznego
sprawozdania z wdrażania.
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CCI

Inwestycje
ogółem

Całkowite
kwalifiko
walne
koszty

Planowana
data po
wiadomie
nia/data
przedłoże
nia pro
jektu
(w stosow
nych przy
padkach)
(rok,
kwartał)

Data
udzielenia
milczącej
zgody
przez Ko
misję/data
zatwier
dzenia
przez Ko
misję
(w stosow
nych przy
padkach)
Planowane
rozpoczę
cie wdra
żania
(rok,
kwartał)

Planowana
data za
kończenia
wdrażania
(rok,
kwartał)
Oś priory
tetowa/
priorytety
inwesty
cyjne

Bieżący
stan reali
zacji —
postępy fi
nansowe
(% wydat
ków po
świadczo
nych Ko
misji w
stosunku
do całko
witych
kosztów
kwalifiko
walnych)

380

Uwagi
(w razie
potrzeby)

<type='S' <type='D' <type='S'
max
input='M'>
max
length=875
length=875
input='M'>
input='M'>

Główne
produkty

Data pod
pisania
pierwszej
umowy na
wykonanie
prac (1)
(w stosow
nych przy
padkach)

<type='S' maxlength=3500 input='M'>
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Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania

8.2. Wspólne plany działania

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie EWT.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz podjęte środki zaradcze.

(1) W przypadku operacji realizowanych w ramach PPP — data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym i podmiotem sektora prywatnego (art. 102 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013).

<type='S' in
put='S'>

Bieżący stan
realizacji — po
stępy rzeczowe
Główne etapy
wdrażania pro
jektu
1. zakończony/
w użytkowaniu;
2. zaawanso
wany stan prac;
3. w trakcie bu
dowy;
4. w
trakcie
udzielania za
mówienia pu
blicznego
5. w trakcie op
racowywania

PL

<type='S' <type='S' <type='S' in <type='N' <type='N' <type='D' <type='D' <type='D' <type='D' <type='S' <type='P'
in
in
put='S'>
input='M'> input='M'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='G'> input='M'>
put='G'> put='G'>

Projekt

Status du
żego pro
jektu
1. zakoń
czony
2. zatwier
dzony
3. przed
łożony
4. planowane
powiadomie
nie Komisji/
przedłożenie
projektu Ko
misji

Duże projekty

Tabela 7

W STOSOWNYCH PRZYPADKACH POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 oraz art. 14 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)

8.1. Duże projekty

8.

L 38/118
13.2.2015

<type='S' in
put='S'>

<type='N'
input='M'>

Całkowite
kwalifiko
walne
koszty

<type='N'
input='M'>

Całkowite
wsparcie
publiczne

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

<type='S'
input='G'>

CCI

<type='N'
input='M'>

Wkład PO
na rzecz
wspólnego
planu dzia
łania

<type='S'
input='G'>

Oś priory
tetowa

<type='S'
input='S'>

Rodzaj
wspólnego
planu dzia
łania
1. zwykły
2. pilota
żowy
3. INICJA
TYWA NA
RZECZ ZA
TRUDNIE
NIA LUDZI
MŁODYCH

<type='D'
input='M'>

[Plano
wane]
przedłoże
nie pro
jektu Komi
sji

<type='D'
input='M'>

[Plano
wane]
rozpoczęcie
wdrażania

<type='D'
input='M'>

[Plano
wane]
zakoń
czenie

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Główne
produkty i
rezultaty

<type='N'
input='M'>

Całkowite
wydatki
kwalifiko
walne
poświad
czone
Komisji

<type='S'
max
length=875
input='M'>

Uwagi (w
razie
potrzeby)

PL

<type='S'
in
put='G'>

Tytuł
wspól
nego
planu
działania

Etap wdraża
nia wspól
nego planu
działania
1. zakoń
czony
2. > 50 %
wdrożenia
3. rozpoczęty
4. zatwier
dzony
5. złożony
6. planowany

Wspólne plany działania

Tabela 8
13.2.2015
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
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CZĘŚĆ B
SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (art. 50

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)

9.

OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE)
nr 1299/2013)

9.1

Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013)
W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ OSI PRIORYTETOWEJ — Ocena przedstawionych wyżej informacji i postępów w

realizacji celów programu, w tym wkład EFRR w zmiany wartości wskaźników rezultatu, jeżeli dostępne są wyniki
badań ewaluacyjnych.
<type='S' maxlength=10500 input='M'>

9.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz promowanie
niedyskryminacji, a w szczególności wspieranie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i
rozwiązania przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie problematyki równości płci na poziomie programu
EWT i jego operacji (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 akapit drugi lit. d)
rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 7 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym promowania równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym, w
stosownych przypadkach, w zależności od treści i celów danego programu współpracy, przegląd szczególnych
przedsięwzięć mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w szczególności
wspieranie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania przyjęte, aby zapewnić uwzględnienie
problematyki równości płci na poziomie programu operacyjnego i jego operacji.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
9.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 4 akapit drugi
lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
Ocena realizacji szczególnych przedsięwzięć mających na celu uwzględnienie zasad określonych w art. 8 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym zrównoważonego rozwoju, w tym, w stosownych przypadkach, w
zależności od treści i celów danego programu współpracy, przegląd przedsięwzięć podjętych w celu promowania
zrównoważonego rozwoju zgodnie z danym artykułem.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
9.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu (art. 50 ust. 4
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
Dane obliczane automatycznie przez system SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych.
Opcjonalnie: wyjaśnienie podanych wartości — <type='S' maxlength=3500 input='M'>
9.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu EWT (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14
ust. 4 akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)
Ocena realizacji przedsięwzięć podejmowanych w celu uwzględnienia roli partnerów, o których mowa w art. 5
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym zaangażowanie partnerów we wdrażanie, monitorowanie i ewaluację
programu EWT.
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
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OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 14 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 1299/2013

10.1 Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami
dokonanymi w ramach ewaluacji
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
10.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach
strategii komunikacji
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
11.

DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU EWT (art. 14
ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c) i f) rozporządzenia (UE) nr 1299/2013)

11.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach programu
EWT
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.2 Postępy w realizacji działań mających na celu zwiększenie potencjału instytucji i beneficjentów w
zakresie administrowania EFRR i jego wykorzystania
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.3 Wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie (w stosownych przypadkach)
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
11.4 Postępy we wdrażaniu przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych
<type='S' maxlength=3500 input='M'>
12.

INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W celu oceny postępów w drodze do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych wyznaczonych w odniesieniu do
wskaźników finansowych w latach 2018 i 2023 do tabeli 4 w części A niniejszego załącznika dodaje się
następujące dwie kolumny:
13

14
Dane do celów przeglądu wyników i ram wykonania

Tylko w odniesieniu do sprawozdania złożonego w 2019 r.:
całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów i poświadczone Komisji do dnia
31.12.2018 r.
Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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Tylko w odniesieniu do końcowego sprawozdania z wdraża
nia: całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone
przez beneficjentów do dnia 31.12.2023 r. i poświadczone
Komisji
Artykuł 22 ust.7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013
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CZĘŚĆ C
SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA (Art. 50 ust. 5 rozporzą

dzenia (UE) nr 1303/2013)

13. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jego ocena.
<type='S' maxlength=17500 input='M'>
14. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych określonych w
ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie
powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych celów pośrednich w sprawozdaniu
na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów
końcowych).
<type='S' maxlength=7000 input='M'>
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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1974
z dnia 8 lipca 2015 r.
określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 122 ust. 2 akapit
szósty,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Państwa członkowskie są zobowiązane do zgłaszania nieprawidłowości na podstawie art. 122 ust. 2 rozporzą
dzenia (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1970 (2).

(2)

Interesy finansowe Unii powinny być chronione w jednakowy sposób, niezależnie od funduszu wykorzystanego
do realizacji celów, dla których został ustanowiony. W tym celu w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 oraz w
rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (3), (UE) nr 223/2014 (4) oraz (UE)
nr 514/2014 (5) przyznano Komisji uprawnienia do przyjmowania przepisów dotyczących zgłaszania nieprawid
łowości. W celu zapewnienia, aby jednakowe przepisy miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich funduszy
podlegających tym rozporządzeniom, konieczne jest, aby niniejsze rozporządzenie zawierało przepisy
identyczne z przepisami rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2015/1975 (6), (UE) 2015/1976 (7) oraz
(UE) 2015/1977 (8).

(3)

Aby zapewnić skuteczną analizę i ogólne zarządzanie przypadkami nieprawidłowości, państwa członkowskie są
zobowiązane do regularnego i terminowego przekazywania Komisji istotnych informacji na temat wykrytych
nieprawidłowości. W celu ochrony interesów finansowych Unii konieczne jest określenie jednolitych warunków
przekazywania takich informacji, w szczególności częstotliwości i formatu.

(4)

Aby uniknąć sytuacji, w której dana nieprawidłowość miałaby następstwa wykraczające poza terytorium zgłasza
jącego państwa członkowskiego, to państwo członkowskie powinno niezwłocznie zgłosić Komisji każdą taką
nieprawidłowość.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE)
nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i
zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).
(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawid
łowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (zob. s. 23 niniejszego
Dziennika Urzędowego).
(7) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1976 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawid
łowości w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 (zob. s. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego).
(8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1977 z dnia 8 lipca 2015 r. określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawid
łowości w odniesieniu do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej,
zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 514/2014 (zob. s. 29 niniejszego Dziennika Urzędowego).
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(5)

Aby w pełni wykorzystać zalety wynikające ze stosowania elektronicznych środków wymiany informacji przy
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wymiany informacji, państwa członkowskie powinny stosować
specjalny system zarządzania nieprawidłowościami (Irregularity Management System, IMS) dostępny w ramach
ustanowionej przez Komisję platformy systemu informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych.

(6)

Państwa członkowskie i Komisja powinny zapewnić, aby przekazywanie danych za pośrednictwem systemu
zarządzania nieprawidłowościami odbywało się w bezpieczny sposób gwarantujący dostępność, integralność,
wiarygodność i poufność informacji.

(7)

Użycie euro jako jedynej waluty do zgłaszania nieprawidłowości jest niezbędne dla zapewnienia porównywalności
przekazywanych informacji. W przypadku państw członkowskich, które nie przyjęły euro jako swojej waluty,
konieczne jest określenie kursu wymiany stosowanego do przeliczania przedmiotowych kwot na euro oraz kursu
wymiany stosowanego do przeliczania wydatków, które nie zostały zapisane w księgach rachunkowych instytucji
certyfikującej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu koordynującego europejskie
fundusze strukturalne i inwestycyjne ustanowionego na mocy art. 150 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(9)

Ponieważ dokonano już płatności w ramach przedmiotowych funduszy, a więc mogą wystąpić nieprawidłowości,
przepisy niniejszego rozporządzenia powinny mieć natychmiastowe zastosowanie. Niniejsze rozporządzenie
powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot
W niniejszym rozporządzeniu określa się częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości, o których mowa w
art. 122 ust. 2 akapit szósty rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Artykuł 2
Częstotliwość zgłaszania nieprawidłowości
1.
W terminie dwóch miesięcy od końca każdego kwartału państwa członkowskie przesyłają Komisji wstępne
zgłoszenie nieprawidłowości, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970.
2.
Państwa członkowskie przesyłają Komisji zgłoszenie uzupełniające, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia
delegowanego (UE) 2015/1970, możliwie jak najszybciej po uzyskaniu istotnych informacji.
3.
Każde państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza Komisji wszelkie wykryte nieprawidłowości lub podejrzenie ich
wystąpienia, wskazując inne państwa członkowskie, których to dotyczy, jeżeli nieprawidłowości te mogą mieć
następstwa wykraczające poza terytorium tego państwa członkowskiego.

Artykuł 3
Format zgłoszeń
Informacje, o których mowa w art. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970, są przesyłane drogą elektro
niczną z użyciem systemu zarządzania nieprawidłowościami ustanowionego przez Komisję.
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Artykuł 4
Stosowanie euro
1.

Kwoty zgłaszane przez państwa członkowskie są denominowane w euro.

2.
Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty do dnia przekazania zgłoszenia na podstawie
art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1970, przeliczają kwoty w walucie krajowej na euro zgodnie z
art. 133 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 28 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 (1). W przypadku wydatków, które nie zostały zapisane w księgach
rachunkowych instytucji certyfikującej, stosowany jest najbardziej aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany,
opublikowany w formie elektronicznej przez Komisję, w momencie wstępnego zgłoszenia.
Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2015 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
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Publikacje bezpłatne:
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• więcej egzemplarzy lub plakaty/mapy:
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm);
w delegaturach w krajach spoza UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm);
kontaktując się z serwisem Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm) lub
telefonując 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezpłatne połączenie z dowolnego miejsca w UE) (*).
(*) Informacje są zapewniane bezpłatnie, podobnie jak większość połączeń (aczkolwiek niektórzy operatorzy, budki telefoniczne lub
hotele mogą pobierać opłaty).
Publikacje płatne:
• w EU Bookshop (https://bookshop.europa.eu/pl/home/).
Prenumeraty płatne:
• za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).

