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DziałĄąc w oparciu o przepis arI. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r' o wspieraniu
zrÓwnowazonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego(Dz' U' z 2017 r' poz. 1267), zgodnie z ktÓrym lnstytucja ZarządzĄąca, W ramach nadzoru instytucji
pośredniczących W zakresie zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadanz przepisami prawa i programem operacyjnym oraz w celu zapewnienia efektywności wdraŻania ŚrodkÓw
tego programu, moŻe wydawac pisemne wytyczne lub polecenia,

polecam:

1) nie wymagania od ubiegających się o pomoc finansową w ramach Po RYBY 2014 _ 2o2otłumaczenia na język polski faktur oraz innych dokumóntów księgowych, sporządzonych
w języku angielskim, jako jednym z języków urzędowych UE,2) stosowanie się do'wytycznych yv 1ai<resle werytiłacji zasad horyzontatnych, w tym również
w zakresie operacji generujących dochód,

3) pzygotowywanie wezwań do uzupełnienia wniosków o dofinansowanie w sposób precyzyjny,
tak by ich treść jas1o wskazywała elementy wymagające uzupełnienia czy też poprawienii. '
Niedopuszczalne jest cytowanie instruk-cji 

-wypełniania 
wniosku o dofinansowanie lubwskazywanie brakujących załączników (wymienionych w rozporządzeniu) bez wcześniejszej

weryfikacji potrzeby ich dołączania.
4) stosowanie zasady, iż organizacje producentów realizują operacje w ramach Po RYBY

2014 -2020 zawsze w imieniu swoich członków tj. rybaków nilezącyctr do tych organlzac;i.
Tym samym nie należy weryfikować powiązań 

-rybaków z organiźacją próoucentów oriz
traktowaó uczestnictwa rybaków w projekcie jakó świadczenió przer'' ńicn usług na rzecz
organizacji rybackiej,

5) żądanie protokołów odbioru tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy rozporządzeń
wykonawczych do ustawy o EFńR,

6) traktowanie wszystkich współkonsorcjantów, w ramach umowy konsorcjum, jako
równorzędne strony umowy zgodnie dążące do osiągnięcia wspólnego celu. Zatem nie mimytu do czynienia z wyłanianiem podmiotÓw na podstańie ustawy pra*ó zamowień puoticznycrr
Podobnie przepisÓw tej ustawy nie stosuje się do zadan wykonywónych przez podmioty powiąz'ane
ze sobą umową konsorcjum na rzecz wspólnego projektu.

7) zaliczanie do kosztów kwalifikowalnych, łosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich,
wsłazanych w kosztorysie inwestorskim - w przypadku nakładów rzeczorych wnoszonych
w formie robót budowIanych i prac konstrukcyjnyóń.

Ponadto, przypominam o obowiązku przestrzegania przez ARiMR terminÓw rozpatrywania
dokumentÓw aplikacyjnych wnioskodawcÓw i beneficjentÓwI,v ramach Po RYBY 2o14 _2o2o.

Szczegołowe uzasadnienia wszystkich ww. kwestii znajduje się w korespondencji prowadzonej
d otyc h czas przez l n stytu Ąę Zarządz{ącą z l nstytucją Pośredn iczącą.


