
 

 

ZBIÓR PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ 4 – ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA 

 

ŹRÓDŁO: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

1. Pytanie dot. rodzaju beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gmina czy 

powiat, posiadają własne jednostki organizacyjne. Czy każda z tych jednostek jest traktowana, 

jako odrębny beneficjent, na którego przypada limit 2 mln zł? Jeśli tak, to czy i w jaki sposób 

powinny mieć zabezpieczony wkład finansowy ? 

Odpowiedź DOW: Beneficjentem pomocy w ramach osi 4 PO RYBY zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy 

z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Rybackiego mogą być „osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną 

albo podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub 

założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej”. W opinii DOW jednostki organizacyjne gminy, które znajdują się w 

wymienionym katalogu, mogą być traktowane jako beneficjenci pomocy. W takim przypadku limit 

środków przypada na daną jednostkę organizacyjną, a nie gminę. Więcej informacji na temat 

potencjalnych beneficjentów zawiera interpretacja MRiRW z 4 maja 2011 (w załączeniu). Ponadto 

zgodnie z ustaleniami z MRiRW beneficjenci nie muszą mieć zabezpieczonego wkładu 

finansowego, w związku z czym nie muszą wykazywać tego zabezpieczenia. 

 

2. Pytanie dot. rodzaju beneficjentów: Czy beneficjentem środków może być spółka jawna w której 

100% udziałów ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (będąca dużym przedsiębiorstwem)?  

Odpowiedź DOW: Beneficjentem środków może być spółka jawna. Podmiot będący dużym 

przedsiębiorstwem w rozumieniu Rozporządzenia Komisji WE nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r. 

może ubiegać się o wsparcie w ramach programu finansowanego z środków Europejskiego 

Funduszu Rybackiego. 

 

3. Pytanie dot. rodzaju beneficjentów: Czy istnieje ograniczenie co do wielkości przedsiębiorstwa, 

które może być beneficjentem środków – jak się kształtuje wysokość dofinansowania w związku z 

zapisami ustawy o pomocy publicznej? Czy wysokość pomocy limitowana jest wysokością przyjętą 

dla danego województwa w odniesieniu do rodzajów przedsiębiorstw?  

Odpowiedź DOW: W obecnym stanie prawnym nie ma ograniczeń co do wielkości 

przedsiębiorstwa, które może być beneficjentem osi 4 PO RYBY. Pomocy udzielanej w ramach 

Europejskiego Funduszy Rybackiego nie dotyczą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 

13 października 2006 r w sprawie mapy pomocy regionalnej. 

 



 

4. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 5: Czy projekt obejmujący opracowanie 

metodologiczne, zakup sprzętu i wyposażenia oraz przeszkolenie kadr (nauczycieli, edukatorów, 

przewodników, rybaków) w ramach powstania Regionalnego Programu Edukacji Przyrodniczej i 

Ekologicznej w Dolinie Baryczy, który byłby przyjętą przez samorządy podstawą realizacji kół 

zainteresowań w placówkach edukacyjnych i pozaszkolnych centrach edukacyjnych innych 

podmiotów, będzie kosztem kwalifikowanym w ramach zakresu organizacji kół zainteresowań?  

Z informacji uzyskanych podczas rozmowy telefonicznej z autorką pytania wynika, iż opisana 

sytuacja dotyczy przypadku, gdy organizacja pozarządowa opracuje ww. program regionalny. 

Problemem pozostaje koszt wyposażenia szkół i innych jednostek, które będą realizowały program 

– czy organizacja przygotowująca program, może wyposażyć jednostki realizujące wspomniany 

program w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji programu? 

Odpowiedź DOW: Przedstawiony projekt kwalifikowałby się do wsparcia w ramach realizacji 

operacji polegającej na organizowaniu kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Wątpliwości DOW 

budzi zakres operacji: czy przedstawione przedsięwzięcie może być realizowane w ramach 

jednego projektu czy w ramach kilku projektów? Jeśli przedsięwzięcie byłoby realizowane 

w ramach jednej operacji to organizacja pozarządowa opracowałaby projekt, a następnie 

wyposażyła podmioty uczestniczące w realizacji programu w sprzęt (koszt przygotowania 

programu byłby kosztem kwalifikowalnym ogólnym). Druga możliwość to sytuacja, w której 

w ramach jednej operacji organizacja opracowuje program, natomiast gminy przystępujące do 

realizacji programu mogą ubiegać się jako indywidualni beneficjenci o dofinansowanie operacji 

polegającej na utworzeniu kół zainteresowań. 

 

5. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 6: Czy budowa/przebudowa/remont drogi 

prowadzącej do budowanej małej infrastruktury turystycznej muszą być objęte jednym projektem 

realizowanym przez beneficjenta? Czy realizacja dwóch odrębnych projektów – budowa małej 

infrastruktury realizowana przez podmiot gospodarczy oraz budowa/przebudowa/remont drogi 

prowadzącej do tej infrastruktury, realizowana przez podmiot publiczny, będzie zgodna z zapisami 

rozporządzenia? 

Odpowiedź DOW: W ramach zadania budowa, remont, przebudowa małej infrastruktury 

turystycznej przewiduje się realizację przedsięwzięć wraz z drogami i ścieżkami dojazdowymi do 

miejsc objętych inwestycją – zasadnym jest realizowanie ww. przedsięwzięcia w ramach jednego 

projektu. Dzielenie projektu może budzić podejrzenie nieprawidłowości dlatego UMWW zaleca 

realizowanie kompleksowych inwestycji w ramach jednego projektu, nawet jeśli inwestycja jest 

realizowana przez kilka podmiotów. 

 

6. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 6 : Czy istnieje katalog/ zakres małej infrastruktury 

turystycznej, jakiego rodzaju obiekty można zakwalifikować do tej kategorii?  

Odpowiedź DOW: Katalog małej infrastruktury turystycznej wymieniony w § 3 ust.1 pkt 6 należy 

traktować jako katalog otwarty - wymieniono przykładowe operacji. Każdy projekt powinien być 

oceniany indywidualnie czy zalicza się do małej infrastruktury turystycznej, jedyne ograniczenie 

dotyczy ram finansowych wskazanych w rozporządzeniu. 



 

 

7. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 8: Czy kosztem kwalifikowanym w ramach zakresu 

tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci ….wchodzi również budowa obiektów.  

Odpowiedź DOW: W opinii DOW pojęcie „tworzenie muzeów…” należy interpretować szeroko, 

gdyż w rozporządzeniu nie znajduje się zapis, który by zawężał to pojęcie. Interpretując literalnie 

tworzyć to też powstawać, co za tym idzie również budowa obiektów jest dopuszczalna. 

 

8. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 9: Czy dopuszcza się realizację projektów 

partnerskich różnych sektorów? Jeśli tak to jaki będzie limit operacji dla takiego przedsięwzięcia? 

Odpowiedź DOW: Partnerstwo publiczno-prywatne nie może być beneficjentem operacji 

realizowanych w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, partnerstwo takie nie ma osobowości prawnej 

a żaden przepis ustawy nie nadaje jej zdolności prawnej. W ramach realizacji operacji 

beneficjentem może być natomiast jeden z partnerów w ramach PPP. Nie ma również przeszkód 

aby jako beneficjenta zakwalifikować osobę prawną, która na podstawie ww. partnerstwa została 

zawiązana. 

 

9. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt 9 : Czy koszty zakupu licencji (telewizyjna, radiowa, 

ZAIKS, ZPAV) są kosztem kwalifikowanym? Czy jest to koszt w ramach kosztów ogólnych? 

Odpowiedź DOW: Zakup licencji jest kosztem kwalifikowalnym w ramach operacji Promocja 

obszaru objętego LSROR. Specyfika operacji przesądza czy jest to koszt ogólny. Jeśli operacja 

polega na promocji obszaru poprzez spoty radiowe, telewizyjne to koszt zakupu licencji jest 

kosztem kwalifikowanym. Natomiast jeśli promocja obszaru obejmuje zintegrowany 

projekt, w którym przewiduje się reklamę telewizyjną, radiową jako element operacji to w takim 

przypadku zakup licencji jest kosztem ogólnym. Proszę pamiętać iż w obecnym stanie prawnym 

koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% wartości netto operacji. 

Ponadto w opinii DOW obostrzenie co do kosztów ogólnych na poziomie 10% powinno mieć 

zastosowanie tylko do projektów inwestycyjnych. Operacje o charakterze miękkim lub wparcie 

funkcjonowania i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej mają inną strukturę wydatków, 

w której trudno jest wyodrębnić koszty spełniające kryteria kosztów ogólnych.  

 

10. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 5 ust. 1 pkt 2: Czy możliwe jest utworzenie spółki cywilnej (czy 

limit środków przypada na każdego z członków spółki?) lub spółki z o.o. świadczącej usługi 

prawnicze, doradczo – consultingowe oraz szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na 

zakładanie, działalność firm, pisanie wniosków, rozliczanie projektów, doradztwo indywidualne dla 

mieszkańców obszaru?  

Odpowiedź DOW: Możliwe jest utworzenie ww. spółek – limit środków przypada na spółkę, dla 

wszystkich wspólników spółki łącznie. Możliwe jest podjęcie działalności w zakresie wskazanym 

w rozporządzeniu – działalność prawnicza. Wątpliwości DOW budzi fakt czy możliwe jest podjęcie 

działalności w zakresie przekraczającym zakres wskazany w rozporządzeniu. 

 



 

11. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 5 ust. 1 pkt 2: Czy możliwy jest zakup środków transportu – 

samochodu osobowego do prowadzenie takiej działalności? 

Odpowiedź DOW: Zakup samochodu osobowego jest kosztem kwalifikowalnym w ramach osi 

4 PO RYBY. Specyfika operacji przesądza czy zakup auta w ramach danej operacji będzie 

kosztem kwalifikowalnym. Na podstawie posiadanych danych trudno jednoznacznie przesądzić czy 

w tym konkretnym przypadku zakup auta byłby kosztem kwalifikowalnym, niemniej istnieje taka 

możliwość. 

 

12. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 6 ust. 1 pkt 1 a: Czy w zakresie operacji możliwe jest 

sfinansowanie budowy jazu na rzece (związanego ze zmiana lokalizacji istniejącego jazu)- 

inwestycja konieczna do utrzymania produkcji na stawach?  

Odpowiedź DOW: W tym zakresie oczekujemy na interpretację MRiRW. Informacja zostanie 

przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 

13. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 6 ust. 1 pkt 3 lub 4: Czy i w który zakres operacji wpisywać się 

będzie projekt polegający na wykaszaniu i pielęgnacji wysp na stawach (odtworzenie, zachowanie 

warunków lęgowych dla mewy), odtworzeniem nasadzenia dębów na groblach (w związku 

z zachowaniem siedlisk pachnicy dębowej i kozioroga dębosza)?  

Odpowiedź DOW: Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 beneficjent może uzyskać wsparcie na zachowanie 

i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody – decydujące jest 

określenie formy prawnej ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody zostały wymienione w art. 6 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jeżeli wnioskowany obszar objęty będzie 

formą ochrony przyrody może być dofinansowany w przedstawionym zakresie. Należy dodać, 

że ochrona przyrody, w rozumieniu ustawny o ochronie przyrody polega na  zachowaniu, 

zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody zgodnie 

z art. 2 ust. 1. Cele ochrony przyrody zostały określone w art. 2 ust. 2, natomiast realizacja celów 

ochrony przyrody musi być zgodna z art. 3. 

 

14. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 6 ust. 1 pkt 4: Czy budowa centrum edukacji ekologicznej, 

którego głównym celem będzie podnoszenie świadomości ekologicznej i edukacja ekologiczna 

oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju w zgodzie z przyrodą, uwzględniającej specyfikę 

życia na obszarach szczególnie chronionych (Natura 2000) jest zgodne z pomocą, o której mowa?  

Odpowiedź DOW: W tym zakresie oczekujemy na interpretację MRiRW. Informacja zostanie 

przekazana niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 

15. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 6 ust. 1 pkt 4: Czy projekt polegający na opracowaniu serwisu 

/bazy danych/ oznakowaniu miejsc cennych przyrodniczo, wydaniu publikacji oraz organizacji cyklu 

szkoleń dla przedstawicieli jst, rybaków, nauczycieli itp. wpisuje się w zakres zachowania 

i zabezpieczenia obszaru objętego szczególnymi formami ochrona przyrody w tym Natura 2000?  

Odpowiedź MRiRW: Sformułowanie pytania w sposób zbyt ogólnikowy uniemożliwia precyzyjną 

odpowiedź na zadanie pytania. Tym niemniej domniemając, iż operacja dotyczy aspektów 



 

środowiskowych np. portalu/publikacji związanego z opracowanie bazy danych gatunków 

roślinnych i zwierzęcych, ciekawych przyrodniczo zakątków dla obszaru objętego LSROR czy 

organizacji szkoleń związanych tematycznie z przyrodą/ochroną środowiska/ekologią bez względu 

na docelową grupą odbiorców itp. analogicznie jak w pytaniu poprzednim tylko w sposób pośredni 

wpływa na zachowania i zabezpieczenia obszaru objętego szczególnymi formami ochrony 

przyrody, w tym Natura 2000 wobec powyższego nie kwalifikuje się do otrzymania środków 

finansowych z powyższego działania. Odmienną sytuację mamy w przypadku operacji 

polegających na oznakowaniu miejsc cennych przyrodniczo i rozumianych jako podjęte działanie 

w terenie np. umieszczenie tablic informacyjnych, oznaczeń itp. Taki zakres operacji ma 

bezpośrednie przełożenie na zachowania i zabezpieczenia obszaru objętego szczególnymi 

formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 dlatego może uzyskać wsparcie z tego tytułu. 

 

16. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 6 ust. 1 pkt 5: W jaki sposób definiowane jest kąpielisko oraz 

czy renowacja kąpieliska Karłów (niecka betonowa) oraz wyposażenia w urządzenia do 

oczyszczania wody będzie kosztem kwalifikowanym?  

Odpowiedź MRiRW: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dn. 15 października 

2009 r. (Dz. U. 177, poz. 1371) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — 

Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 

zakres operacji polegający na renowacji kąpieliska jest kosztem kwalifikowanym w ramach środka 

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013. Jednakże 

należy pamiętać, że zgodnie z art. 9 ust.l pkt. 5a Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 22 marca 2010 r.) 

kąpielisko definiuje się jako: "wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment 

wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbą osób kąpiących się, określoną 

w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego 

kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen 

uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach 

terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód 

podziemnych". 

Wobec powyższego jeśli Kąpielisko Karłów jest kąpieliskiem rozumianym w myśl przepisów 

Ustawy Prawo Wodne operacje polegające na jego renowacji będzie kosztem kwalifikowanym. 

 

17. Pytanie dot. interpretacji zapisów § 18: Czy wykonywane przez beneficjenta roboty budowlane 

muszą być rozliczane kosztorysem powykonawczym? Czy to oznacza, że zawierane przez 

beneficjenta umowy na roboty budowlane nie mogą uwzględniać wynagrodzenia ryczałtowego,  

o którym mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego, przy którym nie stosuje się kosztorysu 

powykonawczego?  

Odpowiedź DOW: Zgodnie z obowiązujących stanem prawnym kosztorys powykonawczy jest 

wymagany w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady 

rzeczowe w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych. Natomiast jeśli nie zostały 



 

wniesione nakłady rzeczowe w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych beneficjent nie 

ma obowiązku dostarczyć kosztorysu powykonawczego. 

 

18. Pytanie ogólne: Czy mogą być realizowane projekt inwestycyjne na terenie obiektu, gruntu, do 

którego beneficjent nie posiada prawa własności? Jeśli umowa dzierżawy/ użyczenia zapewnia 

trwałość projektu (10 lat) to czy wymagana jest zgoda właściciela na realizacje operacji?  

Odpowiedź DOW: Projekty inwestycyjne mogą być realizowane na terenie obiektu, gruntu, do 

którego beneficjent nie posiada prawa własności. Jednakże w takim przypadku wymagana jest 

zgoda właściciela na realizację operacji oraz na zachowanie celu operacji przez okres 

10 lat. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy na cały okres realizacji operacji 

(ograniczenia wynikające z regulacji wewnętrznych niektórych jednostek) sprawdzeniu podlega 

ciągłość prawa do dysponowania nieruchomością. W przypadku gdyby beneficjent nie potrafił 

przedstawić odpowiednich dokumentów obejmujących okres do dnia przeprowadzenia kontroli 

zostanie wszczęta procedura odzyskiwania należności. 

 

19. Pytanie ogólne: Czy podmiot – stowarzyszenie, fundacja, realizujący zadania pożytku publicznego 

może w ramach odpłatnej działalności statutowej świadczyć usługi (sprzedaż wydawnictw, oferty 

turystycznej, usług szkoleniowych, usług kwalifikowanych przewodników, ornitologów) 

z wykorzystaniem publikacji, materiałów, sprzętu lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu? 

Jeśli tak to do jakiej wysokości i przez jaki okres czasu?  

Z informacji uzyskanych podczas rozmowy z autorką zapytania ustalono, iż opisany przypadek 

dotyczy sytuacji w której beneficjent realizujący projekt wytwarza produkt – czy produkt operacji 

(wydane albumy, książki) może zostać odpłatnie zbyty? 

Odpowiedź MRiRW: Rozpatrując możliwość sfinansowania takich kosztów wskazać należy, 

że zgodnie z § 6 pkt. 2 lit. c wzoru umowy o dofinansowanie w zakresie funkcjonowania LGR, 

beneficjent w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności 

końcowej, jest zobowiązana do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych 

w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania. Zdaniem Instytucji 

Zarządzającej jeżeli podmiot - stowarzyszenie, fundacja, realizujący zadania pożytku publicznego 

nie wejdzie w konflikt z powyższym przepisem, jak i innymi wynikającymi z umowy 

o dofinansowanie oraz obowiązujących go przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w ramach 

PO RYBY 2007-2013 może w ramach odpłatnej działalności statutowej świadczyć ww. usługi. 

Jednocześnie należy wskazać, że dobra uzyskane w ramach realizacji celu operacji z PO RYBY 

2007-2013 nie mogą być zbywalne w celach dochodowych. 

 

 


