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Wymagane dokumenty:

• plan rewitalizacji miejscowości, w którym wśród zadań do realizacji
przewidziana jest przedmiotowa operacja wraz z jej opisem;

• kopie zawartych umów o dofinansowanie operacji w ramach
rewitalizacji;

• projekty zrealizowane i planowane do realizacji w danej
miejscowości (nazwa, rok, źródła dofinansowania, dokumentacja
fotograficzna przed i po);

• dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przedmiotu
operacji.



 dofinansowanie operacji, których głównym celem jest zachowanie
i rewitalizacja obiektu jako zabytku;

 dotyczy zazwyczaj obiektu służącego szerszej grupie lokalnej społeczności;

 podniesienie jakości warunków mieszkaniowych osób prywatnych nie
mieści się w zakresie § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MRiRW z 15.10.2009 r.
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”.



 niekwalifikowalne są koszty codziennego utrzymania oraz
wydatki związane z urządzeniem lub remontem swojego
miejsca zamieszkania;

 cel wydatku decyduje o jego kwalifikowalności;

 wyodrębnienie pojęć: „wydatek mieszkaniowy” i „wydatek
na budynek mieszkalny”.



Zamiar prawodawcy:

 dofinansowanie obiektów zabytkowych często
stanowiących jedyną atrakcję turystyczną obszaru;

 podniesienie wartości estetycznej obszaru;

 obszar zależny od rybactwa dzięki dofinansowaniu zyskuje
na atrakcyjności i konkurencyjności, przyciąga turystów
a w przyszłości inwestorów.



 wyremontowanie zabytkowych fasad;

 zabezpieczenie przed degradacją;

 wzbogacenie prezentowanych kolekcji;

 doposażenie sal wystawienniczych.



Zamiar prawodawcy:

 pomoc może być udzielana na działania i inwestycje związane

z przygotowaniem kół zainteresowań do momentu rozpoczęcia przez nie
właściwej działalności;

 niekwalifikowalne są wydatki administracyjne w zakresie
funkcjonowania koła;

 możliwe jest dofinansowanie projektów charakteryzujących się
„skromnym zasięgiem”, mających na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do
określonej aktywności;

 zakup specjalistycznych urządzeń służących do statutowej działalności
podmiotów wnioskujących o wsparcie nie wpisuje się w zakres operacji
ujęty w § 3 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia . Dotyczy to następujących
sytuacji, np.: zakup łodzi przez WOPR, zakup namiotu przez OSP.



 do tej pory powstawały należności niewindykowane -
Samorząd Województwa wystawiał dokument inicjujący
dochodzenie należności z tytułu płatności dokonanych
w ramach PO RYBY;

 należność podlegająca windykacji – sposób postępowania
w tej kwestii stanowi przedmiot wyjaśnień pomiędzy SW
a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 stanowisko SW: instytucja wypłacająca środki – Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna
dochodzić należności oraz windykować środki.



W terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia należy jednocześnie:

 wnieść prośbę;

 dopełnić czynności, dla której określony był termin;

 uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez winy Wnioskodawcy, np.
zwolnienie lekarskie.

Powyższa procedura nie wydłuża czasu na weryfikację .

Przykład: gdy przyczyna uchybienia ustanie 16 października, całą

dokumentację należy dostarczyć do SW do 30 października.



 procedura rozpatrywania wniosku będzie mogła być

uruchomiona w przypadku zwolnienia się środków finansowych;

 ponowne sprawdzenie dostępności środków - po
zakontraktowaniu wszystkich wniosków w limicie, rozpatrzeniu
odmów oraz rezygnacji z realizacji operacji;

 gdy „uwolnią” się środki finansowe, konieczna jest zgoda
Wnioskodawcy na weryfikację jego wniosku wybranego poza
limitem (pierwszego na liście rezerwowej w ramach danego
rodzaju operacji).

Bieg terminu na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna się od daty
wpływu do SW powyższej zgody.



 jednocześnie z uzupełnieniami należy złożyć prośbę
o uznanie uzupełnień oraz należy uprawdopodobnić, iż
opóźnienie nie nastąpiło z winy Wnioskodawcy, np.
zwolnienie lekarskie;

 zawsze o uznaniu uzupełnień złożonych po terminie
decyduje Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich.



Przykład złej praktyki wydłużającej weryfikację wniosku
o dofinansowanie, która może przyczynić się do
przekroczenia terminu wynikającego z rozporządzenia:

 odbiór pisma po 2 tygodniach od momentu wysłania przez
SW (awizowanie – maksymalnie 2 tygodnie);

 14 dni na uzupełnienia wykorzystane w pełnym wymiarze;

 wysłanie odpowiedzi listem poleconym (nie priorytetem);

 wpływ uzupełnień do SW po 5 tygodniach.
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