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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 10 lutego 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wydatków zwiàzanych z realizacjà programów operacyjnych
Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie wydatków
zwiàzanych z realizacjà programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 175, poz. 1232) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) umowa o dofinansowanie — umow´, o której mowa w art. 30 ustawy;
5) umowa dotacji — umow´, o której mowa
w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, albo kontrakt wojewódzki, o którym mowa w art. 5 pkt 5 ustawy, lub innà umow´ albo porozumienie, na
podstawie której samorzàd województwa,
dzia∏ajàcy jako instytucja zarzàdzajàca lub
jako instytucja poÊredniczàca, otrzymuje
Êrodki dotacji rozwojowej;”,
b) dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 —
rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàce przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàce rozporzàdzenie Rady
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 25—78, z póên. zm.).”;
2) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotacja rozwojowa dla samorzàdów województw, dzia∏ajàcych jako instytucja zarzàdzajàca lub jako instytucja poÊredniczàca,
udzielana jest przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego, na podstawie
art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych.”,
———————
1)

2)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. W przypadku instrumentów in˝ynierii
finansowej, w tym funduszy kapita∏u podwy˝szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy po˝yczkowych oraz funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich,
o których mowa w art. 44 rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, wykorzystanie dotacji, o którym mowa w art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych, nast´puje z chwilà przekazania
dotacji na utworzenie, lub wniesienie wk∏adu, lub przekazanie Êrodków w zarzàd takim
funduszom lub funduszom powierniczym.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Kwota przyznanego dofinansowania uwzgl´dnia cz´Êç wydatków kwalifikowalnych, która
podlega refundacji ze Êrodków funduszy
strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci.”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dofinansowanie dokonywane jest poprzez:
1) refundacj´ cz´Êci wydatków kwalifikowalnych poniesionych wczeÊniej przez beneficjenta;
2) przekazanie beneficjentowi ca∏oÊci dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku
transzach;
3) przekazanie beneficjentowi cz´Êci przyznanego dofinansowania w formie zaliczki
w jednej lub kilku transzach, przy czym pozosta∏a kwota dofinansowania stanowi refundacj´ cz´Êci wydatków kwalifikowalnych
poniesionych wczeÊniej przez beneficjenta;
4) przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wk∏adu do funduszy kapita∏u podwy˝szonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych
i funduszy po˝yczkowych, funduszy na rzecz
rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy
powierniczych, o których mowa w art. 44
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006.”;
5) uchyla si´ § 9;
6) w § 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. W przypadku gdy wartoÊç dofinansowania
przyznanego w umowie o dofinansowanie
nie przekracza 4 000 000 z∏, zabezpieczenie,
o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest
w formie weksla in blanco wraz z deklaracjà
wekslowà.
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3. W przypadku gdy wartoÊç dofinansowania
przyznanego w umowie o dofinansowanie
przekracza 4 000 000 z∏, a tak˝e je˝eli nie jest
mo˝liwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku
z nast´pujàcych form:

1) nie przekracza 4 000 000 z∏ — zabezpieczenie ka˝dej z tych umów ustanawiane
jest w formie okreÊlonej w ust. 2;
2) przekracza 4 000 000 z∏ — zabezpieczenie umowy o dofinansowanie, której
podpisanie powoduje przekroczenie limitu, o którym mowa w ust. 3, oraz ka˝dej kolejnej umowy przy spe∏nieniu warunków, o których mowa w ust. 3, ustanawiane jest na zasadach okreÊlonych
w ust. 3.

1) pieniàdzu;
2) por´czeniach bankowych lub por´czeniach spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej, z tym ˝e zobowiàzanie
kasy jest zawsze zobowiàzaniem pieni´˝nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por´czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i 732 i Nr 227, poz. 1505);
6) wekslach z por´czeniem wekslowym
banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej;
7) zastawu na papierach wartoÊciowych
emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub
jednostk´ samorzàdu terytorialnego;
8) zastawu rejestrowego na zasadach okreÊlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;
9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta;
10) przew∏aszczeniu rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
11) hipotece;
12) por´czeniu wed∏ug prawa cywilnego.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z danà instytucjà kilku umów
o dofinansowanie w ramach programu
operacyjnego wspó∏finansowanego ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, realizowanych równolegle, je˝eli
∏àczna wartoÊç udzielonego dofinansowania wynikajàca z tych umów:

3b. W przypadku rozliczenia przez beneficjenta
ca∏oÊci
dofinansowania
przyznanego
w formie zaliczki w ramach projektu, w którym zabezpieczenie ustanowione by∏o
w formie, o której mowa w ust. 3, mo˝e
ono ulec zmianie na wniosek beneficjenta
i przyjàç form´ weksla in blanco wraz z deklaracjà wekslowà.”,
c) uchyla si´ ust. 4;
7) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaliczk´ wyp∏aca si´ na wniosek wykonawcy, po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia, z zastrze˝eniem ust. 5.”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´, w przypadku gdy wartoÊç zaliczki wyp∏acanej wykonawcy nie przekracza 5 000 z∏.”.
§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
2. Do umów o dofinansowanie, które b´dà zawarte w wyniku rozstrzygni´cia konkursów og∏oszonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
w∏aÊciwa instytucja mo˝e, na wniosek beneficjenta,
odpowiednio dokonaç zmiany w zawartych umowach
lub zawrzeç umow´, z uwzgl´dnieniem warunków
okreÊlonych w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska

