
Unia Europejska 2021-2027

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury

Uchwała Prekomitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” 

na lata 2021-2027 

Nr 2/2022

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 
z zakresu pomocy technicznej państw członkowskich w ramach 
art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 1

Na podstawie § 2 ust. 4 zarządzenia nr 60 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 

października 2021 r. w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego programu „Fundusze 

Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027, Prekomitet Monitorujący uchwala, co następuje:

§ 1

Prekomitet Monitorujący program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 
zatwierdza następujące kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMRA z 
zakresu pomocy technicznej państw członkowskich w ramach art. 36 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.:

- kolejność składania wniosków o dofinansowanie do wysokości przyznanego limitu 
finansowego.

§ 2

Wydatki z zakresu pomocy technicznej objęte wnioskami o dofinasowanie, o których mowa w 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159)



§ 1, kwalifikują się do dofinansowania jeżeli: 

a) zostały poniesione w okresie, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz 

b) gdy stanowią koszty kwalifikowalne obejmujące:

- koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za realizację Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” 
na lata 2021-2027, 

- koszty organizacyjne i administracyjne związane z realizacją Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” 
na lata 2021-2027, 

- koszty działań z zakresu informacji i promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027,

- koszty związane z prowadzeniem ewaluacji, kontroli oraz audytów w zakresie Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie 
dla Rybactwa” na lata 2021-2027.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Przewodniczący
Prekomitetu Monitorującego

program „Fundusze Europejskie dla 
Rybactwa” na lata 2021 – 2027

Henryk Kowalczyk

/podpisano elektronicznie/



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i 

Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanego dalej „rozporządzenie 

2021/1060”, komitet monitorujący zatwierdza metodykę i kryteria stosowane przy wyborze 

operacji (…). 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 (Pomoc techniczna państw członkowskich) rozporządzenia 

2021/1060, z inicjatywy państwa członkowskiego Fundusze mogą wspierać działania, które 

mogą dotyczyć poprzednich i kolejnych okresów programowania, niezbędne do skutecznego 

zarządzania tymi Funduszami i ich skutecznego wykorzystywania, w tym do budowania 

zdolności partnerów, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2021/1060, a także w celu 

zapewnienia finansowania na potrzeby wykonywania m.in. takich funkcji, jak 

przygotowywanie, szkolenie, zarządzanie, monitorowanie, ewaluacja, widoczność i 

komunikacja. 

W związku z faktem, iż do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską programu 

„Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 funkcję komitetu monitorującego 

pełni prekomitet monitorujący oraz mając na względzie konieczność uruchomienia wsparcia w 

ramach pomocy technicznej przed zatwierdzeniem przez KE przedmiotowego programu, 

prekomitet niniejszą uchwałą zatwierdza kryterium wyboru operacji dla pomocy technicznej, 

jakim jest kolejność składania wniosków o dofinansowanie. Wsparcie będzie udzielane do 

wysokości limitu pomocy technicznej określonej dla programu „Fundusze Europejskie dla 

Rybactwa” na lata 2021-2027. Jednocześnie wskazano w projekcie uchwały, że wydatki z 

zakresu pomocy technicznej, objęte wnioskami o dofinasowanie, kwalifikują się do wsparcia 

jeżeli, stosownie do art. 63 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, zostały poniesione przez 

beneficjenta pomocy technicznej i zapłacone w ramach wdrażanych operacji między dniem 

przedłożenia Komisji Europejskiej programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od 

tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r. Ponadto wskazano, iż 



przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane, jeżeli będą mieścić się w określonym w uchwale 

katalogu kosztów kwalifikowalnych. 


		2022-04-13T12:56:39+0000
	Henryk Kowalczyk; MRiRW


		2022-04-13T12:57:17+0000
	Henryk Kowalczyk; MRiRW




