Pytania beneficjentów osi priorytetowej 5 - pomoc techniczna zawartej w programie
operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013” oraz odpowiedzi przygotowane przez Fundacje Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która pełni rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu
przedmiotowej osi.

Pracownik podejmuje naukę języka obcego w trybie indywidualnym. Czy opłata za naukę
języka w takim trybie będzie kosztem kwalifikowalnym. Jeżeli tak, to czy pracownik musi
przedłożyć jakiś dokument potwierdzający ukończenie nauki? Czy każdy kurs języka
obcego, bez względu na jego rodzaj oraz poziom, może być finansowany ze środków
pomocy technicznej PO RYBY?
Koszt kursów językowych w tym grupowych, indywidualnych oraz konwersacji jest kosztem
kwalifikowanym tylko i wyłącznie wtedy kiedy beneficjent będzie w stanie udokumentować
koszt nauki języka przez pracownika. Dokumentami potwierdzającymi wydatek powinien być
dowód poniesienia kosztów przez beneficjenta, dowody księgowe, świadectwo lub inny
dokument potwierdzający ukończenie kursu przez pracownika. Egzaminy z kursów
językowych nie są kosztem kwalifikowalnym. Finansowane mogą być kursy angielskiego,
niemieckiego oraz francuskiego. Kursy językowe inne niż wymienione wymagają
dodatkowego wyjaśnienia.
Czy w ramach pomocy technicznej PO RYBY można zatrudnić na umowę o dzieło lub
zlecenie eksperta zajmującego się szkoleniami z zakresu funduszy unijnych w celu
przeprowadzenia, w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, szkolenia dla pracowników
odpowiedzialnych za wdrażanie Programu. Czy może takie szkolenie należy zlecić firmie
zewnętrznej, która wystawi fakturę?
Wynagrodzenie eksperta jest kosztem kwalifikowalnym, dlatego też IP może zatrudnić
eksperta (umowa o dzieło/zlecenie) lub zewnętrzną firmę. Oczywiście szkolenie musi
odpowiadać tematycznie zakresowi związanemu z wdrażaniem Programu RYBY 2007-2013.

Pracownik podejmuje studia podyplomowe, które trwają dwa lub więcej semestrów. Czy
refundacja kosztów studiów nastąpi dopiero po przedłożeniu przez pracownika
świadectwa/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów? Co w przypadku kiedy
studnia rozpoczynają się w jednym roku (semestr zimowy) a kończą w następnym (semestr
letni) tj. w różnych okresach rozliczeniowych. Czy wówczas koszt każdego semestru
zostanie rozliczony oddzielnie?
Koszt studiów podyplomowych jest kosztem kwalifikowalnym i może zostać zrefundowany
wtedy gdy beneficjent przedstawi po zakończeniu świadectwo ukończenia studiów przez
pracownika. Niemniej jednak istnieje możliwość rozliczania etapowego poszczególnych
semestrów. Podstawą zakwalifikowania kosztów w przypadku płatności pośrednich jest
przedstawienie zaświadczenia z uczelni o uczęszczaniu pracownika na zajęcia.
Czy jest możliwość udostępnienia wziętego w leasing na potrzeby PO RYBY 2007-2013
samochodu innym jednostką UM.
Fundacja uważa, że powinna istnieć możliwość udostępnienia samochodu wziętego w leasing
innym jednostkom urzędu. W przypadku gdy samochód będzie wykorzystywany na potrzeby
różnych wydziałów, przy składaniu wniosku o płatność z osi 5 PO RYBY niezbędne będzie
załączenie dokładnej ewidencja przebiegu pojazdu, co będzie warunkiem koniecznym przy
rozliczaniu wydatków związanych z eksploatacją pojazdu w ramach PO RYBY i ostatecznego
ustalenia kosztów kwalifikowalnych. Oczywiście pierwszym warunkiem będzie złożenie
wniosku o dofinansowanie z uzasadnieniem potrzeby wzięcia samochodu w leasing.
Czy następujące koszty są kwalifikowalne: wynajem samochodu osobowego od firmy
zewnętrznej (bez kierowcy) na podstawie umowy oraz faktura za usługę. Wyjazdy będą
dotyczyły przeprowadzenia kontroli u beneficjenta w miejscach, gdzie nie można dojechać
komunikacją publiczną (małe gminy wiejskie) oraz nie ma możliwości skorzystania z
samochodu prywatnego na cele służbowe.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia z dnia 16 października 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w
ramach osi priorytetowej 5 - pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 –
2013”, wynajem środków transportu na potrzeby kontroli jest kosztem kwalifikowalnym. Do
kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty związane z eksploatacją samochodu (np.
zakup paliwa). Należy jednak pamiętać, iż wynajem powinien stanowić rozwiązanie
najkorzystniejsze z możliwych z ekonomicznego punktu widzenia. Oczywiście warunkiem
zwrotu poniesionych kosztów będzie złożenie przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie
wraz z uzasadnieniem potrzeby wynajęcia samochodu.

Czy koszty badań lekarskich pracowników oddelegowanych do przeprowadzenia czynności
kontrolnych są kosztem kwalifikowalnym. Badania powyższe będą następującej treści:
„kierowanie samochodem osobowym oraz przewóz osób”. W kwestii wyjaśnień dodam, iż
według procedur kontrole przeprowadzane u beneficjenta są w składzie dwuosobowym, a
wykorzystując pojazd służbowy w takiej liczbie, wymagane są uprawnienia dodatkowe do
przewozu osób.
Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są koszty związane z przeprowadzeniem badań
lekarskich pracowników danej instytucji na potrzeby uzyskania przez nich pozwolenia do
kierowania samochodami służbowymi. Konieczność uzyskania takiego pozwolenia powinna
być potwierdzona potrzebami wynikającymi z prowadzonych przez takich pracowników
czynności kontrolnych w ramach PO RYBY, odbywanymi przy wykorzystaniu samochodu
służbowego.
Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt remontu pomieszczeń biurowych?
Koszt remontu i/lub adaptacji pomieszczeń biurowych może być sfinansowany ze środków
pomocy technicznej PO RYBY przy wykazaniu, że wyremontowane pomieszczenia były w
100% wykorzystywane przez osoby pracujące na rzecz PO RYBY 2007 – 2013. W przypadku
gdy nie wszyscy pracownicy zajmujący wyremontowane pomieszczenia realizują zadania w
ramach PO RYBY 2007-2013 lub ich zakres obowiązków nie w pełni dotyczy PO RYBY 20072013, finansowanie remontu możliwe jest tylko częściowo, proporcjonalnie do
zaangażowania pracowników w PO RYBY.
Czy można uznać za koszt kwalifikowany (100 %) zakup sprzętu komputerowego, mebli itp.
w ramach PT PO RYBY jeżeli będą z niego korzystać osoby finansowane częściowo w
ramach PT PO RYBY oraz PT PROW?
W przypadku gdy sprzęt komputerowy oraz meble zostaną zakupione dla pracownika,
którego zaangażowanie w realizację pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 stanowi co
najmniej 50 % jego obowiązków możliwe będzie sfinansowanie poniesionego kosztu zakupu
sprzętu oraz mebli ze środków pomocy technicznej PO RYBY 2007 -2013 w 100%. W
przypadku zakupu sprzętu dla pracownika, który wykonuje zadania kwalifikowalne (w
ramach PO RYBY) w mniejszym zakresie niż 50% czasu pracy, wydatki są kwalifikowalne tylko
w takim stopniu (proporcjonalnie), w jakim pracownik wykonuje zadania związane z
realizacją PO RYBY 2007-2013.
Czy jest możliwość zakupienia używanego sprzętu biurowego (kserokopiarka) dla potrzeb
oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013?
Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się zakup używanego sprzętu biurowego jeżeli:
1. nie został zakupiony z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających
rok jego nabycia;
2. wartość rynkowa nie przewyższa wartość nowych urządzeń lub innego sprzętu tego
samego typu;
3. spełnia wymagania techniczne dla tego sprzętu.
Zgodnie z powyższymi zasadami można zakupić używany sprzęt biurowy.
Oczywiście zakup sprzętu będzie musiał być potwierdzony odpowiednimi dokumentami
złożonymi wraz z wnioskiem o płatność

Czy kosztem kwalifikowalnym w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY może być
organizacja konferencji przez UM. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele samorządów
województw zaangażowani we wdrażanie PO RYBY 2007-2013 oraz reprezentanci tych
Lokalnych Grup Rybackich, które podpisały umowę na realizację przygotowanej przez
siebie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia z dnia 16 października 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w
ramach osi priorytetowej 5 - pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 –
2013” organizacja konferencji informacyjnej jest kosztem kwalifikowalnym.
Czy możliwy jest zakup poleasingowego sprzętu komputerowego. Czy w ramach
realizowanych zakupów jest możliwość jego refundacji?
Tak jest możliwość refundacji kosztu zakupu poleasingowego sprzętu komputerowego.
Należy jednak zwrócić uwagę czy poniesiony wydatek jest zasadny i racjonalny z punktu
widzenia założeń PO RYBY 2007 – 2013, np. czy koszt zakupu nie przewyższa wartość nowego
sprzętu tego samego typu.
Czy kwalifikowalne są koszty wynajmu garażu dla wyleasingowanego samochodu oraz
wynajmu powierzchni magazynowej dla przechowywania dokumentów w ramach PO RYBY
2007-2013?
Ww. operacje mogą zostać sfinansowane z PO RYBY 2007-2013 w ramach środka 5.1. Pomoc
techniczna, o ile związane są bezpośrednio z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013,
proporcjonalne do wykorzystania pomieszczeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu PO
RYBY 2007-2013.

