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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 284/2009
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
wanie niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 (1).

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 161 akapit trzeci,
(4)

Należy zwiększyć możliwość wspierania państw członkowskich przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
i
Europejski
Fundusz
Inwestycyjny
(EFI)
w przygotowaniu i realizacji programów operacyjnych.

(5)

Biorąc pod uwagę status EBI i EFI jako instytucji finansowych uznanych na mocy Traktatu, w przypadku gdy
organizowane są operacje inżynierii finansowej z ich
udziałem, jako funduszy powierniczych, powinno być
możliwe bezpośrednie udzielanie im zamówień.

(6)

Aby ułatwić korzystanie z instrumentów inżynierii finansowej, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju
miast, należy przewidzieć możliwość uznawania
wkładów niepieniężnych na rzecz tworzenia funduszy
i udziału w nich za wydatki kwalifikowalne.

(7)

W celu wspierania przedsiębiorstw, w szczególności
małych i średnich przedsiębiorstw, należy również uelastycznić warunki odnoszące się do zaliczek wypłacanych
w ramach pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu.

(8)

Aby przyspieszyć realizację dużych projektów, konieczne
jest umożliwienie włączenia wydatków związanych
z dużymi projektami, które nie zostały jeszcze przyjęte
przez Komisję, do deklaracji wydatków.

(9)

Aby zwiększyć zasoby finansowe dostępne państwom
członkowskim, a tym samym aby móc szybko uruchamiać programy operacyjne w kontekście kryzysu, należy
zmienić przepisy odnoszące się do płatności zaliczkowej.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Bezprecedensowy kryzys na międzynarodowych rynkach
finansowych postawił przed Wspólnotą istotne
wyzwania, które wymagają szybkiej reakcji, aby przeciwdziałać konsekwencjom kryzysu dla całej gospodarki
oraz, w szczególności, aby wspierać inwestycje
w sposób stymulujący wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

(2)

Ramy prawne w odniesieniu do okresu programowania
2007–2013 zostały przyjęte z zamiarem dalszego uproszczenia programowania oraz zarządzania Europejskim
Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym oraz Funduszem Spójności, dalszej
poprawy ich skuteczności oraz wzmocnienia pomocniczości w ich realizacji.

(3)

Aby ułatwić udostępnianie wspólnotowych zasobów
finansowych na uruchamianie programów operacyjnych
oraz projektów wspieranych w ramach tych programów
w sposób, który przyspieszy ich realizację oraz wpływ
tych inwestycji na gospodarkę, niezbędne jest dostoso-

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
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(10)

(11)

(12)
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Płatność zaliczkowa przy uruchamianiu programów
operacyjnych powinna zapewnić regularne przepływy
pieniężne i ułatwić dokonywanie płatności na rzecz
beneficjentów podczas realizacji programu. Dlatego też
należy ustanowić przepisy dotyczące płatności zaliczkowej dla funduszy strukturalnych: 7,5 % (dla państw
członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej
skład przed dniem 1 maja 2004 r.) i 9 % (dla państw
członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej
dnia 1 maja 2004 r. lub po tej dacie), aby przyczynić
się do przyspieszenia realizacji programów operacyjnych.

Ze względu na zasadę równego traktowania oraz
pewności prawa zmiany odnoszące się do art. 56 ust.
2 i art. 78 ust. 1 powinny obowiązywać przez cały
okres programowania 2007–2013. Konieczne jest
zatem stosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia
2006 r. – dnia, w którym weszło w życie rozporządzenie
(WE) nr 1083/2006. Ponieważ bezprecedensowy kryzys
na międzynarodowych rynkach finansowych wymaga
szybkiej reakcji, aby przeciwdziałać konsekwencjom dla
całej gospodarki, pozostałe zmiany powinny wejść
w życie następnego dnia po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) przyznanie kontraktu bezpośrednio EBI lub EFI.”;

2) w art. 46 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„EBI lub EFI mogą, na wniosek państw członkowskich,
uczestniczyć w działaniach z zakresu pomocy technicznej,
o których mowa w akapicie pierwszym.”;

3) art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wkłady niepieniężne,
koszty amortyzacji i koszty ogólne mogą być traktowane
jako wydatki poniesione przez beneficjentów w procesie
realizacji operacji, na warunkach określonych w niniejszym
ustępie akapit trzeci.

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wkłady niepieniężne
w przypadku instrumentów inżynierii finansowej określonych w art. 78 ust. 6 akapit pierwszy mogą być traktowane
jako wydatki poniesione na utworzenie funduszy lub
funduszy powierniczych lub na wniesienie do nich wkładu,
na warunkach określonych w niniejszym ustępie akapit
trzeci.

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki wspomniane w akapicie pierwszym i drugim muszą
spełniać następujące warunki:

a) zasady kwalifikowalności ustanowione na podstawie ust.
4 przewidują kwalifikowalność takich wydatków;

a) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) gdy umowa nie stanowi zamówienia publicznego na
usługi w rozumieniu prawa zamówień publicznych,
przyznanie dotacji rozumianej w tym celu jako bezpośredni wkład finansowy w formie darowizny na rzecz
instytucji finansowej bez zaproszenia do składania
wniosków, jeżeli jest to dokonane zgodnie
z prawem krajowym pozostającym w zgodności
z Traktatem.”;

b) kwota wydatków jest należycie potwierdzona dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom bez uszczerbku dla przepisów określonych w rozporządzeniach szczegółowych;

c) w przypadku wkładów niepieniężnych współfinansowanie z funduszy nie przekracza całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków z wyłączeniem wartości takich
wkładów.”;
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4) w art. 78 wprowadza się następujące zmiany:

wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny
w 2007 r., 3 % wkładu funduszy strukturalnych
w program operacyjny w 2008 r. i 2,5 % wkładu
funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2009
r.;

a) w art. 78 ust. 1 akapit pierwszy zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki opłacone przez beneficjentów są uzasadniane
opłaconymi fakturami lub dokumentami księgowymi
o równorzędnej wartości dowodowej, chyba że rozporządzenie szczegółowe dotyczące danego funduszu stanowi
inaczej.”;

b) w art. 78 ust. 2 skreśla się lit. b);

c) art. 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.
W przypadku gdy zgodnie z art. 41 ust. 3 Komisja
odmawia wniesienia wkładu finansowego w duży projekt,
po przyjęciu decyzji Komisji należy odpowiednio skorygować deklarację wydatków.”;
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b) dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie:
2 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2007 r., 3 % wkładu funduszy strukturalnych
w program operacyjny w 2008 r. i 4 % wkładu funduszy
strukturalnych w program operacyjny w 2009 r.;

c) jeżeli program operacyjny jest objęty celem Europejska
współpraca terytorialna i co najmniej jednym
z uczestników jest państwo członkowskie, które przystąpiło do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po
tej dacie: 2 % wkładu EFRR w program operacyjny
w 2007 r., 3 % wkładu EFRR w program operacyjny
w 2008 r. i 4 % wkładu EFRR w program operacyjny
w 2009 r.”.

Artykuł 2
5) w art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. a), b) i c) otrzymują
brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„a) dla państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.: 2 %

Art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 4 lit. a) stosuje się od dnia 1 sierpnia
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2009 r.
W imieniu Rady
K. SCHWARZENBERG

Przewodniczący

