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Warszawa, 27.07.2016

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
Departament Rybołówstwa
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Dotyczy: Uwagi Fundacji MARE do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki
morskiej” zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy szczegółowe uwagi Fundacji MARE do projektu rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację
działań w ramach Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej” zawartego
w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020:

§9 ustęp 1 punkt 2 oraz §11 ustęp 1 punkt 2:
W projekcie rozporządzenia wymienia się stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego
jako potencjalnych beneficjentów operacji, pod warunkiem, że podmioty te realizują statutowe
zadania w zakresie gospodarki morskiej.
Tak sformułowany wymóg dotyczący realizacji celów statutowych w zakresie gospodarki morskiej nie
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy dany podmiot kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania,
gdyż ani rozporządzenia ani inne akty polskiego prawa nie wskazują jednoznacznie definicji działań w
zakresie gospodarki morskiej.
W związku z tym, w celu zagwarantowania przejrzystości w zakresie kwalifikowalności podmiotów
mogących ubiegać się o finansowanie, Fundacje MARE proponuje dwa możliwe rozwiązania:
1. Uwzględnienie w rozporządzeniu definicji „zadań w zakresie gospodarki morskiej”
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2. Powołanie się na istniejącą w prawodawstwie definicję jednoznacznie wskazującą jakie zadania
kwalifikują się do kategorii zadań w zakresie gospodarki morskiej.
§9 ustęp 2 oraz §11 ustęp 2:
Obecne zapisy warunkujące przyznanie finansowania wymienionym w tych punktach podmiotom nie
pozwolą zagwarantować, że potencjalne projekty realizowane będą jedynie przez doświadczone
organizacje. Kryterium czasu prowadzenia działalności wydaje się być niewystarczającym. Można sobie
wyobrazić sytuację, w której podmioty są zarejestrowane od dwóch lat, ale nie prowadziły żadnych
działań. Co więcej, działania, które podmioty prowadziły nie koniecznie musiały być efektywne czy to
kosztowo czy celowo. W związku z tym, w celu zagwarantowania, że projekty w ramach tych działań
realizowane będą wyłącznie przez podmioty z odpowiednim doświadczeniem i zapleczem technicznym
Fundacja MARE proponuję zastosowanie kryteriów tożsamych jak w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko:


Wnioskodawca w ciągu 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku, zakończył pozytywnie
realizację minimum 3 przedsięwzięć o tematyce zbliżonej do wnioskowanego przedsięwzięcia,
o tym samym charakterze oraz koszcie całkowitym nie mniejszym niż 200 000,00 zł i
potwierdza dysponowanie aktualnie co najmniej 2 ekspertami merytorycznymi z dziedziny
objętej wnioskiem oraz co najmniej 2 członków zespołu realizacyjnego ma doświadczenie w
realizacji co najmniej 3 przedsięwzięć, o tym samym charakterze oraz koszcie całkowitym nie
mniejszym niż 200 000,00 zł;

lub
Wnioskodawca spełnia nie mniej niż jeden i nie więcej niż dwa spośród poniższych warunków:





Wnioskodawca w ciągu 5 lat, poprzedzających złożenie wniosku zakończył pozytywnie
realizację minimum 3 przedsięwzięć o tematyce zbliżonej do wnioskowanego przedsięwzięcia,
o tym samym charakterze oraz koszcie całkowitym nie mniejszym niż
200 000,00 zł.
Wnioskodawca potwierdza dysponowanie aktualnie co najmniej 2 ekspertami merytorycznymi
z dziedziny objętej wnioskiem.
Co najmniej 2 członków zespołu realizacyjnego ma doświadczenie w realizacji co najmniej 3
przedsięwzięć, o tym samym charakterze oraz koszcie całkowitym nie mniejszym niż 200
000,00 zł;

§9 ustęp 4:
Fundacja MARE zwraca uwagę, że poziom maksymalnego dofinansowania działań jest zbyt niski. 70 000
zł nie pozwoli na realizację działań edukacyjnych i kampanii obejmujących swoim zakresem całe
terytorium Polski. Tymczasem, jak wynika z kryteriów wyboru operacji stanowiących załącznik do
rozporządzenia, to właśnie projekty ogólnopolskie mają być szczególnie pożądane w ramach tego
działania. W związku z tym Fundacja MARE wnosi o zwiększenie maksymalnego dofinansowania dla
ogólnopolskich projektów do minimum 500 000 zł.
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§10:
Zakup aparatury specjalistycznej dla administracji morskiej do celów kontroli przestrzegania wymogów
środowiskowych i prowadzenia monitoringu oraz działania z zakresu wykonania inwentaryzacji,
dokumentacji i sporządzenia projektów planów ochrony nie noszą znamion działań na rzecz
„zwiększania świadomości ekologicznej społeczeństwa przez upowszechnianie zachowań
ekologicznych dotyczących morza i brzegu”. Działania te są działaniami naukowymi i jako takie powinny
być finansowane z innych źródeł. Fundacja MARE wnosi o usunięcie tych działań z listy kosztów
kwalifikowanych w ramach tego paragrafu. Jednocześnie sugerujemy, aby działania te przenieść do
paragrafu 12, gdzie mowa jest o kosztach kwalifikowanych działań z zakresu poprawy wiedzy na temat
stanu środowiska morskiego.

Jednocześnie Fundacja MARE wnosi o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych przez
Fundację w ramach konsultacji społecznych uwag poprzez przekazanie informacji czy dane uwagi
zostały przyjęte/odrzucone oraz jakie przesłanki przyświecały podjętym decyzjom.

Z wyrazami szacunku,

……………………………………………..
Piotr Prędki
Prezes Zarządu Fundacji MARE

