POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY
SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH
FUNDUSZU SPÓJNOSCI

zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r.

pomiedzy Ministrem Srodowiska, zwanym dalej „Ministrem”, reprezentowanym przez:

a

Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanym dalej
„Narodowym Funduszem”, reprezentowanym przez:
Pana Jerzego Pietrewicza – Prezesa Zarzadu i
Pana Jerzego Swatonia – Zastepce Prezesa Zarzadu

Art. 1

Porozumienie okresla prawa i obowiazki Narodowego Funduszu i Ministra na etapie
przygotowania przedsiewziec w sektorze ochrony srodowiska, w celu przedlozenia wniosków o
dofinansowanie w ramach Funduszu Spójnosci, na podstawie Rozporzadzenia Rady z dnia 16
maja 1994 ustanawiajacego Fundusz Spójnosci(1164/1994/WE) z pózniejszymi zmianami.

Art. 2

Ilekroc w Porozumieniu jest mowa o:
1) pomocy technicznej – rozumie sie przez to srodki i swiadczenia na przygotowanie
przedsiewziec przeznaczonych do finansowania w ramach Funduszu Spójnosci, przyznanych
Polsce przez Komisje Europejska,
2) dostepnej alokacji w ramach Funduszu Spójnosci – rozumie sie przez to wartosc planowanej
na dany rok dotacji dla Rzadu Rzeczpospolitej Polskiej dla sektora srodowiska, w ramach
Funduszu Spójnosci w budzecie Komisji Europejskiej na dany rok kalendarzowy.
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Art. 3
Narodowy Fundusz w zakresie ujetym niniejszym Porozumieniem dziala na podstawie tego
Porozumienia oraz pelnomocnictwa Ministra.
Art. 4
1.

Narodowy Fundusz przygotowuje dla Ministra liste przedsiewziec planowanych do
dofinansowania ze srodków Funduszu Spójnosci na podstawie okreslonych przez Ministra
kryteriów.

2.

Narodowy Fundusz przygotowuje przedsiewziecia wskazane przez Ministra miedzy innymi
na podstawie dokumentu, „Zalozen do programu wykorzystania Funduszu Spójnosci w
latach 2004-2006” stanowiacego zalacznik do niniejszego Porozumienia.

Art. 5

1.

Przez przygotowanie przedsiewziec, o których mowa w art. 3 rozumie sie nastepujace
dzialania podejmowane przez Narodowy Fundusz:
1) ocena przedsiewziec, o których mowa w art. 3, pod wzgledem ich planowanego efektu
ekologicznego, wykonalnosci technicznej, ekonomicznej i finansowej,
2) ocena przygotowania przedsiewziec do realizacji,
3) weryfikacja i ocena dokumentacji przygotowanej prze z beneficjentów koncowych,
4) kompletowanie

dokumentów

przedlozonych

przez

beneficjentów

koncowych

niezbednych do przygotowania wniosku o dofinansowanie i podjecia decyzji o
finansowaniu ze srodków Funduszu Spójnosci, sporzadzonych w sposób wymagany
przez Komisje Europejska,
5) prowadzenie sprawozdawczosci z przygotowan do realizacji przedsiewziec,
6) prowadzenie dzialan informacyjnych dotyczacych zasad dzialania i finansowania z
Funduszu Spójnosci,
7) biezaca wspólpraca z beneficjentami w zakresie objetym niniejszym Porozumieniem,
8) wspólpraca z Komisja Europejska, miedzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz
innymi instytucjami w zakresie objetym niniejszym Porozumieniem, o której Narodowy
Fundusz informuje na biezaco Ministra,
9) przekazywanie do Ministra wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi
zalacznikami i opinia formalnoprawna i merytoryczna Narodowego Funduszu, dotyczaca
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przedsiewziec oraz ich przygotowania do realizacji, w zakresie o którym mowa w
pkt 1 i 2, w celu przeslania ich do Komisji Europejskiej,
10) przekazywanie do Komisji Europejskiej wszelkich wyjasnien i uzupelnien dotyczacych
zgloszonych przedsiewziec w trybie okreslonym w pkt 9 po przekazaniu przez Ministra
wniosków o dofinansowanie do Komisji Europejskiej.
2.

Zadania Narodowego Funduszu okreslone niniejszym Porozumieniem, zwiazane
z przygotowaniem przedsiewziecia koncza sie z dniem zatwierdzenia przez Komisje
Europejska tego przedsiewziecia do finansowania.

Art. 6

1. Przez przygotowanie przedsiewziec, o których mowa w art. 3 rozumie sie równiez:
1) prowadzenie postepowania przetargowego w zakresie umów wspólfinansowanych z
pomocy technicznej zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej,
2) okreslanie i przygotowanie zakresu zadan dla wykonawców swiadczacych uslugi przy
przygotowaniu przedsiewziec, w szczególnosci ekspertyz, badan, opinii, analiz,
dokumentacji przetargowej,
3) proponowanie do akceptacji Ministra skladu Komisji Przetargowej, która bedzie
dokonywala wyboru wykonawców dla zadan okreslonych w pkt 2,
4) podpisywanie na podstawie pelnomocnictwa Ministra, po zatwierdzeniu wyboru
wykonawcy przez Ministra, umów z wykonawcami oraz dokonywanie rozliczen z
nimi, a takze beneficjentami koncowymi, dotyczacymi pomocy technicznej. Zakres
uprawnien Narodowego Funduszu okresli pelnomocnictwo Ministra.
5) Narodowy Fundusz przekazuje Ministrowi , w ciagu 7 dni od podpisania, kopie umów
z wykonawcami pomocy technicznej.
2.

Minister, zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Narodowy Fundusz i zatwierdzonymi
przez Ministra wskaze przedsiewziecia, których przygotowanie bedzie finansowane ze
srodków pomocy technicznej.

3.

Przekazanie srodków finansowych stanowiacych pomoc techniczna przyznana przez
Komisje Europejska na konto wykonawców kontraktów bedzie dokonywane na podstawie
dokumentów zaliczkowych i rozliczeniowych, otrzymanych od wykonawców kontraktów,
na wniosek Narodowego Funduszu. Dyspozycja przelewu srodków finansowych na rzecz
wykonawców kontraktów wymaga podpisu Ministra lub osoby przez niego upowaznionej
oraz osoby upowaznionej przez Narodowy Fundusz.
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Art. 7

Do obowiazków Narodowego Funduszu wynikajacych z art. 5, ust. 1, pkt 5, nalezy:
1)

niezwloczne informowanie Ministra o ewentualnych zagrozeniach, które moga wystapic
przy realizacji któregokolwiek z zadan okreslonych niniejszym Porozumieniem,

2)

przekazywanie

Ministrowi

szczególowych

harmonogramów

przygotowania

przedsiewziec w terminie miesiaca od dnia przekazania propozycji przedsiewziec,
o których mowa w art. 9,
3)

przekazywanie Ministrowi miesiecznych sprawozdan o stanie przygotowan do realizacji
przedsiewziec,

4)

przekazywanie Ministrowi pólrocznych raportów zawierajacych informacje dotyczace
aktualnego

stanu

przygotowania

przedsiewziec

oraz

prognozowanego

stopnia

wykorzystania dostepnej alokacji Funduszu Spójnosci.

Art. 8
Narodowy Fundusz udostepni do wgladu wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja
powierzonych Narodowemu Funduszowi niniejszym Porozumieniem zadan z zachowaniem
zasad dotyczacych ochrony informacji niejawnych, na pisemny wniosek kierujacego audytem
wewnetrznym w Ministerstwie, osób upowaznionych do przeprowadzania kontroli oraz
odpowiedzialnych w Ministerstwie za nadzór nad wykonaniem obowiazków powierzonych
Narodowemu Funduszowi na podstawie niniejszego Porozumienia.

Art. 9

Minister zobowiazuje sie do przekazania Narodowemu Funduszowi w formie pisemnej
propozycji przedsiewziec, o których mowa w art. 4, w terminie umozliwiajacym wywiazanie sie
z niniejszego Porozumienia.

Art. 10

Obsluge wdrazania przedsiewziec reguluje odrebne porozumienie.

4

Art. 11

Narodowy Fundusz odpowiada przed Ministrem za realizacje zadan wynikajacych z niniejszego
Porozumienia.

Art. 12

Strony Porozumienia zobowiazuja sie do dolozenia wszelkich staran w dzialaniach majacych na
celu wykorzystanie dostepnej alokacji w ramach Funduszu Spójnosci.

Art. 13
Narodowy Fundusz jest zobowiazany do zachowania najwyzszej starannosci przy realizacji
Porozumienia.

Art. 14

Koszty poniesione przez Narodowy Fundusz w zwiazku z realizacja obowiazków okreslonych
niniejszym Porozumieniem zostana pokryte ze srodków rezerwy celowej budzetu panstwa
przeznaczonych na ten cel, a w przypadku braku takich srodków ze srodków statutowych
Narodowego Funduszu.

Art. 15

1. Narodowy Fundusz moze powierzyc wykonanie niektórych obowiazków okreslonych w
porozumieniu wojewódzkim funduszom ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.
2. Zakres zadan powierzonych wojewódzkim funduszom ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej wymaga uprzedniej akceptacji Ministra,
3. Za dzialanie lub zaniechanie wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej odpowiedzialnosc ponosi Narodowy Fundusz.
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Art. 16

1. W przypadku stwierdzenia przez Ministra nieprawidlowosci w zakresie wykonania
obowia zków okreslonych w Porozumieniu, Narodowy Fundusz zobowiazuje sie do ich
usuniecia, w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie, a w razie gdy nie jest to
mozliwe, zlozy informacje o przyczynach braku mozliwosci ich usuniecia.
2. Porozumienie moze zostac rozwiazane przez kazda ze stron za 6 miesiecznym
wypowiedzeniem, przy czym:
1) Narodowy Fundusz bedzie wykonywal swe obowiazki w niezbednym zakresie, do czasu
podpisania przez strony protokolu zdawczo – odbiorczego,
2)

Narodowy Fundusz po podpisaniu protokolu zdawczo- odbiorczego, przekaze calosc

dokumentacji Ministrowi lub jednostce wskazanej przez Ministra.

Art. 17

Wszelkie zmiany Porozumienia beda dokonywane w formie pisemnej.

Art. 18

Porozumienie obowiazuje od dnia zawarcia.

Art. 19

Porozumienie zostalo sporzadzone w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

MINISTER SRODOWISKA

NARODOWY FUNDUSZ
Prezes Zarzadu

Stanislaw Zelichowski

dr Jerzy W. Pietrewicz
Zastepca Prezesa Zarzadu
Jerzy Swaton
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