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ROZPORZ DZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 783/ 999

z 2 lipca 999 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , a w szczególno ci za  jego
art.162,

uwzgl dniaj c wniosek Komisji2,

uwzgl dniaj c opini  Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego3,

uwzgl dniaj c opini  Komitetu Regionów4,

dzia aj c zgodnie z procedur  ustanowion  w art. 251 Traktatu5,

a tak e maj c na uwadze, co nast puje:

1) art. 160 Traktatu stanowi, e Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
zamierza pomaga  w zmniejszaniu g ównych dysproporcji regionalnych Wspólnoty;
zatem Fundusz ERDF ma swój udzia  w zmniejszaniu ró nic poziomu rozwoju
ró nych regionów oraz stopnia opó nienia najmniej uprzywilejowanych regionów i
wysp, cznie z obszarami wiejskimi;

2) art. 2 ust. 2 rozporz dzenia Rady nr 1260/1999/WE z 21 czerwca 1999 r.
okre laj cego ogólne przepisy, jakim podlegaj  fundusze strukturalne6, stanowi, e
g ównym zadaniem Funduszu ERDF jest przyczynianie si  do realizacji celów 1 i 2,
o których mowa w art. 1, ust. 1, pkt 1, 2 i 3 odno nego rozporz dzenia (zwanych
dalej „cel 1”, i „cel 2”); art. 20 i art. 21 wymienionego rozporz dzenia stanowi , e
Fundusz ERDF ma swój udzia  w finansowaniu transgranicznej, ponadnarodowej i
mi dzyregionalnej wspó pracy jak równie  w ramach inicjatyw Wspólnoty we
wspieraniu rozwoju miast i okolic miejskich dotkni tych kryzysem; art. 22 i art. 23
odno nego rozporz dzenia stanowi , e rozporz dzenie ma wspiera  na poziomie
Wspólnoty dzia ania innowacyjne i pomocy technicznej;

1 Ta publikacja zast puje publikacj , która pojawi a si  w Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str. 43, która
tym samym zostaje uchylona.
2 Dz.U. WE nr C 176, z 9.06.1998, str. 35 oraz Dz.U. WE nr C 52, z 23..02.1999, str. 12.
3 Dz.U. WE nr C 407, z 28.12.1998, str. 74.
4 Dz.U. WE nr C 51, z 22.02.1999, str. 1.
5 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 1998 (Dz.U. WE nr C 379, z 7.12.1998, str. 178),
Wspólne Stanowisko Rady z dnia 14 kwietnia 1999 (Dz.U. WE nr C 134, z 14.05.1999, str. 1) oraz
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 1999 (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku
Urz dowym). Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 1999.
6 Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str. 1.
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3) rozporz dzenie nr 1260/1999/WE okre la wspólne postanowienia dla funduszy
strukturalnych; okre lony rodzaj rodków mo e by  finansowany przez Fundusz
ERDF w ramach celów 1 i 2, zatem istnieje potrzeba szczegó owego okre lenia
inicjatyw Wspólnoty i innowacyjnych rodków dzia ania;

4) nale y okre li  udzia  Funduszu ERDF, w kontek cie jego zadania popierania
rozwoju regionalnego, w przyczynianiu si  do harmonijnego, zrównowa onego i
trwa ego rozwoju gospodarczego, wysokiego stopnia konkurencyjno ci, wysokiego
poziomu zatrudnienia, równo ci mi dzy kobietami i m czyznami oraz wysokiego
poziomu ochrony i poprawy rodowiska;

5) Fundusz ERDF powinien wiadczy  pomoc w ramach ca o ciowej i zintegrowanej
strategii na rzecz trwa ego rozwoju oraz zapewni  wspó dzia anie z pomoc  innych
funduszy strukturalnych;

6) w cz ci swoich zada  Fundusz ERDF powinien wspomaga rodowisko
produkcyjne i konkurencj  przedsi biorstw, szczególnie ma ych i rednich
przedsi biorstw; lokalny rozwój gospodarczy i zatrudnienie, tak e w dziedzinach
kultury i turystyki gdzie mog  by  tworzone trwa e miejsca pracy; badania naukowe
i rozwój technologiczny; rozwój lokalnych, regionalnych i transeuropejskich sieci

cznie z zapewnieniem w a ciwego dost pu do wspomnianych sieci w sektorze
infrastruktury transportowej, telekomunikacji i energii; ochron  i popraw
rodowiska bior c pod uwag  zasady zabezpieczania oraz konieczno  podj cia

dzia ania zapobiegawczego, naprawy u ród a szkód wyrz dzonych w rodowisku
oraz obowi zek p acenia przez zanieczyszczaj cego, a tak e poprzez czyste i
efektywne korzystanie z energii oraz rozwój róde  energii odnawialnej; oraz
równo  zatrudnienia mi dzy kobietami i m czyznami;

7) Fundusz ERDF powinien odgrywa  szczególna rol  w lokalnym rozwoju
gospodarczym w kontek cie poprawy jako ci ycia i rozwoju terytorialnego,
zw aszcza poprzez popieranie paktów zatrudnienia i nowych róde  zatrudnienia;

8) Fundusz ERDF powinien wspiera  w ramach swoich zada  inwestycje na rzecz
regeneracji obszarów opuszczonych w celu spowodowania rozwoju gospodarczego
na poziomie lokalnym, wsi lub miast;

9) podj te z inicjatywy Komisji rodki o zasadniczym dla Wspólnoty znaczeniu w
procesie realizacji ogólnych celów dzia a  strukturalnych Wspólnoty, o których
mowa w art. 1 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999; w tym celu, ze wzgl du na ich
warto  na poziomie Wspólnoty, konieczne jest aby Fundusz ERDF wci  popiera
transgraniczn , ponadnarodow  i mi dzyregionaln  wspó prac , równie  w
regionach le cych na zewn trznej granicy Unii w rozumieniu Traktatu, najmniej
uprzywilejowanych wyspach i odleg ych regionach z uwagi na ich szczególne
cechy charakterystyczne i trudno ci; w kontek cie owej wspó pracy harmonijny,
zrównowa ony i trwa y rozwój ca ego obszaru Wspólnoty, w powi zaniu z
planowaniem przestrzennym, powi ksza warto  dzia a  na rzecz gospodarczo-
spo ecznej spójno ci; udzia  Funduszu ERDF w tym rozwoju powinien stale
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wzrasta ; ponadto nale y wspiera  gospodarczy i spo eczny rozwój miast i okolic
miejskich dotkni tych kryzysem w celu popierania trwa ego rozwoju miejskiego;

10) nale y ustali  kompetencje do przyj cia przepisów wykonawczych oraz okre li
przepisy obowi zuj ce w okresie przej ciowym;

11) rozporz dzenie Rady (EWG) nr 4255/88/ z 19 grudnia 1988 r. okre laj ce przepisy
wykonawcze dla rozporz dzenia (EWG) nr 2052/88 w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego7 powinno zosta  anulowane,

PRZYJMUJ  NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE:

Artyku

Zadania

Zgodnie z art. 160 Traktatu i rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego (ERDF) ma swój udzia  w finansowaniu pomocy, jaka zosta a
zdefiniowana w art. 9 wymienionego rozporz dzenia, aby popiera  gospodarczo-
spo eczn  spójno  poprzez wyrównywanie g ównych dysproporcji regionalnych i
uczestniczenie w rozwoju i przekszta caniu regionów. W tym celu Fundusz  ERDF
przyczynia si  równie  do popierania trwa ego rozwoju i tworzenia trwa ych miejsc
pracy.

Artyku  2

Zakres zastosowania

1. W ramach cz ci swoich zada , okre lonych w art. 1 Fundusz ERDF ma swój udzia
w finansowaniu:

a) inwestycji produktywnych w celu tworzenia i zabezpieczania trwa ych miejsc pracy;

b) inwestycji w infrastruktur ,

(i) która w regionach obj tych przez cel 1 przyczynia si  do zwi kszenia
potencja u gospodarczego, rozwoju, spójno ci strukturalnej oraz
tworzenia lub utrzymywania trwa ych miejsc pracy w tych regionach, w
tym inwestowania w infrastruktur , co sprzyja tworzeniu si  i rozwijaniu
transeuropejskich sieci wspó pracy w dziedzinie transportu,
telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, bior c pod uwag
konieczno  po czenia z centralnymi regionami Wspólnoty regionów

7 Dz.U. WE L 374, z 31.12.1988, str. 15. Rozporz dzenie ostatnio zmienione przez rozporz dzenie
(EWG) nr 2083/93 (Dz.U. WE nr L 193, z 31.07.1993, str. 34).
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strukturalnie poszkodowanych na skutek ich wyspiarskiego,
ródl dowego lub peryferyjnego usytuowania;

(ii) która w regionach i na obszarach obj tych przez cele 1 i 2 lub przez
inicjatywy Wspólnoty, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i b)
rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 dotyczy ró nych podupad ych
terenów gospodarczych i obszarów przemys owych, sprzyja odnowie
obszarów miejskich dotkni tych kryzysem i tworzy lepszy dost p do
obszarów wiejskich i obszarów utrzymuj cych si  z rybo ówstwa;
narz dzia infrastruktury, w przypadku gdy modernizacja lub rozwój jest
warunkiem wst pnym dla tworzenia lub opracowywania dzia a
gospodarczych na rzecz nowych miejsc pracy, cznie z po czeniami
infrastrukturalnymi, od których zale y rozwój tych dzia a ;

c) rozwój w asnego potencja u poprzez rodki, które zach caj  i wspieraj  lokalny
rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz dzia alno  ma ych i rednich przedsi biorstw,
obejmuj cej w szczególno ci:

i) pomoc przy obs udze przedsi biorstw, a zw aszcza w dziedzinie zarz dzania,
bada  rynku oraz bada  naukowych i us ug wspólnych dla kilku
przedsi biorstw,

ii) finansowanie transferu technologii, cznie z gromadzeniem i szerzeniem
informacji, wspóln  organizacj  mi dzy przedsi biorstwami i placówkami
naukowymi oraz finansowanie pomys ów innowacyjnych w
przedsi biorstwach,

iii) ulepszenie przedsi biorstwom dost pu do kredytów i po yczek poprzez
tworzenie i rozwój w a ciwych instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 28. ust. 3 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999,

iv) bezpo redni  pomoc dla inwestycji, które okre lono w art. 28 ust. 3
rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999, gdy adne programy pomocy nie
istniej ,

v) zapewnienie w a ciwej infrastruktury dla lokalnego rozwoju i polityki
zatrudnienia,

vi) pomoc dla instytucji wiadcz cych us ugi w okolicy w zakresie tworzenia
nowych miejsc pracy, ale z wy czeniem dzia a  finansowanych przez
Europejski Fundusz Socjalny,

d) dzia ania pomocy technicznej, o których mowa w art. 2 ust. 4 akp 2 rozporz dzenia
(WE) nr 1260/1999.
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W regionach wyznaczonych w ramach celu 1, Fundusz ERDF mo e przyczynia  si  do
finansowania inwestycji w zakresie edukacji i zdrowia, które s  korzystne dla
strukturalnego dopasowania regionów.

2. W przypadku stosowania ust. 1 finansowy udzia  Funduszu ERDF b dzie wspiera ,
mi dzy innymi:

a) rodowisko produkcyjne, w szczególno ci przyczyni si  do wzrostu
konkurencyjno ci i trwa ych inwestycji przedsi biorstw, g ównie ma ych i rednich
przedsi biorstw oraz do zwi kszenia atrakcyjno ci regionów, szczególnie poprzez
popraw  standardów infrastruktury;

b) badania naukowe i rozwój technologiczny skierowane na popieranie wprowadzania
nowych technologii oraz innowacji lub na wzmocnienie bada  i technologicznych
zdolno ci rozwojowych przyczyniaj cych si  do rozwoju regionalnego;

c) rozwój spo ecze stwa informacyjnego;

e) rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, cznie z ochron  dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego, pod warunkiem, e tworzone s  trwa e miejsca pracy;

f) równo  mi dzy kobietami i m czyznami w dziedzinie zatrudnienia, g ównie
poprzez zak adanie przedsi biorstw oraz poprzez infrastruktur  lub us ugi
umo liwiaj ce godzenie ycia rodzinnego i zawodowego;

g) ponadnarodow , transgraniczn  i mi dzyregionaln  wspó prac  w zakresie trwa ego
regionalnego i lokalnego rozwoju.

Artyku  3

Inicjatywy Wspólnoty

1. Zgodnie z art. 20 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999/ Fundusz ERDF, zgodnie z art.
21 wspomnianego rozporz dzenia przyczynia si  do wdra ania inicjatyw Wspólnoty
dla transgranicznej, ponadnarodowej i mi dzyregionalnej wspó pracy zach caj cej
do harmonijnego, zrównowa onego i trwa ego rozwoju na ca ym obszarze
Wspólnoty (INTERREG), jak równie  do wdra ania inicjatyw Wspólnoty na rzecz
gospodarczej i spo ecznej regeneracji miast i terenów miejskich dotkni tych
kryzysem w celu popierania trwa ego rozwoju miejskiego (URBAN).

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999, zakres stosowania
okre lony w ust. 1 niniejszego artyku u jest poszerzony decyzj  w sprawie udzia u
Funduszy w finansowaniu dzia a  kwalifikuj cych na mocy rozporz dze  (WE) nr
1784/19998, (WE) nr 1257/19999 i (WE) nr 1263/199910 w celu realizacji wszystkich
dzia a  okre lonych w danym programie inicjatyw Wspólnoty.

8 Zob. str. 5 niniejszego Dziennika Urz dowego.
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Artyku  4

Dzia ania innowacyjne

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 Fundusz ERDF mo e
równie  uczestniczy  w finansowaniu:

a) bada  podejmowanych przez Komisj  w celu namierzenia i analizy problemów
rozwoju regionalnego oraz rozwi za , w szczególno ci, aby zapewni  harmonijny,
zrównowa ony i trwa y rozwój na ca ym obszarze Wspólnoty;

b) projektów pilota owych w celu znalezienia i przetestowania rozwi za  z zamiarem
w czenia ich w ramy pomocy, gdy oka  si  wykonalne;

c) wymian  do wiadcze  zwi zanych z innowacjami, aby móc korzysta  i
przekazywa  do wiadczenia zdobyte w dziedzinie regionalnego i lokalnego
rozwoju.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999, zakres stosowania
okre lony w ust. 1 niniejszego artyku u jest poszerzony decyzj  w sprawie udzia u
Funduszy w finansowaniu dzia a  kwalifikuj cych na mocy rozporz dze  (WE) nr
1784/1999, (WE) nr 1257/1999/ i nr 1263/1999/WE w celu realizacji wszystkich
dzia a  okre lonych w danym projekcie pilota owym.

Artyku  5

Przepisy wykonawcze

Wszystkie szczegó owe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporz dzenia przyjmuje
Komisja, zgodnie procedur  ustalon  w art. 48 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999.

Artyku  6

Uchylenie

Rozporz dzenie (EWG) nr 4254/88 zostaje uchylone z dniem 1 stycznia 2000.

Powo anie si  na uchylone rozporz dzenie winno by  interpretowane jako powo anie
si  na niniejsze rozporz dzenie.

9 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. dotycz ce wsparcia rozwoju wsi przez
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) i zmieniaj ce wzgl dnie uchylaj ce
okre lone rozporz dzenia (Dz.U. WE nr L 160, z 26.06.1999, str. 80).
10 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1263/1999/ z 21 czerwca 1999 w sprawie dzia a  strukturalnych w
sektorze rybo ówstwa (Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str. 54).
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Artyku  7

Klauzula rewizyjna

Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada dokonaj  rewizji niniejszego
rozporz dzenia najpó niej dnia 31 grudnia 2006 r.

B d  one orzeka  w sprawie wniosku, zgodnie z procedur  przewidzian  w art. 162
Traktatu.

Artyku  8

Przepisy przej ciowe

Przepisy przej ciowe wyszczególnione w art. 52 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999
obowi zuj  odpowiednio do niniejszego rozporz dzenia.

Artyku  9

Wej cie w ycie

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporz dzenie obowi zuje w ca o ci i jest bezpo rednio stosowane we
wszystkich pa stwach cz onkowskich.

Sporz dzono w Brukseli, dnia 21 lipca 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodnicz cy

J.M. GIL-ROBLES

 W imieniu Rady
 Przewodnicz cy

S. NIINISTÖ



Dz. U. WE nr L 213 z 13.08.1999 

1

ROZPORZ DZANIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
z 2 lipca 999 roku 

w sprawie Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
(nr 784/ 999/WE)∗∗∗∗

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , a w szczególno ci jego art. 148, 

uwzgl dniaj c wniosek Komisji1,

maj c na uwadze opini  Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego2,

maj c na uwadze opini  Komitetu Regionów3,

dzia aj c zgodnie z art. 251 Traktatu4,

a tak e bior c pod uwag , co nast puje: 

1) rozporz dzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 roku okre laj ce ogólne przepisy 
dotycz ce funduszy strukturalnych5 zast puje rozporz dzenie (EWG) nr 2052/886 i rozporz dzenie 
(EWG) nr 4253/887. Konieczne jest równie  zast pienie rozporz dzenia Rady (EWG) nr 4255/88 z 19 
grudnia 1988 roku okre laj cego przepisy dotycz ce wykonania rozporz dzenia (EWG) nr 2052/88 w 
odniesieniu do Europejskiego Funduszu Spo ecznego8;

2) rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999 wprowadza ogólne postanowienia dotycz ce realizacji funduszy 
strukturalnych jako ca o ci, a zatem konieczne jest okre lenie, które dzia ania mog  zosta
zakwalifikowane do sfinansowania przez Europejski Fundusz Spo eczny (dalej zwanym 
„Funduszem”) w ramach celów priorytetowych nr 1, 2 i 3, o których mowa w art. 1 ust. 1 punkty 1, 2 i 
3 wy ej wymienionego rozporz dzenia (dalej zwane „Celem nr 1, 2 i 3”), w ramach Inicjatywy 
Wspólnoty maj cej na celu zwalczanie wszystkich form dyskryminacji i nierówno ci na rynku pracy 
oraz w ramach rodków innowacyjnych i pomocy technicznej; 

3) istnieje konieczno  okre lenia misji Funduszu w odniesieniu do zada  wyznaczonych w Traktacie 
i w kontek cie priorytetów uzgodnionych przez Wspólnot  w obszarze rozwoju zasobów ludzkich i 
zatrudnienia; 

                                                          
∗ Rozporz dzenie to uchyla i zast puje rozporz dzenie opublikowane w Dz. U. WE nr L 161 z 26.06.1999, str. 48. 
1 Dz. U. WE nr C 176 z 9.06.1998, str. 39 i Dz. U. WE nr C 74 z 18.03.1999, str. 7. 
2 Dz. U. WE nr C 407 z 28.12.1998, str. 74. 
3 Dz. U. WE nr C 51 z 22.02.1999, str. 48. 
4 Opinia Parlamentu Europejskiego z 19 listopada 1998 roku (Dz. U. WE nr C 379 z 7.12.1998,  
str. 186), Wspólne Stanowisko Rady z 14 kwietnia 1999 roku (Dz. U. WE nr C 134, z 14.06.1999, str. 9) i decyzja 
Parlamentu Europejskiego z 6 maja 1999 roku (jeszcze niepublikowana w Dzienniku Urz dowym). Decyzja Rady z 21 
czerwca 1999.
5 Dz. U. WE nr L 161 z 26.06.1999, str. 1. 
6 Dz. U. WE nr L 185 z 15.07.1988, str. 9. Rozporz dzenie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi rozporz dzeniem (WE) nr 
3193/94 (Dz. U. WE nr L 337 z 24.12.1994, str. 11). 
7 Dz. U. WE nr L 374 z 31.12.1988, str. 1. Rozporz dzenie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi rozporz dzeniem (WE) nr 
3193/94.
8 Dz. U. WE nr L 374 z 31.12.1988, str. 21. Rozporz dzenie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi rozporz dzeniem (EWG) 
nr 2084/93 (Dz. U. WE nr L 193, 31.07.1993, str. 39). 
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4) wnioski Rady Europejskiej na spotkaniu w Amsterdamie w czerwcu 1997 roku i jej Uchwa a o 
wzro cie i zatrudnieniu9 zainicjowa y proces wprowadzenia w ycie Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, Rocznych Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia i tworzenia Narodowych Planów 
Dzia ania na Rzecz Zatrudnienia; 

5) istnieje potrzeba ponownego okre lenia zakresu dzia ania Funduszu, w szczególno ci po 
restrukturyzacji i uproszczeniu Celów priorytetowych funduszy strukturalnych, w celu wspierania 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia i zwi zanych z ni  Narodowych Planów Dzia ania na Rzecz 
Zatrudnienia; 

6) niezb dne jest okre lenie wspólnych ram interwencji Funduszu we wszystkich trzech Celach 
priorytetowych w celu zapewnienia zgodno ci i komplementarno ci dzia a  podejmowanych 
stosownie do tych Celów aby polepszy  dzia ania rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 

7) pa stwa cz onkowskie i Komisja zapewni , aby programowanie i implementacja dzia a
finansowanych przez Fundusz w kontek cie wszystkich Celów przyczynia y si  do promocji równo ci
kobiet i m czyzn oraz promocji integracji i utrzymania na rynku pracy grup i jednostek znajduj cych 
si  w niekorzystnej sytuacji; 

8) pa stwa cz onkowskie i Komisja zapewni  równie  nale yte uwzgl dnienie wymiaru spo ecznego i 
aspektu zatrudnienia idei spo ecze stwa informacyjnego podczas realizacji dzia a  finansowanych 
przez Fundusz; 

9) konieczne jest zapewnienie, aby operacje zwi zane z dostosowaniem przemys owym uwzgl dnia y
ogólne potrzeby pracowników obu p ci, wynikaj ce ze zmian gospodarczych i zmian w systemach 
produkcji ju  rozpoznanych lub przewidywanych oraz nie mia y na celu przyniesienia korzy ci
indywidualnej firmie lub konkretnej ga zi przemys u, podczas gdy szczególn  uwag  nale y
po wi ci  ma ym i rednim przedsi biorstwom oraz zwi kszaniu dost pu do szkolenia oraz poprawy 
organizacji pracy; 

10) konieczne jest zapewnienie, aby Fundusz nadal wzmacnia  zatrudnienie i kwalifikacje zawodowe 
przez wspieranie dzia a  wcze niej przewiduj cych sytuacj  na rynku – w mo liwie najwi kszym 
stopniu – oraz tworzenia sieci doradztwa, dzia a  szkoleniowych w ca ej Wspólnocie, a tak e aby w 
wyniku tego dzia ania kwalifikuj ce si  do pomocy mia y tym samym charakter horyzontalny i 
obejmowa y gospodark  jako ca o , bez ograniczenia dzia a a priori do szczególnych ga zi lub 
sektorów przemys u;

11) konieczne jest ponowne okre lenie dzia a , które mog  zosta  zakwalifikowane do wsparcia aby 
zwi kszy  skuteczno  implementacji polityki w kontek cie wszystkich Celów, w ramach których 
Fundusz podejmuje dzia ania. Konieczne jest okre lenie wydatków mo liwych do zakwalifikowania 
do pomocy z Funduszu w ramach partnerstwa; 

12) istnieje konieczno  uzupe nienia i sprecyzowania tre ci planów i form pomocy, zw aszcza w 
zwi zku ze zmian  definicji Celu nr 3; 

13) postanowienia o wsparciu z Funduszu na wszystkich poziomach pomocy powinno opiera  si  na 
priorytetach polityki spo ecznej i zatrudnienia Wspólnoty oraz priorytetach okre lonych w krajowych 
planach dzia ania;

14) istnieje mo liwo  wprowadzenia postanowie , w ramach których grupy lokalne, cznie z 
organizacjami pozarz dowymi, mog  uzyska  prosty i szybki dost p do wsparcia z Funduszu dla 
dzia a  dotycz cych zwalczania wykluczenia spo ecznego i tym samym rozwin  swoj  zdolno
dzia ania na tym polu;  

                                                          
9 Dz. U. WE nr C 236 z 02.08.1997, str. 3. 
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15) rodki o g ównym znaczeniu dla Wspólnoty, podejmowane z inicjatywy Komisji odgrywaj
wa n  rol  w realizacji ogólnych celów dzia a  strukturalnych Wspólnoty, o których mowa w art. 1 
rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999; inicjatywy takie powinny przede wszystkim promowa  innowacje 
w ramach polityki i wspó prac  ponadnarodow ;

16) Fundusz przyczynia si  równie  do wspierania pomocy technicznej i rodków innowacyjnych, jak 
równie rodków przygotowawczych, monitorowania i oceny oraz kontroli, zgodnie z art. 22 i 23 
rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999; 

17) nale y ustali  uprawnienia do uchwalania przepisów wykonawczych i wydawania przepisów 
przej ciowych; 

18) rozporz dzenie (EWG) nr 4255/88 powinno zosta  uchylone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE: 

Artykuł 1

Zadania 

W ramach zadania powierzonego Europejskiemu Funduszowi Spo ecznemu („Funduszowi”) przez art. 
146 Traktatu i zada  powierzonych funduszom strukturalnym na mocy art. 159 Traktatu oraz zgodnie 
z postanowieniami rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999, Fundusz wspiera rodki zapobiegania i 
zwalczania bezrobocia oraz rozwijania zasobów ludzkich i integracji spo ecznej na rynku pracy w celu 
promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, równo ci kobiet i m czyzn, zrównowa onego 
rozwoju oraz spójno ci gospodarczej i spo ecznej. W szczególno ci Fundusz uczestniczy w 
dzia aniach podejmowanych zgodnie z Europejsk  Strategi  Zatrudnienia i Rocznymi Wytycznymi w 
Sprawie Zatrudnienia.  

Artykuł 2 

Zakres 

1. Fundusz wspiera i uzupe nia dzia ania pa stw cz onkowskich skierowane na rozwój rynku pracy i 
zasobów ludzkich w nast puj cych dziedzinach polityki, w szczególno ci w kontek cie ich 
wieloletnich Krajowych Planów Dzia ania na Rzecz Zatrudnienia: 

a) rozwijania i promowania aktywnych polityk rynku pracy w celu zwalczania i zapobiegania 
bezrobociu, zapobiegania przechodzeniu zarówno kobiet, jak i m czyzn na d ugotrwa e bezrobocie, 
u atwiania ponownej integracji na rynku pracy osób pozostaj cych bez pracy w d ugim okresie czasu, 
a tak e wspierania zawodowej integracji m odych ludzi i osób powracaj cych na rynek pracy po 
okresie nieobecno ci;

b) promowania równych szans dla wszystkich w dost pie do rynku pracy, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem osób nara onych na wykluczenie spo eczne; 

c) promowania i ulepszania: 
- szkolenia, 
- kszta cenia,
- doradztwa, 

jako cz ci polityki kszta cenia ustawicznego w celu: 
- u atwiania i poprawy dost pu do i integracji na rynku pracy, 
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- poprawy i utrzymania zdolno ci zatrudnienia oraz 
- promowania mobilno ci miejsc pracy; 

d) promowania posiadaj cej odpowiednie umiej tno ci, wyszkolonej i atwo przystosowuj cej si  si y
roboczej, innowacji i zdolno ci dostosowywania si  do organizacji pracy, rozwijania 
przedsi biorczo ci i warunków u atwiaj cych tworzenie miejsc pracy oraz podwy szania umiej tno ci
i zwi kszania potencja u ludzkiego w badaniach, nauce i technologii; 

e) szczególne rodki maj ce na celu popraw  dost pu kobiet do rynku pracy i ich udzia u w tym 
rynku, cznie z rozwojem ich kariery, dost pem do nowych mo liwo ci pracy i zak adania firm oraz 
zmniejszenia wertykalnej i horyzontalnej segregacji na rynku pracy ze wzgl du na p e .

2. W ramach dziedzin polityki okre lonych w ust. 1, Fundusz uwzgl dni:

a) wsparcie dla inicjatyw lokalnych dotycz cych zatrudnienia, w szczególno ci inicjatyw wspierania 
zatrudnienia lokalnego i terytorialnych paktów na rzecz zatrudnienia; 

b) spo eczny i zwi zany z rynkiem pracy wymiar poj cia spo ecze stwa informacyjnego, zw aszcza 
przez tworzenie polityki i programów maj cych na celu wykorzystanie potencja u zatrudnienia 
spo ecze stwa informacyjnego i zapewnienie równego dost pu do jego urz dze  i p yn cych z niego 
korzy ci;

c) równe szanse kobiet i m czyzn, jako cz  podej cia dotycz cego wszystkich podejmowanych 
dzia a .

Artykuł 3 

Dzia ania spe niaj ce kryteria kwalifikowania do wsparcia z Funduszu 

1. Wsparcie finansowe Funduszu przyjmuje g ównie form  pomocy osobom i dotyczy nast puj cych 
dzia a , maj cym na celu rozwój zasobów ludzkich, jako jeden z etapów integracji rynku pracy: 

a) kszta cenie i szkolenie zawodowe – cznie ze szkoleniem zawodowym równowa nym 
obowi zkowej edukacji szkolnej - praktyka zawodowa, szkolenie wst pne, w szczególno ci
zapewnianie i podnoszenie podstawowych umiej tno ci, rehabilitacja przez prac , rodki promowania 
zdolno ci do zatrudnienia na rynku pracy, ukierunkowanie, doradztwo i kszta cenie ustawiczne; 

b) pomoc w tworzeniu miejsc pracy i w samozatrudnieniu; 

c) w dziedzinach bada , nauki i rozwoju technologii, szkolenie podyplomowe oraz szkolenie 
mened erów i techników w placówkach badawczych i w przedsi biorstwach;

d) rozwój nowych róde  zatrudnienia, w czonych w gospodark  spo eczn  (trzeci sektor).  

2. W celu zwi kszenia skuteczno ci dzia a , o których mowa w ust. 1, pomoc mo e zosta  równie
udzielona: 

a) strukturom i systemom: 

i) rozwój i poprawa szkolenia, kszta cenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych, cznie ze 
szkoleniem nauczycieli, instruktorów i personelu oraz poprawa dost pu pracowników do 
szkole  i zdobywania kwalifikacji; 

ii) modernizacja i zwi kszenie skuteczno ci s u b zatrudnienia; 
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iii) rozwój powi za  pomi dzy sferami pracy i kszta cenia, szkolenia i placówkami 
badawczymi; 

iv) mo liwie jak najwi kszy rozwój systemów przewidywania zmian w zatrudnieniu i 
zapotrzebowania na dane kwalifikacje, w szczególno ci w odniesieniu do nowych modeli pracy 
i nowych form organizacji pracy, bior c pod uwag  potrzeb  pogodzenia ycia rodzinnego i 
zawodowego oraz umo liwienia starszym pracownikom posiadania satysfakcjonuj cego 
zatrudnienia do czasu ich odej cia na emerytur . Nie obejmuje to jednak finansowania 
systemów przechodzenia na wcze niejsz  emerytur .

b) rodki towarzysz ce:

i) pomoc w wiadczeniu us ug beneficjentom, cznie z zapewnieniem us ug opieki i 
udogodnie  dla osób b d cych na utrzymaniu beneficjentów; 

ii) promowanie rozwoju spo eczno-edukacyjnego w celu u atwiania drogi do integracji rynku 
pracy; 

iii) podnoszenie wiadomo ci, informacja i promocja. 

3. Fundusz mo e finansowa  dzia ania zgodnie z akapitem drugim art. 2 ust. 4 rozporz dzenia (WE) 
nr 1260/1999.

Artykuł 4 

Koncentracja wsparcia 

1. Z nale ytym uwzgl dnieniem priorytetów krajowych, okre lonych w szczególno ci w Narodowych 
Planach Dzia ania na rzecz Zatrudnienia, jak równie  oceny ex-ante, ustalona zostanie strategia 
uwzgl dniaj ca wszystkie istotne dziedziny polityki, zwracaj c szczególn  uwag  na obszary, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i art. 2 ust. 1 lit. e). W celu maksymalizacji skuteczno ci wsparcia z 
Funduszu, jego interwencje w ramach tej strategii, uwzgl dniaj c dziedziny priorytetowe, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, koncentrowa  si  b d  na ograniczonej liczbie obszarów lub tematów oraz b d
skierowane na najwa niejsze potrzeby i najbardziej skuteczne dzia ania.

Przydzielaj c ka dej interwencji rodki Funduszu, dokonana zostanie wspólna selekcja obszarów 
polityki, które otrzymaj  pierwsze stwo. rodki zapewnione w art. 2 ust. 1 zostan  uwzgl dnione
zgodnie z priorytetami krajowymi.  

2. Programowanie interwencji Funduszu powinno zapewni  udost pnienie rozs dnej kwoty rodków 
Funduszu dla interwencji w ramach Celów nr 1 i 3 zgodnie z art. 27 rozporz dzenia (WE) nr 
1260/1999 w formie ma ych grantów, uwzgl dniaj cych szczególne postanowienia dotycz ce dost pu
organizacji pozarz dowych i partnerów lokalnych do tych rodków. Pa stwa cz onkowskie mog
podj  decyzj  o wykonaniu tego ust pu zgodnie z mo liwo ciami finansowania okre lonymi w art. 
29 ust. 6 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999.  

Artykuł 5 

Inicjatywa Wspólnoty 

1. Na mocy art. 20 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 Fundusz, zgodnie z art. 21 ust. 2 tego 
rozporz dzenia, uczestniczy w implementacji inicjatywy wspólnotowej dla zwalczania dyskryminacji i 
nierówno ci na rynku pracy (EQUAL).  
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2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999, decyzje w sprawie wk adu Funduszu w 
ramach Inicjatywy Wspólnoty mog  rozszerzy  zakres dzia a , które mog  by  zakwalifikowane do 
pomocy z Funduszu, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporz dzenia, tak aby obj rodki, które 
mog  by  finansowane w ramach rozporz dze  (WE) nr 1783/199910, (WE) nr 1257/199911 i (WE) nr 
1263/199912, aby pozwoli  na wprowadzenie w ycie wszystkich rodków przewidzianych w 
inicjatywie.  

Artykuł 6 

rodki innowacyjne i pomoc techniczna 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 Komisja mo e finansowa  dzia ania
przygotowawcze, monitoruj ce i oceniaj ce prowadzone na szczeblu pa stw cz onkowskich lub na 
poziomie Wspólnoty, niezb dne dla wdra ania dzia a , o którym mowa w niniejszym rozporz dzeniu. 
Mog  one obejmowa :

a) dzia ania o charakterze innowacyjnym i projekty pilota owe dotycz ce rynków pracy, zatrudnienia i 
szkolenia zawodowego; 

b) badania, pomoc techniczn  i wymian  do wiadcze  prowadz cych do zwielokrotnienia rezultatów 
dzia a ;

c) pomoc techniczn  zwi zan  z przygotowaniem, implementacj , monitorowaniem i ocen , jak 
równie  kontrol  dzia a  finansowanych przez Fundusz; 

d) dzia ania skierowane w ramach dialogu spo ecznego na kadr  przedsi biorstw w dwóch lub wi cej 
pa stwach cz onkowskich i dotycz ce transferu szczególnej wiedzy odnosz cej si  do obszarów 
interwencji Funduszu; 

e) informowanie partnerów zaanga owanych w realizacj  dzia a , ko cowych beneficjentów pomocy 
Funduszu i ogó u spo ecze stwa.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 zakres dzia a , o których mowa w ust. 1 
lit. a) tego artyku u, zostanie rozszerzony decyzj  o udziale Funduszu na rodki, które mog  by
finansowane na mocy rozporz dze  (WE) nr 1783/1999, (WE) nr 1257/1999 i (WE) nr 1263/1999, tak 
aby obj  wszystkie rodki konieczne do implementacji dzia a  innowacyjnych, o których mowa.  

Artykuł 7 

Wnioski o udzielenie pomocy 

Do wniosków o wsparcie z funduszu winien by  za czony wspólnie opracowany formularz w postaci 
arkusza elektronicznego, wymieniaj cy dzia ania odnosz ce si  do ka dej formy pomocy tak, aby 
mo na je by o atwo ledzi  od momentu zobowi zania bud etowego do ko cowej wyp aty.  

Artykuł 8 

Przepisy wprowadzaj ce

                                                          
10 Patrz strona 1 tego Dziennika Ustaw WE. 
11 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 dotycz cy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) (Dz. U. WE nr L 160 z 26.06.1999, str. 80). 
12 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z 21 czerwca 1999 dotycz ce rodków strukturalnych w sektorze rybo ówstwa 
(Dz. U. WE nr L 161 z 26.06.1999, str. 54). 
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Wszystkie szczegó owe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporz dzenia zostan  wydane przez 
Komisj  zgodnie z procedur  okre lon  w art. 49 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999. 

Artykuł 9 

Przepisy przej ciowe 

Przepisy przej ciowe okre lone w art. 52 rozporz dzenia (WE) nr 1260/1999 maj  zastosowanie 
mutatis mutandis do niniejszego rozporz dzenia.  

Artykuł 10

Klauzula rewizyjna 

Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada dokonaj  rewizji niniejszego rozporz dzenia do 
dnia 31 grudnia 2006 roku.  

Dzia ania na podstawie tego wniosku b d  zgodne z procedur  okre lon  w art. 148 Traktatu.  

Artykuł 11

Uchylenie 

Rozporz dzenie (EWG) nr 4255/88 traci moc z dniem 1 stycznia 2000 roku.  

Odniesienia do uchylonego rozporz dzenia uwa ane b d  za odniesienia do niniejszego 
rozporz dzenia.  

Artykuł 12

Wej cie w ycie

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie trzeciego dnia po dacie jego og oszenia w Dzienniku 
Urz dowym Wspólnot Europejskich. 

Niniejsze rozporz dzenie obowi zuje i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich pa stwach 
cz onkowskich.  

Sporz dzono w Brukseli, dnia 12 lipca 1999 roku. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Przewodnicz cy 

J. M. GIL-ROBLES 

W imieniu Rady 
Przewodnicz cy 

S. NIINISTO 







































































Dz. U. WE nr L 161 z 26.06.1999 

ROZPORZ DZENIE RADY 

z dnia 2  czerwca 999 roku 
dotycz ce Finansowego Instrumentu Wspierania Rybo ówstwa 

( 263/ 999/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ 

uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk , a w szczególno ci jego art. 37, 

uwzgl dniaj c wniosek Komisji1,

uwzgl dniaj c opini  Parlamentu Europejskiego2,

uwzgl dniaj c opini  Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego3,

a tak e maj c na uwadze co nast puje: 

1) wspólna polityka rybo ówstwa wspiera realizacj  ogólnych celów art. 33 Traktatu; w szczególno ci
rozporz dzenie Rady nr 3760/92/EWG z 20 grudnia 1992 ustanawiaj ce wspólnotowy system dla 
rybo ówstwa i upraw wodnych4 przyczynia si  do osi gni cia równowagi pomi dzy zachowaniem i 
zarz dzaniem zasobami, z jednej strony, a po owami oraz stabilnym i racjonalnym wykorzystaniem 
tych zasobów z drugiej; 

2) rodki strukturalne w zakresie rybo ówstwa i upraw wodnych powinny przyczynia  si  do 
osi gni cia celów wspólnej polityki rybo ówstwa oraz celów art. 100 Traktatu; 

3) uj cie takich dzia a  strukturalnych w ramach operacji funduszy strukturalnych w 1993 roku 
przyczyni o si  do lepszego wspó dzia ania dzia a  wspólnotowych oraz umo liwi o wniesienie 
bardziej spójnego wk adu do procesu spójno ci spo ecznej i gospodarczej; 

4) rozporz dzenie Rady nr 1260/1999/EWG z 21 czerwca 1999 roku, ustalaj ce ogólne przepisy w 
zakresie funduszy strukturalnych5, wprowadza zmiany mechanizmów realizacyjnych polityki 
strukturalnej, wchodz ce w ycie z dniem 1 stycznia 2000 roku; takie dzia ania strukturalne b d
cz ci rodków i zada , o których mowa w art. 2 wspomnianego rozporz dzenia; dlatego te
rozporz dzenie Rady nr 2080/1993/EWG z 20 czerwca 1993 roku, ustalaj ce przepisy w zakresie 
wprowadzania w ycie rozporz dzenia nr 2052/1988/EWG dotycz ce Finansowego Instrumentu 
Wspierania Rybo ówstwa6 powinno zosta  uchylone i zast pione przez nowe rozporz dzenie, 
okre laj ce rodki konieczne do unikni cia zak óce  w okresie przej ciowym w zakresie dzia a
strukturalnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE: 

Artykuł 1

                                                          
1 Dz. U. WE nr C 176 z 09.06.1998, str. 44. 
2 Opinia wyra ona 6 maja 1999 (dotychczas nie publikowana w Dzienniku Urz dowym). 
3 Dz. U. WE nr C 407 z 28.12.1998, str. 74. 
4 Dz. U. WE nr L 389 z 31.12.1998, str. 1. Rozporz dzenie zmienione przez rozporz dzenie 1181/98/WE (Dz. U. WE nr L 
164 z 09.06.1998, str. 3). 
5 Patrz strona 1 tego rozporz dzenia. 
6 Dz. U. WE nr L 193 z 31.07.1993, str. 1. 
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1. Dzia ania strukturalne realizowane przy pomocy finansowej Wspólnoty, na mocy niniejszego 
rozporz dzenia, w sektorze rybo ówstwa oraz upraw wodnych i przetwórstwa, a tak e sprzeda y
produktów pochodz cych z tego sektora (zwanego dalej „sektorem”) b d  wspiera y realizacj  celów 
zawartych w art. 33 i 100 Traktatu oraz celów okre lonych w rozporz dzeniu nr 3760/1992/EWG oraz 
1260/1999/WE.

2. rodki, o których mowa w punkcie 1, maj  na celu: 

a) udzia  w osi gni ciu trwa ej równowagi pomi dzy zasobami rybnymi i ich eksploatacj ;

b) wzmocnienie konkurencyjno ci struktur oraz rozwój ekonomicznie stabilnych przedsi biorstw w 
sektorze; 

c) popraw  zaopatrzenia rynku oraz wzrost warto ci produktów i upraw wodnych; 

d) udzia  w o ywieniu gospodarczym obszarów uzale nionych od rybo ówstwa i upraw wodnych. 

3. Pomoc finansowa Wspólnoty mo e zosta  przydzielona na realizacj rodków dzia ania
wspieraj cych jedno lub wi cej z zada , o których mowa w punkcie 2, zgodnie z art. 2. 

4. Na mocy procedury, o której mowa w art. 4, Rada okre li zakres interwencji w dzia aniach
strukturalnych, o których mowa w punkcie 1 niniejszego artyku u.

Artykuł 2 

1. Finansowy Instrument Wspierania Rybo ówstwa otrzymuje niniejszym nazw  „FIWR”. 

2. rodki realizowane w ramach FIWR w zakresie Celu nr 1 funduszy strukturalnych stanowi  cz
programowania tego  Celu. 

3. rodki, o których mowa w punkcie 2, obejm  wszelkie dzia ania strukturalne w sektorze w 
nast puj cych dziedzinach: 

- odnowa floty oraz modernizacja jednostek po owowych, 

- dostosowanie po owów,

- wspólne przedsi biorstwa,

- po owy przybrze ne na ma  skal ,

- rodki spo eczno-ekonomiczne, 

- ochrona zasobów rybnych na wodach przybrze nych, 

- uprawy wodne, 

- wyposa enie portów rybackich, 

- przetwórstwo i marketing produktów sektora rybo ówstwa i upraw wodnych, 

- znajdowanie i promowanie nowych rynków zbytu, 

- operacje podejmowane przez przedstawicieli bran y, 
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- czasowe zawieszenie dzia alno ci i inne rekompensaty pieni ne,

- dzia ania innowacyjne i pomoc techniczna. 

4. Pa stwa cz onkowskie zapewni  na szczeblu krajowym, aby interwencje w zakresie restrukturyzacji 
floty rybnej w ramach FIWR by y spójne z ich zobowi zaniami w zakresie wspólnej polityki 
rybo ówstwa, a w szczególno ci w ramach wieloletnich programów zarz dzania po owami. 

5. Dodatkowo oraz w zgodzie z art. 22 i 23 rozporz dzenia nr 1260/1999/WE, FIWR uczestniczy w 
finansowaniu:

a) dzia a  innowacyjnych obejmuj cych w szczególno ci operacje ponadnarodowe oraz tworzenie 
sieci operatorów w sektorze i na obszarach uzale nionych gospodarczo od sektora rybo ówstwa i 
upraw wodnych; 

b) rodków pomocy technicznej. 

Zgodnie z art. 22(2) rozporz dzenia 1260/1999/WE, zakres projektów pilota owych uj tych w 
punkcie (a) niniejszego paragrafu zostaje rozszerzony decyzj  o udzia ach funduszy w rodkach 
dzia ania, które mog  by  finansowane na mocy rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1261/1999/WE z 21 czerwca 1999 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego7,
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1262/1999/WE z 21 czerwca w sprawie 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego8 oraz rozporz dzenia Rady nr 1257/1999/WE z 17 maja 1999 
roku dotycz cego rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniaj cego i uchylaj cego niektóre rozporz dzenia9, w celu 
realizacji wszystkich rodków przewidzianych w dzia aniach innowacyjnych, których dotycz .

Artykuł 3 

Udzia  finansowy przyznany dla ka dej operacji finansowej w ramach rodków dzia ania, o których 
mowa w art. 1(3) nie mo e przekroczy  maksymalnej kwoty, która zostanie okre lona zgodnie z 
procedur , o której mowa w art. 4.  

Artykuł 4 

Bez uszczerbku dla postanowie  art. 5, Rada, dzia aj c na podstawie propozycji Komisji i zgodnie z 
procedur  okre lon  w art. 37 Traktatu, przyjmie, nie pó niej ni  31 grudnia 1999 roku, szczegó owe
regu y i warunki udzia u finansowego Wspólnoty w rodkach strukturalnych, o których mowa w art. 2. 

Artykuł 5 

1. Rozporz dzenie Rady nr 4028/86/EWG10 oraz 4042/89/EWG11 zachowuj  wa no  w stosunku do 
wniosków o wsparcie z o onych przed 1 stycznia 1994 roku. 

2. Cz  kwot przydzielonych przez Komisj  jako pomoc dla projektów pomi dzy 1 stycznia 1989 
roku i 31 grudnia 1993 roku z mocy rozporz dzenia nr 4028/86/EWG, dla których nie zosta  z o ony 
na r ce Komisji aden wniosek o p atno  najpó niej w sze  lat i trzy miesi ce po dacie przyznania 
pomocy, zostanie automatycznie anulowanych przez Komisj  najpó niej w sze  lat i dziewi

                                                          
7 Patrz strona 43 tego Dziennika Urz dowego. 
8 Patrz strona 48 tego Dziennika Urz dowego. 
9 Dz. U. WE nr L 160 z 26.06.1999, str. 80. 
10 Dz. U. WE nr L 376 z 31.12.1986, str. 7. Rozporz dzenie zmienione rozporz dzeniem nr 2080/93/EWG. 
11 Dz. U. WE nr L 388 z 30.12.1989, str. 1. Rozporz dzenie zmienione rozporz dzeniem nr 2080/93. 
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miesi cy po dacie przyznania pomocy, stanowi c podstaw  zwrotu kwot niew a ciwie 
wykorzystanych, niezale nie od projektów, które zosta y zawieszone z macy prawa. 

Artykuł 6 

Rozporz dzenie nr 2080/93/EWG zostaje niniejszym uchylone z dniem 1 stycznia 2000 roku. 

Odniesienia do uchylonego rozporz dzenia b d  traktowane jako odniesienia do niniejszego 
rozporz dzenia. 

Artykuł 7 

Ustalenia przej ciowe okre lone w art. 52 rozporz dzenia nr 1260/1999/WE b d  mia y zastosowanie 
mutatis mutandis do niniejszego rozporz dzenia. 

Artykuł 8 

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie w trzecim dniu po jego publikacji w Dzienniku 
Urz dowym Wspólnot Europejskich. 

Niniejsze rozporz dzenie obowi zuje w ca o ci i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich 
pa stwach cz onkowskich. 

Sporz dzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1999 roku 

W imieniu Rady 
Przewodnicz cy 

G. VERHEUGEN 


