
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 23 września 2009 r.) 

1. Strona 1, preambuła, motyw 4 zdanie pierwsze: 

zamiast: „(…) niektórych rodzajów działań (…)”, 

powinno być: „(…) niektórych rodzajów operacji (…)”. 

2. Strona 2, preambuła, motyw 10: 

zamiast: „Aby zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących nieprawidłowości i uniknąć ich nakładania 
się, (…)”, 

powinno być: „Aby zapewnić skuteczny przepływ informacji dotyczących nieprawidłowości i uniknąć nakładania się 
różnych punktów kontaktowych, (…)”. 

3. Strona 4, art. 1 pkt 6 lit. b) – art. 20 ust. 2b zdanie drugie: 

zamiast: „(…) można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgowane (…)”, 

powinno być: „(…) można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgowane po raz 
ostatni (…)”. 

4. Strona 4, art. 1 pkt 7 lit a) – art. 28 ust. 1 akapit drugi lit. m): 

zamiast: „kwota wydatków i kwota wkładu publicznego poświadczone Komisji, zagrożone nieprawidłowo 
ściami oraz odpowiadająca kwota wkładu Wspólnoty, obliczone przez zastosowanie stopy współ
finansowania osi priorytetowej;”, 

powinno być: „kwota wydatków i kwota wkładu publicznego poświadczone Komisji, których dotyczy nieprawidło
wość oraz odpowiadająca im kwota zagrożonego wkładu Wspólnoty, obliczone przez zastosowanie 
stopy współfinansowania osi priorytetowej;”. 

5. Strona 14, załącznik IV – załącznik X, formularz „Poświadczenie” przypis 4: 

zamiast: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 1828/2006.”, 

powinno być: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2b rozporządzenia (WE) 
nr 1828/2006.”. 

6. Strona 18, załącznik IV – załącznik X, formularz „Poświadczenie” przypis 4: 

zamiast: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 1828/2006.”, 

powinno być: „W odniesieniu do kursu wymiany zastosowanie mają przepisy art. 20 ust. 2b rozporządzenia (WE) 
nr 1828/2006.”. 

7. Strona 31, załącznik VII – załącznik XX, szesnasty wiersz tabeli: 

zamiast: „Okres objęty wnioskiem”, 

powinno być: „Okres odniesienia”. 

8. Strona 38, załącznik VII – załącznik XXI, pkt E.1.2, tabela pkt 1: 

zamiast: „Okres objęty wnioskiem (lata)”, 

powinno być: „Okres odniesienia (lata)”.
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9. Strona 39, załącznik VII – załącznik XXI, pkt E.2.2., tabela, wiersz czwarty, kolumna czwarta: 

zamiast: „% całkowitych korzyści”, 

powinno być: „% całkowitych kosztów”. 

10. Strona 43, załącznik VII – załącznik XXI, pkt G.1, zdanie wprowadzające do tabeli: 

zamiast: „(…) pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych, 
należy podać odnośny numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury 
notyfikacji – numer programu pomocowego (…)”, 

powinno być: „(…) pisma o zatwierdzeniu, w odniesieniu do pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych 
odnośny numer rejestracji, a w odniesieniu do pomocy w trakcie procedury notyfikacji – numer 
środka pomocy (…)”. 

11. Strona 43, załącznik VII – załącznik XXI, pkt G.1, tabela wiersz trzeci: 

zamiast: „(…) programy lub schematy ad hoc (…)”, 

powinno być: „(…) pomoc ad hoc lub programy pomocy (…)”. 

12. Strona 43, załącznik VII – załącznik XXI, pkt G.1, tabela wiersz czwarty: 

zamiast: „Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji została zawieszona (ad hoc lub programy):”, 

powinno być: „Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji jest zaległa (pomoc ad hoc lub programy pomocy):”. 

13. Strona 53, załącznik VII – załącznik XXII, pkt E.1.2, tabela pkt 1: 

zamiast: „Okres objęty wnioskiem (lata)”, 

powinno być: „Okres odniesienia (lata)”. 

14. Strona 53, załącznik VII – załącznik XXII, pkt E.2.2, tabela wiersz czwarty kolumna czwarta: 

zamiast: „% całkowitych korzyści”, 

powinno być: „% całkowitych kosztów”. 

15. Strona 54, załącznik VII – załącznik XXII, pkt E.2.4 lit a), tabela wiersz piąty: 

zamiast: „Zahl der indirekt geschaffenen Arbeitsplätze”, 

powinno być: „Pośrednio utworzona liczba miejsc pracy”. 

16. Strona 58, załącznik VII – załącznik XXII, pkt G. 1, zdanie wprowadzające do tabeli: 

zamiast: „(…) pisma o zatwierdzeniu. W przypadku pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych, 
należy podać odnośny numer rejestracji, a w przypadku schematu pomocy w trakcie procedury 
notyfikacji – numer programu pomocowego (…)”, 

powinno być: „(…) pisma o zatwierdzeniu, w odniesieniu do pomocy będącej przedmiotem wyłączeń grupowych 
odnośny numer rejestracji, a w odniesieniu do pomocy w trakcie procedury notyfikacji – numer 
środka pomocy (…)”. 

17. Strona 58, załącznik VII – załącznik XXII, pkt G.1, tabela wiersz trzeci: 

zamiast: „(…) programy lub schematy ad hoc (…)”, 

powinno być: „(…) pomoc ad hoc lub programy pomocy (…)”. 

18. Strona 58, załącznik VII – załącznik XXII, pkt G.1, tabela wiersz czwarty: 

zamiast: „Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji została zawieszona (ad hoc lub programy):”, 

powinno być: „Pomoc państwa, dla której procedura notyfikacji jest zaległa (pomoc ad hoc lub programy pomocy):”.
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