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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1076 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne 
wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 63 ust. 4 i art. 64 
ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 stanowi, że w odniesieniu do partnerstwa publiczno- 
prywatnego („PPP”) beneficjentem może być podmiot regulowany prawem prywatnym danego państwa 
członkowskiego („partner prywatny”). Zgodnie z art. 63 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, partner 
prywatny wybrany do realizacji operacji może zostać zastąpiony jako beneficjent podczas realizacji, jeżeli jest to 
wymagane zgodnie z warunkami umowy PPP lub umowy dofinansowania między partnerem prywatnym a 
instytucją finansową współfinansującą daną operację. 

(2)  W celu określenia pełnego zestawu zobowiązań partnerów w ramach operacji PPP należy ustanowić dodatkowe 
przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków. 

(3) W przypadku zastąpienia beneficjenta w ramach operacji PPP finansowanych z europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych należy zagwarantować, że po zastąpieniu nowy partner lub organ wykonuje co najmniej 
te same usługi i przy tych samych minimalnych normach jakości, których wymagała pierwotna umowa PPP. 

(4)  W przypadku operacji PPP, w której beneficjentem dotacji jest podmiot prawa publicznego, art. 64 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 określa warunki, na jakich wydatki poniesione i opłacone przez partnera 
prywatnego można uznać za poniesione i opłacone przez beneficjenta. Artykuł 64 ust. 2 tego rozporządzenia 
nakłada wymóg, aby płatność związana z tego rodzaju wydatkiem dokonywana była na rachunek powierniczy w 
imieniu beneficjenta. 

(5)  Niezbędne jest ustanowienie minimalnych wymogów, które mają być zawarte w umowach PPP i które są 
niezbędne do zastosowania art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tym przepisów dotyczących 
rozwiązania umowy PPP i zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu, 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta w ramach operacji PPP finansowanych z europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych 

(Artykuł 63 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Artykuł 1 

Dodatkowe warunki dotyczące zastąpienia partnera prywatnego 

Zastąpienie partnera prywatnego lub podmiotu prawa publicznego, o których mowa w art. 63 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 („partner lub podmiot publiczny”) musi spełniać następujące dodatkowe warunki: 

a)  partner lub podmiot publiczny jest w stanie dostarczać przynajmniej tę usługę i z zachowaniem co najmniej tych 
minimalnych norm jakości, które określone są w umowie partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”); 

b)  partner lub podmiot publiczny zgodził się przyjąć na siebie prawa i obowiązki beneficjenta w odniesieniu do 
wsparcia operacji PPP od dnia, w którym instytucja zarządzająca powiadamiana jest o wniosku o zastąpienie. 

Artykuł 2 

Wniosek o zastąpienie partnera prywatnego 

1. Partner lub podmiot publiczny przesyła do instytucji zarządzającej wniosek o zastąpienie partnera prywatnego 
jako beneficjenta w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji o zmianie tego partnera prywatnego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące elementy: 

a)  warunki PPP lub umowy dofinansowania między partnerem prywatnym a instytucją finansową współfinansującą 
daną operację, dla której wymagane jest zastąpienie; 

b) dowody na spełnienie przez partnera lub podmiot publiczny warunków określonych w art. 1 niniejszego rozporzą
dzenia, oraz dowody na to, że podejmuje on i wypełnia wszystkie odnośne obowiązki beneficjenta, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013; 

c)  dowód, że partner lub podmiot publiczny otrzymał kopię pierwotnej umowy o wsparcie i wszelkich dokonanych w 
niej zmian. 

Artykuł 3 

Potwierdzenie zastąpienia partnera prywatnego 

W ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 2, oraz pod warunkiem że partner lub 
podmiot publiczny podejmuje i wypełnia wszystkie odnośne obowiązki beneficjenta, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
nr 1303/2013, oraz że spełnia on warunki określone w art. 1 niniejszego rozporządzenia, instytucja zarządzająca: 

a)  rejestruje partnera lub podmiot publiczny jako beneficjenta od daty, o której mowa w art. 1 lit. b) niniejszego 
rozporządzenia; 

b) informuje partnera lub podmiot publiczny o pozostałej dostępnej kwocie wsparcia z europejskich funduszy struktu
ralnych i inwestycyjnych. 

ROZDZIAŁ II 

Minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach PPP finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych 

(Artykuł 64 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Artykuł 4 

Rachunek powierniczy 

W odniesieniu do rachunku powierniczego, o których mowa w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, 
umowy PPP zawierają następujące wymogi: 

a)  w stosownych przypadkach kryteria wyboru instytucji finansowej, w której rachunek powierniczy ma być otwarty, w 
tym wymogi dotyczące jej wiarygodności kredytowej; 
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b)  warunki, na jakich mogą być dokonywane płatności z rachunku powierniczego; 

c)  informację o tym, czy podmiot prawa publicznego będący beneficjentem może korzystać z rachunku powierniczego 
jako zabezpieczenia/gwarancji dla wykonywania swoich obowiązków lub obowiązków prywatnego partnera w 
ramach umowy PPP; 

d)  nałożony na posiadaczy rachunku powierniczego obowiązek informowania instytucji zarządzającej, na jej pisemny 
wniosek, o kwocie funduszy wypłaconych z rachunku powierniczego i o saldzie tego rachunku; 

e)  zasady, na jakich pozostałe na rachunku powierniczym środki zostaną rozdysponowane, jeśli rachunek powierniczy 
zostanie zamknięty z powodu rozwiązania umowy PPP. 

Artykuł 5 

Sprawozdawczość i ścieżka audytu 

1. Umowy PPP zawierają przepisy w sprawie ustanowienia mechanizmu sprawozdawczości i przechowywania 
dokumentów. Mechanizm ten zawiera takie same obowiązki w zakresie sprawozdawczości i przechowywania 
dokumentów, jak te, które ustanowione są dla beneficjenta, który osobiście ponosi i pokrywa wydatki kwalifikowalne na 
mocy art. 65 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

2. Umowy PPP obejmują procedury zapewniające odpowiednią ścieżkę audytu zgodnie z art. 25 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (1). Procedury te mają w szczególności umożliwić uzgodnienie płatności 
poniesionych i opłaconych przez partnera prywatnego na realizację operacji z wydatkami zgłoszonymi przez 
beneficjenta instytucji zarządzającej. 

Artykuł 6 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europej
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5). 
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