
KOMUNIKAT 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – INSTYTUCJA  

ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  

DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007−2013 

 
informuje o podjęciu 

Uchwały nr 3664/III/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidu-
alnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007−2013. 

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.  

Powyższa uchwała oraz tekst jednolity Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013 (IWIPK 
RPO WD) uwzględniający wprowadzone zmiany są dostępne na witrynie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. 

W celu zapewnienia sprawnej dystrybucji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013 Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił usu-
nąć projekty znajdujące się na liście podstawowej, przesunąć projekt z listy rezerwowej na podstawową 
oraz zaktualizować dane projektów znajdujących się na liście. 

I. Usunięcie projektów znajdujących się na liście. 

W wyniku podjętych przez Zarząd Województwa decyzji cztery projekty zostały usunięte z Indykatywne-
go Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych: 
− Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu − projekt został odrzu-

cony na ocenie formalnej wniosku ze względu na znaczną modyfikację projektu, na którą Wniosko-
dawca nie uzyskał zgody IZ RPO. Od negatywnej oceny wniosku Wnioskodawca się odwołał jednak 
odwołanie to zostało odrzucone. 

− Grobla-budowa zbiornika na rzece Nysa Mała gm. Paszowice − zgodnie z uchwałą Zarządu Woje-
wództwa nr 3376/III/09 z dnia 29 września 2009 (dot. uchylenia uchwały w sprawie przygotowania do 
realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa) projekt został usunięty z IWIPK. 

− Lipki − Oława − modernizacja obwałowań gm. Oława i Jelcz-Laskowice − zgodnie z uchwałą Zarządu 
Województwa nr 3377/III/09 z dnia 29 września 2009 (dot. uchylenia uchwały w sprawie przygotowa-
nia do realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa) projekt został usunięty z IWIPK. 

− Budowa zbiornika retencyjnego Chwalimierz, gm. Środa Śląska − zgodnie z uchwała Zarządu Woje-
wództwa nr 3378/III/09 z dnia 29 września 2009 (dot. uchylenia uchwały w sprawie przygotowania do 
realizacji projektu indywidualnego Samorządu Województwa) projekt został usunięty z IWIPK. 

II. Przesunięcie projektu z listy rezerwowej na listę podstawową 

Zgodnie z zapisem w IWIPK projekt Bezpieczny Dolny Śląsk − rozbudowa centrów ratownictwa woje-
wództwa dolnośląskiego − zakup specjalistycznego sprzętu technicznego, realizowany przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zostanie przesunięty na listę podstawową  
w momencie zatwierdzenia przez Komitet Koordynacyjny NSRO zmiany obowiązującej Linii Demarka-
cyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Poli-
tyki Rybackiej. Zmiana umożliwiająca realizację przez państwowe jednostki straży pożarnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych projektów o znaczeniu regionalnym, o wartości powyżej  
4 mln PLN, została przyjęta przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  
13 lipca 2009 r. Mając powyższe na uwadze projekt został przesunięty na listę podstawową. 

III. Aktualizacja danych projektów znajdujących się na liście. 

W wyniku podpisanych przez Zarząd Województwa pre-umów/uchwał w sprawie przygotowania projek-
tu indywidualnego do realizacji, złożonych wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych, pod-
jętych uchwał o wyborze projektów indywidualnych do dofinansowania oraz podpisanych umów o dofi-
nansowaniu projektów indywidualnych, nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji danych projektów 
znajdujących się już na IWIPK RPO WD. W wyniku aktualizacji zmienione zostały m.in. okresy realizacji 
oraz wartości całkowite i kwoty dofinansowania dla poszczególnych projektów (kwoty w euro zostały 
ustalona na podstawie kursu Europejskiego Banku Centralnego z 27 listopada 2009 r. wynoszącym 
4,1635 EUR/PLN). 

W celu technicznego usprawnienia następnych procesów aktualizacji IWIPK RPO WD oraz zwiększenia 
przejrzystości listy rozdzielono kolumny „Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny 
poziom dofinansowania z UE) (PLN)" oraz „Orientacyjny koszt całkowity projektu (w tym maksymalny 
poziom dofinansowania z UE) (EUR)”. 
 
 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 
Marek Łapiński 


