
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 7 lutego 2012 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA – INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM 

OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGONA LATA 2007−2013  

informuje o podjęciu:  

Uchwały nr 1791/IV/12 z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 1149/III/08 Zarządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Re-

gionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013 (Uszczegółowienia 

RPO WD).  

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.  

Powyższa uchwała oraz tekst jednolity Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Opera-

cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2013 (URPO) uwzględniający wprowadzone zmiany 

są dostępne na witrynie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl   

Najważniejsze proponowane obecnie zmiany dotyczą przede wszystkim ujęcia w Uszczegółowieniu  

RPO WD zmian RPO WD wynikających z wydania przez Komisję Europejską w dniu 13 grudnia 2011r. decy-

zji nr K(2011) 9362 zmieniającej decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach 

pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla 

regionu Dolny Śląsk w Polsce (CCI 2007PL161PO005) oraz przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnoślą-

skiego uchwały nr 1716/IV/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. przyjmującej zmiany RPO WD, tj. w szczególności 

dotyczących:  

Priorytetu V „Energetyka”, gdzie wprowadzono nowe działanie 5.4 „Zwiększenie efektywności energe-

tycznej” oraz aktualizacja zał. nr 6 i 7 związana z wprowadzeniem nowego działania, a także dodanie informa-

cji o komplementarności z dz. 5.4 w innych działaniach RPO WD.  

Załącznika nr 1. ”Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale  

na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczo-

nymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing”, gdzie dokonano realokacji środków w ramach 

Programu oraz alokowano dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania 

Technicznego, zgodnie ze zmianami zatwierdzonymi w RPO WD. Analogiczne zmiany dotyczące alokowa-

nych środków finansowych wprowadzono do właściwych kart działań.  

Załącznika nr 3 „Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania”, gdzie dokonano ko-

rekt wskaźników zgodnie z obowiązującymi w zatwierdzonym Programie. Ponadto w dokumencie dokonano 

korekt porządkujących wynikających ze zmian wprowadzonych do Programu.  

Doprecyzowano także zapisy odnoszące się do przykładowych rodzajów projektów w działaniu 4.3 Po-

prawa jakości powietrza oraz 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna.  

Dodatkowo w treści załączonej uchwały wprowadzono zapisy regulujące stosowanie procedur związanych 

z weryfikacją limitów dotyczących wybranych kategorii wydatków. Analiza przeprowadzona w tym zakresie 

wskazała konieczność jednoznacznego uregulowania tych zasad. Zaproponowane zapisy sankcjonują odstąpie-

nie od nakładania licznych korekt na wybranych kategoriach wydatków, które wymagane byłyby w przypadku 

obniżenia ogólnej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Zmiany te:  
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− obniżą obciążenie administracyjne związane z przygotowywaniem aneksów do umów zarówno po stronie 

beneficjenta jak i służb Instytucji Zarządzającej.  

− są z korzyścią dla beneficjentów, gdyż pozwoli im uniknąć licznych korekt obniżających kwotę dofinanso-

wania projektu. 

 

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

Rafał Jurkowlaniec 
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