
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA 

informuje o podjęciu:  

Uchwały nr 3760/IV/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego 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 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (URPO) uwzględniający wprowadzone 

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

Najważniejsze proponowane obecnie modyfikacje dotyczą:  

• zmian dokonanych w Załączniku nr 1, którym jest „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla 

programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji 

funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing”, gdzie przesunięto całość wolnych środków 

w kwocie 7 349 821 euro z działania 1.2 ( 1 234 633 euro) i 1.4 (6 115 188 euro) do działania 1.1. 

„Inwestycje dla przedsiębiorstw”. Realokowanie tych środków do działania 1.1 pozwoli na dofinansowanie 

projektów rezerwowych z zakończonego konkursu w schemacie 1.1.C „Dotacje inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej” oraz na dofinansowanie 

projektów z listy rezerwowej konkursu 1.1.D1.a „Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność 

turystyczną regionu”. Ponadto przesunięto całość wolnych środków w działaniu 2.1 „Infrastruktura 

społeczeństwa informacyjnego” w wysokości – 1 206 697,65 euro do działania 2.2 „Rozwój usług 

elektronicznych” zwiększając wartość wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania 

dla projektów w tym działaniu. Analogicznych zmian dokonano w odpowiednich kartach działań.  

• zmian dokonanych w Załączniku nr 4, którym jest „Lista kluczowych projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013” (IWIPK), 

gdzie zaktualizowano dane dotyczące projektów zgodnie z uchwałą nr 3674/IV/13. Na mocy tej uchwały 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dodał nowy projekt na listę oraz zaktualizował dane pozostałych 

projektów znajdujących się na niej. Dodany projekt to „Centrum Innowacji - Kompleks badawczy 

GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej”, którego wnioskodawcą jest Politechnika Wrocławska, 

z wnioskowaną kwotą dotacji wynoszącą 14 000 000,00 zł i całkowitą wartością wydatków 

kwalifikowanych w wysokości 35 000 000,00 zł. Ponadto w wyniku aktualizacji zmienione zostały również 

tytuły innych projektów, okresy ich realizacji oraz wartości całkowite i kwoty dofinansowania.  
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• modyfikacji w treści URPO nazwy departamentu, która wynika ze zmiany struktury w UMWD, na 

mocy której powstał Departament Funduszy Europejskich, z połączenia dotychczasowego Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

R. Jurkowlaniec 
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