
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA 

informuje o podjęciu: 

Uchwały nr 5894/IV/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1149/III/08 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2008 r. 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 .  

Proponowane obecnie modyfikacje zawarte w Uszczegółowieniu RPO dotyczą: I. 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 wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane działania, tj.:1. 

Wolne środki z Działania 4.1 w kwocie 938 723 euro oraz Działania 4.7 w kwocie 55 736 euro, tj. łącznej 

kwocie 994 459 euro proponuje się realokować do Działania 4.6 w celu ewentualnego zwiększenia alokacji 

na trwający nabór nr 71/K/4.6/2014.2. Łączna kwota wolnych środków w Działaniu 5.1 wynosi 728 414 

euro. Część z nich w kwocie 37 015 euro proponuje się realokować do Działania 5.2, w celu przeznaczenia 

na zwiększenie dofinansowania projektu w tym działaniu. Pozostałe środki w kwocie 691 399 euro 

proponuje się realokować do Działania 5.4 w celu zwiększenia alokacji na nabór 24/S/5.4/2014.3. 

Realokacja środków budżetu państwa (część 34) z Działania 7.1 do Działania 1.1w kwocie 217 681 euro. 

Podczas zmiany Uszczegółowienia w kwietniu 2014 r. realokowano środki Budżetu Państwa (część 34) 

z Priorytetu 1 do Priorytetu 7 w kwocie 217 681 euro w celu zwiększenia dofinansowania dla projektu już 

zakończonego. Jednakże w wyniku kontaktów roboczych z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 

ustalono, iż wsparcie z Budżetu Państwa projektów objętych pomocą publiczną, które są już zakończone 

może być problematyczne. W związku z powyższym realokuje się środki Budżetu Państwa (część 34) 

w kwocie 217 681 euro z Priorytetu 7 do Działania 1.1.4. Analogiczne zmiany wprowadzono we 

właściwych kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych oraz w punkcie 1.3 Ogólne 

informacje dotyczące sposobu finansowania RPO.II Zmian dokonanych w załączniku nr 2, jakim jest 

„Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg 

kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej” będących konsekwencją 

realokacji środków opisanych w punkcie I.III. Zmian dokonanych w załączniku nr 3, którym jest „Tabela 
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wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania”. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska 

podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zatwierdzającą zmiany w RPO WD. Zmiana RPO WD obejmowała m. in. 

zmianę wartości kilku wskaźników. W celu ujednolicenia zapisów na poziomie RPO WD 

i Uszczegółowienia pojawiła się konieczność modyfikacji treści tabeli wskaźników produktu i rezultatu na 

poziomie działania stanowiącej załącznik nr 3 do URPO.IV. Zmian dokonanych w załączniku 7, którym jest 

„Pomoc Publiczna RPO WD” dotyczących dodania nowego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy 

de minimis w związku uruchomieniem nowego naboru w Działaniu 1.1 V. Zmian dokonanych w I części 

Uszczegółowienia tj. Informacjach dotyczących RPOw punkcie 1.4 tj. „Informacjach dotyczących 

kwalifikowalności w ramach RPO” oraz w załączniku nr 6, którym jest „Wykaz wydatków wyłączonych 

z kwalifikowalności w ramach RPO WD” w punkcie I tj. „Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla 

wszystkich Działań w Priorytetach RPO WD”, gdzie wprowadzono zapisy pozwalające wydłużyć okres 

kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w Priorytecie X „Pomoc techniczna”.VI. Ponadto 

dokonuje się korekty zapisów Uszczegółowienia z dnia 28 maja br. w „Indykatywnej tabeli finansowej 

zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem 

kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w której nastąpiła omyłka 

pisarska w części dotyczącej przyporządkowania kwot dla Działania 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4. W kartach 

właściwych dla tych działań, w polach dotyczących alokacji finansowych, kwoty zostały wprowadzone 

prawidłowo.II. 

 

Marszalek Województwa Dolnośląskiego: 

C. Przybylski 
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