
 

 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 września 2014 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA 

informuje o podjęciu: 

uchwały nr 6281/IV14 z dnia 30 września 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: • 1.2 w kwocie 4 066,78 euro• 1.4 w kwocie 

136 402,04 euro, tj. łącznie 140 468,82 euro, zostały realokowane do Działania 1.1 w celu zwiększenia 

alokacji na nabór w schemacie 1.1.A2.2. Wolne środki z Działania 2.1 w kwocie 659 415,68 euro zostały 

realokowane do Działania 2.2 w celu dofinansowania projektu z listy projektów rezerwowych w ramach 

naboru nr 69/K/2.2/2013 "EDM".3. Wolne środki z Działania 3.3 w kwocie 101 103,79 euro zostały 

realokowane do Działania 3.1 w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu 

indywidualnego.4. Wolne środki z Działania: • 5.1 w kwocie 66 070,64 euro,• 5.2 w kwocie 144 261,39 

euro,• 5.3 w kwocie 30 380,94 euro, tj. łącznie 240 712,97 euro, zostały realokowane do Działania 5.4 

w celu zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie dwóch projektów znajdujących się na 

liście rezerwowej w ramach naboru nr 24/S/5.4/2014 oraz na zwiększenie dofinansowania dla projektu 

z naboru 23/S/5.4/2013.5. Wolne środki z Działania: • 6.3 w kwocie 10 804,71 euro,• 6.5 w kwocie 

2 473,46 euro,tj. łącznie 13 278,17 euro, zostały realokowane do Działania 6.4 w celu zabezpieczenia 

przed ryzykiem kursowym dla projektu wybranego a niezakontraktowanego.6. Wolne środki z Działania 

9.2 w kwocie 42 721,57 euro zostały realokowane do Działania 9.1 w celu dofinansowania projektu 

z listy rezerwowej w ramach naboru nr 64/K/9.1/2013.7. Analogiczne zmiany wprowadzono we 

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

informacje dotyczące sposobu finansowania RPO (gdzie dodatkowo zaktualizowano informację 

o działaniach, w których występuje współfinansowanie ze środków budżetu państwa część 34). 
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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 oraz 

uwzględniających aktualny poziom kontraktacji środków. 

 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego: 

J. Michalak 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4325


		2014-10-13T11:11:09+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




