
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2014 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA 

informuje o podjęciu: 

Uchwały nr 6504/IV/14 z dnia 25 listopada 2014 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 .  

Proponowane obecnie modyfikacje Uszczegółowienia 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: • 3.1 w kwocie 614 641 euro• 3.2 w kwocie 102 156 euro, tj. łącznie 

716 796,49 euro, zostały realokowane do Działania 3.3 w celu: - zwiększenie dofinansowania dla dwóch 

projektów w ramach naboru 21/S/3.3/2012;- przesunięcie z listy rezerwowej na listę podstawową 

projektu z naboru 21/S/3.3/2012 . 2. Wolne środki z Działania: • 4.1 w kwocie 529 316 euro• 4.2 

w kwocie 15 858 euro• 4.3 w kwocie 5 108 euro (część wolnych środków dostępnych w tym działaniu 

została przeznaczona na zniwelowanie ujemnego salda w działaniu 4.5)• 4.4 w kwocie 85 616 euro• oraz 

część z 4.7 w kwocie 21 194 euro tj. łącznie 545 174 euro, zostały realokowane do Działania 4.6 w celu 

przesunięcia z listy rezerwowej na listę podstawową projektu z naboru 71/K/4.6/2014.3. Wolne środki 

z Działania: • 5.1 w kwocie 1 356 euro• 5.2 w kwocie 40 040 euro• 5.3 w kwocie 1 027 eurotj. łącznie 

42 423 euro, zostały realokowane do Działania 5.4 w celu przeznaczenia na:- przesunięcie z listy 

rezerwowej na listę podstawową projektu z naboru 24/S/5.4/2014;- zabezpieczenie różnić kursowych dla 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 5.4, ale dotąd niezakontraktowanych;- 

wykorzystanie w ramach mechanizmu elastyczności.4. Wolne środki z Działania 6.4 w kwocie 61 668 

euro, zostały realokowane do Działania 6.2 celem przeznaczenia na zwiększenie dofinansowania dla 

projektu z naboru 9/K/6.2/2009. 5. 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, 
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w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej”, będących konsekwencją realokacji środków 

opisanych w punkcie I. Ponadto dokonano zmian w kategorii interwencji (w euro) w ramach Pomocy 

Technicznej – kategoria 85 oraz 86. Zmniejszeniu uległa alokacja kategorii „Ocena, badania/ekspertyzy, 

informacja i komunikacja” (nr 86) – przesunięto z niej 400 000 euro do kategorii „Przygotowanie, 

realizacja, monitorowanie i kontrola” (nr 85).III. W rozdziale 1.4 (str. 9) wprowadzono dodatkowy zapis, 

który daje możliwość by w uzasadnionych przypadkach, kiedy wina za opóźnienia w realizacji projektu 

nie leży po stronie beneficjenta, istniała możliwość na przesunięcie terminu zakończenia realizacji 

projektu na późniejszy niż obowiązujący dotychczas 30.06.2015 r. W konsekwencji tego dokonano 

również zmian w załączniku nr 7, w tabeli I Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich 

Działań w Priorytetach RPO WD (z wyłączeniem działania 1.3 – patrz zał. 6a) w kolumnie Ramy 

czasowe kwalifikowalności/pomoc publiczna zmieniono zapisy, usuwając zapis dotyczący „terminu 

30 czerwca 2015 r.” IV. Dodano kolejny załącznik, nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji 

wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006). Jednocześnie 

uległa zmianie numeracja załączników. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

C. Przybylski 
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