
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 3 marca 2014 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA 

informuje o podjęciu: 

Uchwały nr 5306/IV14 z dnia 20 lutego 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 .  

Najważniejsze 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:1. Wolne środki w Działaniu 2.1 w wysokości 87 493 EUR proponuje się 

realokować do Działania 2.2 w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej w Działaniu 2.2 lub 

dofinansowania wybranego projektu, który z uwagi na brak środków otrzymał dofinansowanie niepełne. 

2. Wolne środki w Działaniu 3.1 w wysokości 166 669 EUR proponuje się realokować do Działania 3.3 

w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej w Działaniu 3.3.3. Wolne środki w z Działań: 5.1 

w kwocie 1 044 427 EUR , 5.2 w kwocie 446 490 EUR, 5.3 w kwocie 197 859 EUR proponuje się 

realokować do Działania 5.4 na zwiększenie alokacji na nierozstrzygnięty nabór. W Działaniu 5.2 

pozostanie kwota 38 344 EUR, którą proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania jednego 

z projektów, który został poddany ponownej ocenie.4. Wolne środki z Działań: 6.1 w kwocie 33 727 

EUR, 6.2 w kwocie 64 794 EUR, 6.3 w kwocie 34 363 EUR, 6.5.w kwocie 31 355 EUR proponuje się 

realokować do Działania 6.4, w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej lub dofinansowania 

wybranego projektu, który z uwagi na brak środków otrzymał dofinansowanie niepełne.5. Wolne środki 

z Działania 9.2 w wysokości 41 769 EUR proponuje się realokować do Działania 9.1 w celu 

dofinansowania projektów z listy rezerwowej lub dofinansowania wybranego projektu, który z uwagi na 

brak środków otrzymał dofinansowanie niepełne.6. Analogiczne zmiany wprowadzono we właściwych 

kartach działań w polach dotyczących alokacji finansowych.  
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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. 

III. Zmian dokonanych w karcie Działania 9.1 w części „Przykładowe rodzaje projektów”, gdzie 

w związku z planowanym ogłoszeniem nowego naboru w trybie konkursowym rozszerzono listę 

przykładowych rodzajów projektów o przedsięwzięcia dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego np. 

zakupu sprzętu służącego zapobieganiu i walce z powodziami. 

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego: 

C. Przybylski 
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