
 

 

KOMUNIKAT  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 

(Dz. U. 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 1820/12 przyjął kolejną wersję (6.5) Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie go na lata 2007-2013.  

1. W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:  

a) w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla poddziałania 

1.2.2 Infrastruktura B+R wprowadzono zapisy związane z powołaniem w ramach Komisji Oceniającej Projekty 

zespołu ds. oceny zgodności z celami konkursu. Do zadań Zespołu należeć będzie w szczególności ocena 

kwalifikowalności wydatków, poprawność przyjętych wskaźników, a także zgodność z celami konkursu;  

b) w ramach poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów 

turystycznych i poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów 

turystycznych na obszarze metropolitalnym wprowadzono zapisy umożliwiające przeprowadzenie naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów w trybie dotyczącym projektów indywidualnych.  

c) dodano: - działanie 5.7 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla 

realizacji celów osi priorytetowej nr 5, - działanie 6.8 Wsparcie prac przygotowawczych projektów 

o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 6;  

d) zaktualizowano Załącznik nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ 

w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz 

oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing;  

e) zaktualizowano Załącznik nr 4 do URPO WZ Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych.  

2. Zaktualizowany dokument znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.rpo.wzp.pl/rpo/uszczegolowienie_rpo/uszczegolowienie_rpo.htm  
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