
 

 

KOMUNIKAT NR 1/14 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2013 

poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).  

§ 1. 1) 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 2136/13 przyjął 

kolejną wersję (7.5) Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:  

a) uzupełniono kategorie interwencji (tematy priorytetowe) w następujących działaniach:  

- 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi 

priorytetowej nr 2- KI 16 Kolej, KI 23 Drogi regionalne/lokalne,  

- 5.6. Wsparcie wydarzeń kulturalnych - KI 60 Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury,  

- 6.7 Wsparcie wydarzeń kulturalnych  na obszarze metropolitalnym - KI 60 Inne wsparcie dla poprawy usług 

w zakresie kultury;  

b) w działaniu 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług dodano w trybie przeprowadzania naboru 

i oceny operacji/projektów tryb konkursowy;  

c) w działaniu 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług zniesiono limit na zakup zestawów 

komputerowych i budowy/modernizacji sieci strukturalnej oraz limit dotyczący cross-financingu;  

d) w działaniu 8.2 Wsparcie działań informacyjno-promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ dodano typ 

projektu: przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym 

w szczególności:  

- specjalistyczne ekspertyzy, badania, analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne, prawne,  

- studia wykonalności, biznes plany,  

- dokumentacja dotycząca postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko,  

- dokumentacja projektowa, techniczna, projektowo – budowlana.  

e) zmieniono opis trybu oceny wniosków o dofinansowanie dla wszystkich działań/poddziałań/schematów 

poprzez usunięcie zapisu dotyczącego pracy zespołów w ramach Komisji Oceniającej Projekty;  

f) w rozdziale 1.4.1 Tryby wyboru projektów przy trybie konkursowym zamkniętym zmodyfikowano zapisy 

dotyczące pracy zespołów w ramach Komisji Oceniającej Projekty;  

g) 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;  

h) zaktualizowano Załącznik nr 4 do URPO WZ Indykatywna lista projektów indywidualnych w ramach RPO 

WZ. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 stycznia 2014 r.

Poz. 218



§ 2. Zaktualizowany dokument znajduje się na stronie internetowej:    

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

  

 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  

 

 Olgierd Geblewicz 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 218


		2014-01-16T13:35:37+0000
	Polska
	Małgorzata Nej; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




