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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 30 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏-

nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200,
poz. 2051, z póên. zm.3)) w za∏àczniku „Uzupe∏nienie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
2004—2006” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tabeli „OBJAÂNIENIE POJ¢å” skreÊla si´ cz´Êç
tabeli w brzmieniu:

2) w ROZDZIALE IV „OPIS PRIORYTETÓW I DZIA-
¸A¡”:

a) w Dzia∏aniach Priorytetu 1 oraz w Dzia∏aniach
Priorytetu 3, z wy∏àczeniem Dzia∏ania 3.4, cz´Êç
„PROCEDRURA SPORZÑDZANIA SPRAWOZ-
DA¡” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent koƒcowy zobowiàzany jest do mo-
nitorowania i sprawozdawania z realizacji pro-
jektu okresowo, rocznie i na koniec realizacji
projektu. Sprawozdania z realizacji przedk∏ada
Instytucji PoÊredniczàcej.

Po weryfikacji otrzymanych sprawozdaƒ i da-
nych generowanych w Systemie Informatycz-
nym Monitoringu i Kontroli Finansowej Fundu-
szy Strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci (SIMIK)
Instytucja PoÊredniczàca sporzàdza sprawozda-
nie z realizacji ZPORR w danym województwie
okresowo, rocznie i na koniec realizacji.

Sprawozdania okresowe, roczne i na zakoƒcze-
nie realizacji ZPORR w danym województwie
zatwierdza Podkomitet Monitorujàcy kompo-
nent regionalny ZPORR.

Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujà-
cy komponent regionalny ZPORR, Instytucja Po-
Êredniczàca przekazuje sprawozdania z realiza-
cji ZPORR w danym województwie do Instytucji
Zarzàdzajàcej ZPORR.

Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR sporzàdza spra-
wozdanie z realizacji ZPORR okresowo, rocznie
i na zakoƒczenie realizacji Programu.

Sprawozdanie okresowe, roczne i sprawozdanie
na zakoƒczenie realizacji ZPORR zatwierdza Ko-
mitet Monitorujàcy ZPORR. Sprawozdania rocz-
ne i sprawozdanie na zakoƒczenie realizacji
ZPORR dodatkowo zatwierdzane sà przez Komi-
sj´ Europejskà.”,

b) w Dzia∏aniach Priorytetu 2 oraz w Dzia∏a-
niu 3.4 cz´Êç „PROCEDURA SPORZÑDZANIA
SPRAWOZDA¡” otrzymuje brzmienie:
„Ostateczny odbiorca (beneficjent) zobowiàza-
ny jest do monitorowania i sprawozdawania
z realizacji projektu okresowo, rocznie i na ko-
niec realizacji projektu. Sprawozdania przedk∏a-
da Beneficjentowi koƒcowemu (Instytucji Wdra-
˝ajàcej).
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdaƒ i da-
nych generowanych w systemie SIMIK Benefi-
cjent koƒcowy (Instytucja Wdra˝ajàca) sporzà-
dza sprawozdanie z dzia∏ania okresowo, rocznie
i na koniec realizacji. Sprawozdania przedk∏ada
Instytucji PoÊredniczàcej.
Po weryfikacji otrzymanych sprawozdaƒ i da-
nych generowanych w systemie SIMIK Instytu-
cja PoÊredniczàca sporzàdza sprawozdanie z re-
alizacji ZPORR w danym województwie okreso-
wo, rocznie i na koniec realizacji.
Sprawozdania okresowe, roczne i na zakoƒcze-
nie realizacji ZPORR w danym województwie
zatwierdza Podkomitet Monitorujàcy kompo-
nent regionalny ZPORR.

———————
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust.  2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87,
poz. 745 i Nr 198, poz. 1644 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 404,
Nr 165, poz. 1176 i Nr 209, poz. 1549.

„Pracujàce osoby doros∏e Osoby wykonujàce prac´ na podstawie stosunku pracy, sto-
sunku s∏u˝bowego oraz umowy o prac´ nak∏adczà.”



Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monitorujà-
cy komponent regionalny ZPORR, Instytucja Po-
Êredniczàca przekazuje sprawozdania z realiza-
cji ZPORR w danym województwie do Instytucji
Zarzàdzajàcej ZPORR.

Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR sporzàdza spra-
wozdanie z realizacji ZPORR okresowo, rocznie
i na zakoƒczenie realizacji Programu.

Sprawozdanie okresowe, roczne i sprawozdanie
na zakoƒczenie realizacji ZPORR zatwierdza Ko-
mitet Monitorujàcy ZPORR. Sprawozdania rocz-

ne i sprawozdanie na zakoƒczenie realizacji
ZPORR dodatkowo zatwierdzane sà przez Komi-
sj´ Europejskà.”,

c) w DZIA¸ANIU 2.1 „Rozwój umiej´tnoÊci powià-
zany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i mo˝liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego w re-
gionie”:
— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-

FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 2.1”:
— — cz´Êç „Beneficjenci Ostateczni” otrzy-

muje brzmienie:
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4) Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny po∏o˝one poza granicami administracyjnymi miast), miasta do

20 tys. mieszkaƒców, obszary kwalifikujàce si´ do wsparcia w ramach Dzia∏ania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast
i obszary poprzemys∏owe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

5) W rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.).

6) W rozumieniu rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644).

7) W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z póên.
zm.).

— — cz´Êç „Rodzaje kwalifikujàcych si´ projektów” otrzymuje brzmienie:
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8) W rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.

zm.).
9) Szko∏y dzia∏ajàce na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164,

poz. 1365, z póên. zm.).



— w cz´Êci „RODZAJE KWALIFIKUJÑCYCH SI¢
PROJEKTÓW” w pkt I. „Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych” uchyla si´ pkt 9,

— w cz´Êci „BENEFICJENT OSTATECZNY”:

— — uchyla si´ tiret siódme,

— — tiret ósme otrzymuje brzmienie: 

„— piel´gniarki i po∏o˝ne7), posiadajàce
Êwiadectwo dojrza∏oÊci i b´dàce ab-
solwentami liceów medycznych
oraz medycznych szkó∏ zawodo-
wych kszta∏càcych w zawodzie pie-
l´gniarki i po∏o˝nej, zg∏aszajàce
ch´ç udzia∏u w studiach pierwszego
stopnia podwy˝szajàcych kwalifika-
cje piel´gniarek i po∏o˝nych.”,

d) w DZIA¸ANIU 2.2 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy stypendialne”:

— w tabeli „TABELARYCZNE ZESTAWIENIE IN-
FORMACJI DOTYCZÑCYCH DZIA¸ANIA 2.2”: 

— — w cz´Êci „Ostateczni Odbiorcy (Benefi-
cjenci)” w pkt I „Wspieranie rozwoju
edukacyjnego m∏odzie˝y wiejskiej”
lit. a otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku ponadgimnazjalnych
szkó∏ publicznych.

Organy prowadzàce szko∏y ponad-
gimnazjalne; zwiàzki, porozumienia
i stowarzyszenia organów prowa-
dzàcych szko∏y ponadgimnazjalne
zgodnie z obowiàzujàcym w tym za-
kresie prawem.

Organy prowadzàce szko∏y ponad-
gimnazjalne przygotowujà projekt
dla uczniów szkó∏, dla których sà or-
ganem prowadzàcym. Organy pro-
wadzàce szko∏y ponadgimnazjalne
mogà przekazaç obs∏ug´ (realizacj´)
zadaƒ w ramach projektu stypen-
dialnego do szkó∏, dla których sà or-
ganem prowadzàcym, lub innych
jednostek organizacyjnych prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç o charakterze
edukacyjnym lub spo∏ecznym. Osta-
teczni odbiorcy (beneficjenci) b´dà
odpowiedzialni za przygotowanie
regulaminu przyznawania stypen-
diów, rekrutacj´ stypendystów,
przekazywanie stypendiów, prze-
chowywanie dokumentacji zwiàza-
nej z projektami stypendialnymi na
wypadek kontroli. W przypadku
zmiany organu prowadzàcego szko-
∏´ w trakcie trwania projektu sty-
pendialnego, projekt mo˝e byç re-
alizowany do koƒca roku szkolnego
2006/2007 przez organ, który rozpo-
czà∏ realizacj´ projektu w roku
2006.”,

— — cz´Êç „Beneficjenci Ostateczni” otrzy-
muje brzmienie: 

„I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego
m∏odzie˝y wiejskiej:

— uczniowie pochodzàcy z rodzin
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji
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materialnej10), z obszarów wiej-
skich11), miast do 5 tys. mieszkaƒ-
ców, miast od 5 tys. do 20 tys. miesz-
kaƒców, w których nie ma szkó∏ po-
nadgimnazjalnych publicznych
koƒczàcych si´ maturà, do których
móg∏by ucz´szczaç uczeƒ posiada-
jàcy zameldowanie sta∏e (lub
w przypadku braku mo˝liwoÊci za-
meldowania sta∏ego zameldowanie
czasowe) w tych obszarach lub
miastach, podejmujàcy nauk´ lub
uczàcy si´ w szkole12) umo˝liwiajà-
cej uzyskanie Êwiadectwa dojrza∏o-
Êci/maturalnego. Dodatkowe kryte-
ria wyboru (poza kryteriami obliga-
toryjnymi dla wszystkich Benefi-
cjentów Ostatecznych ubiegajà-
cych si´ o wsparcie stypendialne,
tj. kryterium dochodowym i kryte-
rium zameldowania na okreÊlonym
obszarze), wskazujàce na prioryte-
towe traktowanie wybranych grup
Beneficjentów Ostatecznych, mogà
zostaç zdefiniowane w Ramowym
Planie Realizacji Dzia∏ania13).

Wsparcie udzielone zostanie
uczniom publicznych i niepublicz-
nych majàcych uprawnienia szko∏y
publicznej szkó∏ ponadgimnazjal-
nych umo˝liwiajàcych uzyskanie
Êwiadectwa dojrza∏oÊci/maturalne-
go, z wy∏àczeniem szkó∏ dla doro-
s∏ych8).

W przypadku szkó∏ artystycznych do
ubiegania si´ o stypendium upraw-
nieni sà uczniowie pochodzàcy z ro-
dzin znajdujàcych si´ w trudnej sy-
tuacji materialnej10), posiadajàcy za-
meldowanie sta∏e (lub w przypadku
braku mo˝liwoÊci zameldowania
sta∏ego zameldowanie czasowe) na
obszarach wiejskich, w miastach do
5 tys. mieszkaƒców, w miastach od
5 tys. do 20 tys. mieszkaƒców,
w których nie ma publicznych szkó∏
artystycznych koƒczàcych si´ matu-
rà. Dodatkowe kryteria wyboru (po-
za kryteriami obligatoryjnymi dla
wszystkich Beneficjentów Ostatecz-
nych ubiegajàcych si´ o wsparcie
stypendialne, tj. kryterium docho-
dowym i kryterium zameldowania
na okreÊlonym obszarze), wskazujà-
ce na priorytetowe traktowanie wy-
branych grup Beneficjentów Osta-
tecznych, mogà zostaç zdefiniowa-
ne w Ramowym Planie Realizacji
Dzia∏ania13). 

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego
studentów:

— studenci pochodzàcy z obszarów
zmarginalizowanych4) posiadajàcy
zameldowanie sta∏e (lub w przy-
padku braku mo˝liwoÊci zameldo-
wania sta∏ego zameldowanie cza-
sowe) na terenie powiatu b´dàce-
go ostatecznym odbiorcà (benefi-
cjentem), w tym w szczególnoÊci
na terenie obszarów wiejskich i re-
strukturyzacji przemys∏ów, oraz
znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji
materialnej10).

Dodatkowe kryteria wyboru (po-
za kryteriami obligatoryjnymi dla
wszystkich Beneficjentów Osta-
tecznych ubiegajàcych si´
o wsparcie stypendialne, tj. kry-
terium dochodowym i kryterium
zameldowania na okreÊlonym
obszarze), wskazujàce na priory-
tetowe traktowanie wybranych
grup Beneficjentów Ostatecz-
nych, mogà zostaç zdefiniowane
w Ramowym Planie Realizacji
Dzia∏ania13). Wsparcie udzielone
zostanie studentom uczelni pu-
blicznych i niepublicznych.”,
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10) Pochodzàcy z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu

na osob´ lub dochodzie osoby uczàcej si´ oraz dochodzie
studenta samodzielnego finansowo nie wy˝szym ni˝
kwota uprawniajàca do uzyskania Êwiadczeƒ rodzinnych
okreÊlona na podstawie art. 5 ust. 1—7, ust. 8a—9 oraz
ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póên. zm.). W przy-
padku gdy rodzina lub osoba uczàca si´ oraz student sa-
modzielny finansowo utrzymuje si´ z gospodarstwa rol-
nego, przyjmuje si´ za podstaw´ obliczenia dochodu
przeci´tny dochód z 1 ha przeliczeniowego, og∏aszany do
dnia 30 paêdziernika ka˝dego roku przez Prezesa GUS, na
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z póên.
zm.). Zgodnie z metodologià obliczeƒ przyj´tà przez GUS,
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. b´dzie
wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. b´dzie
wynosi∏ 1086 z∏. Miesi´cznà wysokoÊç dochodu upraw-
niajàcà do ubiegania si´ o stypendium ustala si´ na zasa-
dach okreÊlonych w art. 3 pkt 1—3, 5—8, 10—15, 17—24
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach ro-
dzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem
powy˝szego warunku zostanie ustalony w Ramowym
Planie Realizacji Dzia∏ania corocznie przygotowywanym
przez Beneficjenta koƒcowego. Do dochodu nie wlicza si´
stypendiów przyznanych w ramach Dzia∏ania 2.2.

11) Za obszary wiejskie uznaje si´ tereny po∏o˝one poza gra-
nicami administracyjnymi miast.

12) W rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.).

13) Ka˝dy region na poziomie Ramowego Planu Realizacji
Dzia∏ania mo˝e okreÊliç obok dwóch kryteriów podstawo-
wych kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà dodatkowe
kryteria. Wskazanie ich w ramowym Planie Realizacji
Dzia∏ania powoduje, i˝ priorytetowo traktowane b´dà
wnioski wskazujàce na obj´cie wsparciem osób spe∏nia-
jàcych jedno lub kilka kryteriów dodatkowych. Obok kry-
teriów dodatkowych odnoszàcych si´ do osób zastoso-
waç mo˝na równie˝ kryteria wskazujàce na priorytetowe
traktowanie wniosków m.in. ze wzgl´du na: czas trwania
projektu, wartoÊç projektu, dodatkowe za∏àczniki do
wniosku projektowego.



— w cz´Êci „OSTATECZNI ODBIORCY 
(BENEFICJENCI)” w pkt I „Wspieranie roz-
woju edukacyjnego m∏odzie˝y wiejskiej”
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku ponadgimnazjalnych szkó∏

publicznych:
Organy prowadzàce szko∏y ponadgimna-
zjalne; zwiàzki, porozumienia i stowarzy-
szenia organów prowadzàcych szko∏y po-
nadgimnazjalne zgodnie z obowiàzujà-
cym w tym zakresie prawem.
Organy prowadzàce szko∏y ponadgimna-
zjalne przygotowujà projekt dla uczniów
szkó∏, dla których sà organem prowadzà-
cym. Organy prowadzàce szko∏y ponad-
gimnazjalne mogà przekazaç obs∏ug´ (re-
alizacj´) zadaƒ w ramach projektu sty-
pendialnego do szkó∏, dla których sà or-
ganem prowadzàcym, lub innych jedno-
stek organizacyjnych prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç o charakterze edukacyjnym lub
spo∏ecznym. Ostateczni odbiorcy (benefi-
cjenci) b´dà odpowiedzialni za przygoto-
wanie regulaminu przyznawania stypen-
diów, rekrutacj´ stypendystów, przekazy-
wanie stypendiów, przechowywanie do-
kumentacji zwiàzanej z projektami sty-
pendialnymi na wypadek kontroli.
W przypadku zmiany organu prowadzà-
cego szko∏´ w trakcie trwania projektu
stypendialnego, projekt mo˝e byç realizo-
wany do koƒca roku szkolnego 2006/2007
przez organ, który rozpoczà∏ realizacj´
projektu w roku 2006.”,

— cz´Êç „BENEFICJENT OSTATECZNY” otrzy-
muje brzmienie:

„I. Wspieranie rozwoju edukacyjnego m∏o-
dzie˝y wiejskiej.

Uczniowie pochodzàcy z rodzin znajdujà-
cych si´ w trudnej sytuacji materialnej10),
z obszarów wiejskich11), miast do 5 tys.
mieszkaƒców, miast od 5 tys. do
20 tys. mieszkaƒców, w których nie ma
szkó∏ ponadgimnazjalnych publicznych
koƒczàcych si´ maturà, do których móg∏-
by ucz´szczaç uczeƒ posiadajàcy zamel-
dowanie sta∏e (lub w przypadku braku
mo˝liwoÊci zameldowania sta∏ego zamel-
dowanie czasowe) w tych obszarach lub
miastach, podejmujàcy nauk´ lub uczàcy
si´ w szkole12) umo˝liwiajàcej uzyskanie
Êwiadectwa dojrza∏oÊci/maturalnego. Do-
datkowe kryteria wyboru (poza kryteriami
obligatoryjnymi dla wszystkich Benefi-
cjentów Ostatecznych ubiegajàcych si´
o wsparcie stypendialne, tj. kryterium do-
chodowym i kryterium zameldowania na
okreÊlonym obszarze), wskazujàce na
priorytetowe traktowanie wybranych
grup Beneficjentów Ostatecznych, mogà
zostaç zdefiniowane w Ramowym Planie
Realizacji Dzia∏ania13).

Wsparcie udzielone zostanie uczniom pu-
blicznych i niepublicznych majàcych
uprawnienia szko∏y publicznej szkó∏ po-
nadgimnazjalnych umo˝liwiajàcych uzy-
skanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci/maturalne-
go, z wy∏àczeniem szkó∏ dla doros∏ych8).
W przypadku szkó∏ artystycznych do ubie-
gania si´ o stypendium uprawnieni sà
uczniowie pochodzàcy z rodzin znajdujà-
cych si´ w trudnej sytuacji materialnej,
posiadajàcy zameldowanie sta∏e (lub
w przypadku braku mo˝liwoÊci zameldo-
wania sta∏ego zameldowanie czasowe) na
obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys.
mieszkaƒców, w miastach od 5 tys. do
20 tys. mieszkaƒców, w których nie ma
publicznych szkó∏ artystycznych koƒczà-
cych si´ maturà. Dodatkowe kryteria wy-
boru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla
wszystkich Beneficjentów Ostatecznych
ubiegajàcych si´ o wsparcie stypendial-
ne, tj. kryterium dochodowym i kryterium
zameldowania na okreÊlonym obszarze),
wskazujàce na priorytetowe traktowanie
wybranych grup Beneficjentów Ostatecz-
nych, mogà zostaç zdefiniowane w Ra-
mowym Planie Realizacji Dzia∏ania13). 

II. Wspieranie rozwoju edukacyjnego stu-
dentów.
Studenci pochodzàcy z obszarów zmargina-
lizowanych4) posiadajàcy zameldowanie sta-
∏e (lub w przypadku braku mo˝liwoÊci zamel-
dowania sta∏ego zameldowanie czasowe) na
terenie powiatu b´dàcego ostatecznym od-
biorcà (beneficjentem), w tym w szczególno-
Êci na terenie obszarów wiejskich i restruktu-
ryzacji przemys∏ów, oraz znajdujàcy si´
w trudnej sytuacji materialnej10).
Dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami
obligatoryjnymi dla wszystkich Beneficjen-
tów Ostatecznych ubiegajàcych si´ o wspar-
cie stypendialne, tj. kryterium dochodowym
i kryterium zameldowania na okreÊlonym
obszarze), wskazujàce na priorytetowe trak-
towanie wybranych grup Beneficjentów
Ostatecznych, mogà zostaç zdefiniowane
w Ramowym Planie Realizacji Dzia∏ania13).
Wsparcie udzielone zostanie studentom
uczelni publicznych i niepublicznych.”,

e) w Dzia∏aniach Priorytetu 4 „Pomoc techniczna”
cz´Êç „PROCEDURA SPORZÑDZANIA SPRA-
WOZDA¡” otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy beneficjentem koƒco-
wym Pomocy Technicznej jest instytucja 
inna ni˝ Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR
(Urzàd Wojewódzki, Urzàd Marsza∏kowski,
WUP lub inny beneficjent koƒcowy):

Beneficjent koƒcowy zobowiàzany jest do
monitorowania i sprawozdawania z realiza-
cji projektu okresowo, rocznie i na koniec
realizacji projektu. Sprawozdania z realizacji
przedk∏ada Instytucji PoÊredniczàcej.
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Po weryfikacji otrzymanych sprawozdaƒ
i danych generowanych w Systemie Infor-
matycznym Monitoringu i Kontroli Finanso-
wej Funduszy Strukturalnych i Funduszu
SpójnoÊci (SIMIK) Instytucja PoÊredniczàca
sporzàdza sprawozdanie z realizacji ZPORR
w danym województwie okresowo, rocznie
i na koniec realizacji.

Sprawozdania okresowe, roczne i na zakoƒ-
czenie realizacji ZPORR w danym woje-
wództwie zatwierdza Podkomitet Monitoru-
jàcy komponent regionalny ZPORR.

Po zatwierdzeniu przez Podkomitet Monito-
rujàcy komponent regionalny ZPORR, Insty-
tucja PoÊredniczàca przekazuje sprawozda-
nia z realizacji ZPORR w danym wojewódz-
twie Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR.

Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR sporzàdza
sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo,
rocznie i na zakoƒczenie realizacji Programu.

Sprawozdanie okresowe, roczne i sprawoz-
danie na zakoƒczenie realizacji ZPORR za-
twierdza Komitet Monitorujàcy ZPORR.

Sprawozdania roczne i sprawozdanie na za-
koƒczenie realizacji ZPORR dodatkowo za-
twierdzane sà przez Komisj´ Europejskà.

2. W przypadku gdy beneficjentem koƒco-
wym pomocy jest Instytucja Zarzàdzajàca
ZPORR:

Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR uwzgl´dnia
w∏asne projekty, wspó∏finansowane z Po-
mocy Technicznej ZPORR, sporzàdzajàc
sprawozdanie z realizacji ZPORR okresowo,
rocznie i na zakoƒczenie realizacji Progra-
mu.

Procedury sporzàdzania i zatwierdzania
sprawozdaƒ oraz terminy ich sk∏adania sà
takie same jak w pierwszym przypadku.

Sprawozdanie okresowe, roczne i sprawoz-
danie na zakoƒczenie realizacji ZPORR za-
twierdza Komitet Monitorujàcy ZPORR.
Sprawozdania roczne i sprawozdanie na
zakoƒczenie realizacji ZPORR dodatkowo
zatwierdzane sà przez Komisj´ Europej-
skà.”;
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4) w ROZDZIALE VIII „PLAN PROMOCJI” w cz´Êci „III. OBOWIÑZKI W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI”
tabela „V. Ramowy harmonogram dzia∏aƒ” otrzymuje brzmienie:
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5) w ANEKSIE III „ZASADY KWALIFIKACJI WYDAT-
KÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIA¸A¡
ZPORR”:

a) w cz´Êci „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIA-
¸ANIA 2.1” pkt 2 „Koszty Beneficjentów Osta-
tecznych” otrzymuje brzmienie:
„Koszty podró˝y i wy˝ywienia przy szkoleniach
odbywajàcych si´ w miejscu i poza miejscem
zamieszkania oraz koszty zakwaterowania poza
miejscem zamieszkania.

Koszty muszà zostaç poniesione w racjonalnej
wysokoÊci (w stosunku do powszechnie wyst´-
pujàcych cen oraz z uwzgl´dnieniem stawek
okreÊlonych w odpowiednich przepisach krajo-
wych w tym zakresie, tak aby te same limity by-
∏y stosowane dla projektów wspó∏finansowa-
nych z EFS i projektów krajowych. W uzasadnio-
nych projektem przypadkach kwalifikowane b´-
dà tak˝e koszty zakwaterowania poza miejscem
sta∏ego zamieszkania.



Zwrot kosztów podró˝y Êrodkami komunikacji
publicznej, kosztów wy˝ywienia w przypadku
odbywania praktyk, a tak˝e kosztów zakwatero-
wania poza miejscem zamieszkania i siedzibà
szko∏y z uwzgl´dnieniem odpowiednich przepi-
sów krajowych w tym zakresie15), tak aby te sa-
me limity by∏y stosowane dla projektów wspó∏-
finansowanych z EFS i projektów krajowych.”,

b) w cz´Êci: „WYDATKI KWALIFIKOWALNE DZIA-
¸ANIA 2.3”, „WYDATKI KWALIFIKOWALNE
DZIA¸ANIA 2.4” i „WYDATKI KWALIFIKOWAL-
NE DZIA¸ANIA 2.6”, w pkt 2 „Koszty Benefi-
cjentów Ostatecznych” wyrazy:

„Koszty podró˝y, zakwaterowania, wy˝ywienia
przy szkoleniach odbywajàcych si´ poza miej-
scem zamieszkania;”

zast´puje si´ wyrazami:

„Koszty podró˝y i wy˝ywienia przy szkoleniach
odbywajàcych si´ w miejscu i poza miejscem
zamieszkania oraz koszty zakwaterowania poza
miejscem zamieszkania;”.

§ 2. 1. Do czynnoÊci zwiàzanych z naborem i oce-
nà wniosków o dofinansowanie realizacji projektu,
wyborem projektów do dofinansowania, w odniesie-
niu do których termin sk∏adania wniosków zakoƒczy∏

si´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. W przypadku zmiany organu prowadzàcego
szko∏´ w zakresie projektów stypendialnych realizo-
wanych w ramach Dzia∏ania 2.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez pogramy stypendialne”,
projekt mo˝e byç realizowany do koƒca roku szkolne-
go/akademickiego 2006/2007 przez organ, który z∏o˝y∏
wniosek o dofinansowanie. W takim przypadku majà
zastosowanie przepisy rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzà-
dzeniem. 

3. Do czynnoÊci zwiàzanych:

1) z rekrutacjà beneficjentów ostatecznych w zakre-
sie projektów realizowanych w ramach Dzia∏a-
nia 2.1 „Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrze-
bami regionalnego rynku pracy i mo˝liwoÊci
kszta∏cenia ustawicznego w regionie” oraz

2) z potwierdzaniem kwalifikowalnoÊci wydatków
w ramach Dzia∏aƒ Priorytetu 2 „Wzmocnienie roz-
woju zasobów ludzkich w regionach”

— stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rzàdzeniem. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego:  G. G´sicka
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———————
15) Koszt zakwaterowania i wy˝ywienia do wysokoÊci nie

wy˝szej ni˝ kwota rycza∏tu okreÊlona w rozporzàdzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.
Nr 113, poz. 988, z póên. zm.).


