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1444
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004—2006
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

W odniesieniu do pomocy udzielanej
na projekty promocyjne z zakresu turystyki i kultury stosuje si´ zasady dotyczàce udzielania pomocy publicznej
w ramach zasady de minimis.”,

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) w za∏àczniku
do rozporzàdzenia „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004—2006” wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

— w DZIA¸ANIU 1.5 „Infrastruktura spo∏eczeƒstwa informacyjnego” w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi” dodaje si´ tiret ósme w brzmieniu:
„— jednostki organizacyjne PAN.”,
b) w Rozdziale 6.2 „Priorytet 2 — Wzmocnienie
rozwoju zasobów ludzkich w regionach”:

1) w Dziale VI „Priorytety i dzia∏ania wdra˝ane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego”:
a) w Rozdziale 6.1 „Priorytet 1 — Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury s∏u˝àcej wzmacnianiu konkurencyjnoÊci regionów”:

— w DZIA¸ANIU 2.1 „Rozwój umiej´tnoÊci powiàzany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i mo˝liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego w regionie” cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:

— w DZIA¸ANIU 1.3 „Regionalna infrastruktura
spo∏eczna” w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi”
dodaje si´ tiret czwarte i piàte w brzmieniu:

„Samorzàd województwa — Wojewódzki
Urzàd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorzàdu województwa3).”,

„— organizacje pozarzàdowe,

— w DZIA¸ANIU 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:

— jednostki organizacyjne PAN.”,
— w DZIA¸ANIU 1.4 „Rozwój turystyki i kultury”:

„Samorzàd województwa3).”,

— — w cz´Êci „Beneficjenci koƒcowi” dodaje si´ tiret siódme w brzmieniu:

— w DZIA¸ANIU 2.3 „Reorientacja zawodowa
osób odchodzàcych z rolnictwa”:

„— spó∏ki prawa handlowego (non profit), w których wi´kszoÊç udzia∏ów
lub akcji posiadajà jednostki samorzàdu terytorialnego lub ich zwiàzki,
porozumienia i stowarzyszenia.”,

— — cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:
„Samorzàd województwa — Wojewódzki Urzàd Pracy lub inna jednostka
organizacyjna samorzàdu województwa3).”,

— — cz´Êç „ZgodnoÊç z przepisami UE
w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

— — cz´Êç „Grupy docelowe” otrzymuje
brzmienie:

„W odniesieniu do pomocy udzielanej
na realizacj´ projektów inwestycyjnych
z zakresu kultury nie stosuje si´ zasad
dotyczàcych udzielania pomocy publicznej.

„— rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w sektorze rolnictwa zamierzajàce zrezygnowaç
z pracy w tym sektorze,

Pomoc udzielana na realizacj´ inwestycji z zakresu turystyki podlega zasadom regulujàcym udzielanie pomocy
publicznej.

— podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, którym udzielana b´dzie pomoc na tworzenie nowych
miejsc pracy dla rolników, domowników i innych osób zatrudnionych
w rolnictwie chcàcych podjàç zatrudnienie w sferze pozarolniczej.”,

———————
1)

2)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.

———————
3)

Zmiany w zakresie Instytucji Wdra˝ajàcych Program mogà byç wprowadzone za zgodà Instytucji Zarzàdzajàcej
ZPORR zgodnie z ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206,
z póên. zm.).
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— w DZIA¸ANIU 2.4 „Reorientacja zawodowa
osób zagro˝onych procesami restrukturyzacyjnymi”:
— — cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:
„Samorzàd województwa — Wojewódzki Urzàd Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorzàdu województwa3).”,
— — cz´Êç „Grupy docelowe” otrzymuje
brzmienie:
„1. Pracownicy przemys∏ów i sektorów
podlegajàcych procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagro˝one utratà
pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie b´dzie przede
wszystkim skierowane do:
— pracowników przemys∏ów, zlokalizowanych na obszarach obj´tych wsparciem w ramach Dzia∏ania 3.2 ZPORR, w szczególnoÊci
takich jak: przemys∏ lekki, chemiczny, cukrowniczy, a tak˝e pracowników sektora ochrony zdrowia,
— pracowników przemys∏ów, które
zosta∏y obj´te rzàdowymi programami restrukturyzacji sektorów przemys∏u tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia,
— pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn
niedotyczàcych pracowników,
— osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego og∏oszono
upad∏oÊç lub który jest w stanie
likwidacji,
— osób, które utraci∏y prac´ z przyczyn niedotyczàcych pracowników, pozostajàcych bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako
bezrobotne przez okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce lub poszukujàcych pracy przez okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce.
2. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà, którym udzielana b´dzie pomoc na tworzenie nowych
miejsc pracy, na których zostanà zatrudnieni pracownicy przemys∏ów
i sektorów podlegajàcych restrukturyzacji i inne osoby zagro˝one utratà pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.
Przedsi´biorstwa, które b´dà korzystaç ze wsparcia w postaci subsydiowania zatrudnienia, sà przedsi´biorstwami spoza przemys∏ów przechodzàcych procesy restrukturyzacyjne, to jest spoza sektorów: górnictwa w´gla brunatnego i kamiennego, hutnictwa ˝elaza i stali
we w∏aÊciwym zakresie oraz sektora
stoczniowego.”,
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— w DZIA¸ANIU 2.5 „Promocja przedsi´biorczoÊci” cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:
„Samorzàd województwa3).”,
— w DZIA¸ANIU 2.6 „Regionalne Strategie
Innowacyjne i transfer wiedzy”:
— — cz´Êç „Rodzaje wsparcia udzielanego
w ramach dzia∏ania” otrzymuje brzmienie:
„— tworzenie lub rozwój Regionalnych
Strategii Innowacyjnych,
— tworzenie i rozwój sieci transferu
innowacji pomi´dzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsi´biorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym,
— tworzenie i rozwój systemu komunikowania si´ i wymiany informacji
(w tym zbieranie danych i tworzenie baz danych), jak i informacja
dotyczàca szkoleƒ i innych dzia∏aƒ
edukacyjnych wspierajàcych rozwój innowacji,
— transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsi´biorstw
poprzez sta˝e w przedsi´biorstwach
s∏u˝àce obopólnym korzyÊciom.
Wsparcie b´dzie skierowane do:
a) absolwentów szkó∏ wy˝szych,
b) pracowników sektora badawczo-rozwojowego,
— stypendia dla najlepszych absolwentów szkó∏ wy˝szych kontynuujàcych nauk´ na studiach doktoranckich z zakresu nauk Êcis∏ych, technicznych oraz kierunków studiów
wykorzystywanych w rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te okreÊlone sà w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnej lub
Strategii Rozwoju Województwa.
Powy˝sze formy wsparcia uwzgl´dniaç
b´dà dorobek i doÊwiadczenia zdobyte
w ramach projektu RIS NAC 5 Programu Ramowego (Regionalne Strategie
Innowacyjne w paƒstwach nowo stowarzyszonych).”,
— — cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje brzmienie:
„Samorzàd województwa3).”,
c) w Rozdziale 6.3 „Priorytet 3 — Rozwój lokalny”:
— w DZIA¸ANIU 3.1 „Obszary wiejskie” cz´Êç
„ZgodnoÊç z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:
„Schematy pomocowe dotyczàce:
— pozyskiwania energii ze êróde∏ odnawialnych,
— ochrony powietrza,
— infrastruktury turystycznej
by∏y notyfikowane do Komisji Europejskiej.
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W przypadku pozosta∏ych projektów wsparcie nie b´dzie pomocà publicznà.”,
— w DZIA¸ANIU 3.2 „Obszary podlegajàce restrukturyzacji” cz´Êç „ZgodnoÊç z przepisami UE w zakresie pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:
„Schematy pomocowe dotyczàce:
— pozyskiwania energii ze êróde∏ odnawialnych,
— ochrony powietrza,
— infrastruktury turystycznej
by∏y notyfikowane do Komisji Europejskiej.
W przypadku pozosta∏ych projektów wsparcie nie b´dzie pomocà publicznà.”,
— w DZIA¸ANIU 3.3 „Zdegradowane obszary
miejskie, poprzemys∏owe i powojskowe”
cz´Êç „ZgodnoÊç z przepisami UE w zakresie
pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:
„Schematy pomocowe dotyczàce infrastruktury turystycznej b´dà notyfikowane do Komisji Europejskiej.
W przypadku pozosta∏ych projektów wsparcie nie b´dzie pomocà publicznà.”,
— w DZIA¸ANIU 3.4 „Mikroprzedsi´biorstwa”
cz´Êç „Instytucja Wdra˝ajàca” otrzymuje
brzmienie:
„Samorzàd

województwa3).”,

d) Rozdzia∏ 6.4 „Priorytet 4 — Pomoc techniczna”
otrzymuje brzmienie:
„Wsparcie techniczne dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
ma charakter komplementarny w stosunku do
zakresu wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 i zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia
10 marca 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
(WE) nr 1685/2000 ustanawiajàce szczegó∏owe
zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie
muszà spe∏niaç wydatki na dzia∏anie wspó∏finansowane z funduszy strukturalnych i uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1145/2003
(Dz. Urz. WE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.14, t. 2,
str. 3) w odniesieniu do zasad kwalifikowania
wydatków skierowane b´dzie na wzmocnienie
systemu wdra˝ania oraz na wsparcie procesów:
zarzàdzania, monitorowania, kontroli i oceny
stopnia realizacji ZPORR oraz na dzia∏ania informacyjne i promocyjne pomocy dost´pnej w jego ramach.
Analiza sytuacji jednostek zaanga˝owanych we
wdra˝anie ZPORR wykazuje, i˝ niezb´dne jest
ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie
szkoleƒ pracowników, wyposa˝enia urz´dów
w niezb´dny sprz´t (szczególnie komputerowy),
organizacji i obs∏ugi Komitetu Monitorujàcego
ZPORR, Podkomitetów Monitorujàcych oraz Komitetów Sterujàcych, a tak˝e wsparcie dzia∏aƒ
informacyjnych i promocyjnych. Dzia∏ania in-
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formacyjne i promocyjne b´dà szczególnie
istotne ze wzgl´du na z∏o˝ony charakter ZPORR
wynikajàcy ze skali pomocy oraz du˝ej liczby
potencjalnych beneficjentów.
Wsparcie w ramach pomocy technicznej b´dzie
mia∏o kluczowe znaczenie szczególnie w pierwszych latach cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pierwszy okres wykorzystywania funduszy strukturalnych b´dzie stanowi∏ bowiem du˝e wyzwanie dla administracji centralnej, regionalnej oraz instytucji wdra˝ajàcych dzia∏ania
w ramach II Priorytetu ZPORR oraz dzia∏anie 3.4
„Mikroprzedsi´biorstwa”.
Instytucje uprawnione
o wsparcie

do

ubiegania

si´

Pomoc przeznaczona jest dla nast´pujàcych instytucji:
— Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR,
— Instytucji uczestniczàcych w zarzàdzaniu
komponentem regionalnym ZPORR oraz
Beneficjentów Koƒcowych (Instytucji Wdra˝ajàcych) dla dzia∏aƒ w Priorytecie 2 i dzia∏ania 3.4,
— Urz´dów Wojewódzkich,
— Instytucji uczestniczàcych w procesie programowania na lata 2007—2013.
W ramach Priorytetu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego realizowane b´dà projekty, których celem b´dzie wsparcie wymienionych wy˝ej instytucji w wype∏nianiu ich obowiàzków
zwiàzanych z realizacjà Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Pomoc techniczna b´dzie realizowana w ramach zasady 11 (2) rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1685/2000
ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wykonania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszà spe∏niaç
wydatki na dzia∏anie wspó∏finansowane z funduszy strukturalnych i uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72
z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3) w sprawie
kwalifikowania wydatków zwiàzanych z projektami wspó∏finansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylajàce rozporzàdzenie Rady okreÊlajàcej kategorie wydatków limitowanych procentowym udzia∏em pomocy technicznej w stosunku do udzia∏u ca∏kowitego Êrodków strukturalnych EU w wartoÊci ogólnej ZPORR oraz
w ramach zasady 11 (3) tego rozporzàdzenia
okreÊlajàcej kategorie wydatków niepodlegajàcych limitom.
W ramach Priorytetu 4 — pomoc techniczna
w ZPORR wyodr´bniono 3 dzia∏ania:
Dzia∏anie 4.1 — Wsparcie procesu wdra˝ania
ZPORR — wydatki limitowane
Celem tego dzia∏ania jest wsparcie w zakresie:
— organizacji procesu oceny i selekcji projektów (panele ekspertów, komitety sterujàce),
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— organizacji i obs∏ugi Komitetu Monitorujàcego oraz Podkomitetów Monitorujàcych,
— zbierania i analizy danych na potrzeby wdra˝ania i zarzàdzania programem,
— wydatki zwiàzane z kontrolà,
— zatrudnienia pracowników wype∏niajàcych
ÊciÊle okreÊlone zadania zwiàzane z zarzàdzaniem, wdra˝aniem, monitorowaniem i kontrolà ZPORR.
Dzia∏anie 4.2 — Wsparcie procesu wdra˝ania
ZPORR — wydatki nielimitowane
Celem tego dzia∏ania jest wsparcie w zakresie:
— podnoszenia kwalifikacji pracowników zaanga˝owanych we wdra˝anie ZPORR,
— wyposa˝enia urz´dów w sprz´t komputerowy oraz inny sprz´t biurowy na potrzeby
wdra˝ania ZPORR, w szczególnoÊci przeprowadzenie procedury przetargowej i instalacja
sprz´tu,
— przygotowywania analiz, badaƒ i raportów
oraz korzystanie z pomocy ekspertów zewn´trznych w celu opracowania optymalnego systemu wdra˝ania programu,
— ewaluacji.
Dzia∏anie 4.3 — Dzia∏ania informacyjne i promocyjne
W ramach tego dzia∏ania wspierane b´dà projekty dotyczàce:
— przygotowywania i upowszechniania materia∏ów informacyjnych — aktualnych dokumentów programowych, broszur i folderów
informujàcych opini´ publicznà oraz beneficjentów koƒcowych i instytucje wdra˝ajàce
o programie, a tak˝e podr´czników procedur
wdra˝ania ZPORR,
— finansowania stron internetowych informujàcych beneficjentów, beneficjentów koƒcowych i instytucje wdra˝ajàce o mo˝liwoÊciach realizacji projektów w ramach ZPORR,
a tak˝e o rezultatach programu,
— innych dzia∏aƒ wynikajàcych z Planu Promocji ZPORR (organizacja seminariów i innych
akcji informacyjnych z udzia∏em partnerów
spo∏eczno-gospodarczych, stworzenie informacyjnych punktów kontaktowych),
— organizacja szkoleƒ dla beneficjentów koƒcowych i instytucji wdra˝ajàcych.
Wdra˝anie opisanych powy˝ej dzia∏aƒ b´dzie
wspó∏finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa oraz bud˝etu samorzàdu regionalnego.
Pomoc techniczna w ramach ZPORR b´dzie stanowi∏a instrument wspierajàcy zarówno zarzàdzanie ZPORR na poziomie krajowym, jak i jego
wdra˝anie w poszczególnych województwach.
Zgodnie z przyj´tym systemem wdra˝ania
ZPORR instytucjà odpowiedzialnà za wdra˝anie
dzia∏aƒ pomocy technicznej jest Instytucja
Zarzàdzajàca ZPORR — minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju regionalnego. Przy Instytucji
Zarzàdzajàcej ZPORR powo∏ana jest Komisja,
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która podejmuje decyzj´ o przyznaniu Êrodków
z pomocy technicznej na realizacj´ konkretnych
projektów.”;
2) w Dziale VIII „System wdra˝ania”:
a) w Rozdziale 8.2 „Kompetencje instytucji zaanga˝owanych w zarzàdzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego”:
— w Podrozdziale 8.2.1 „Instytucja Zarzàdzajàca” akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Instytucjà Zarzàdzajàcà Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego jest Minister Rozwoju Regionalnego.”,
— w Podrozdziale 8.2.4 „Regionalny Komitet
Sterujàcy ZPORR” w akapicie drugim punktor drugi otrzymuje brzmienie:
„• opiniowanie projektów w∏asnych Beneficjentów koƒcowych (Instytucji Wdra˝ajàcych) w ramach Priorytetu II ZPORR;”,
— Podrozdzia∏ 8.2.5 „Panel Ekspertów” otrzymuje brzmienie:
„Panel Ekspertów stanowi niezale˝ne ogniwo Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR dla dzia∏aƒ wspó∏finansowanych ze Êrodków EFRR
w ramach Priorytetów I i III (z wy∏àczeniem
Dzia∏ania 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa).
Panel Ekspertów jest odpowiedzialny za
merytoryczno-technicznà ocen´ projektów
zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi okreÊlonymi w Uzupe∏nieniu ZPORR.
Regulamin prac Panelu Ekspertów zostanie
ustalony przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
ZPORR.”,
— w Podrozdziale 8.2.7 „Beneficjenci koƒcowi
oraz Instytucje Wdra˝ajàce”:
— — cz´Êç 8.2.7.2 „Projekty wspó∏finansowane z EFS” otrzymuje brzmienie:
„Beneficjent
koƒcowy
(Instytucja
Wdra˝ajàca)
Zadania
beneficjenta
koƒcowego
(instytucji wdra˝ajàcej) obejmujà m.in.:
— organizacj´ naboru wniosków,
— ocen´ i wybór projektów,
— podpisywanie umów z beneficjentami,
— monitorowanie wdra˝ania poszczególnych projektów, ∏àcznie z przygotowywaniem okresowych raportów
monitoringowych i przedk∏adaniem
ich Instytucji PoÊredniczàcej oraz
przekazywaniem do Urz´du Marsza∏kowskiego,
— coroczne przygotowywanie Ramowego Planu Realizacji Dzia∏ania,
— przedk∏adanie Ramowego Planu Realizacji Dzia∏ania do zarekomendowania RKS po uzyskaniu akceptacji
Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR,
a nast´pnie przekazywanie go Zarzàdowi Województwa,
— podpisywanie umowy z Instytucjà
PoÊredniczàcà,
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— przygotowywanie rocznego raportu
z wdra˝ania dzia∏ania, ∏àcznie z ocenà oddzia∏ywania projektów zrealizowanych w ramach dzia∏ania, i przedk∏adanie go Instytucji PoÊredniczàcej
i Urz´dowi Marsza∏kowskiemu.”,
b) w Rozdziale 8.4 „Wybór projektów w ramach
ZPORR”:
— w Podrozdziale 8.4.1 „Wybór projektów
wspó∏finansowanych z EFRR (projekty infrastrukturalne — Priorytet I i III, z wy∏àczeniem
dzia∏aƒ 1.6. Rozwój transportu publicznego
w aglomeracjach i 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa)” w cz´Êci Etap I: Ocena Projektów zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Urzàd Marsza∏kowski dokonuje oceny projektów w oparciu o kryteria formalne i przekazuje je Panelowi Ekspertów.”,
— w Podrozdziale 8.4.2 „Wybór projektów
wspó∏finansowanych z EFRR (Dzia∏anie 1.6.
Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach)4)” pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„We wdra˝aniu projektów wspó∏finansowanych z EFRR biorà udzia∏ nast´pujàce podmioty:
— beneficjent koƒcowy,
— Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR,
— Krajowy Komitet Sterujàcy dla dzia∏ania 1.6 — jako podmiot doradczy ministra
w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego,
— Panel Ekspertów dla dzia∏ania 1.6,
— Instytucja PoÊredniczàca.”,
— w Podrozdziale 8.4.3 „Wybór projektów
wspó∏finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dzia∏anie 3.4.
Mikroprzedsi´biorstwa)”:
— — akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„We wdra˝aniu projektów wspó∏finansowanych z EFRR w ramach dzia∏ania 3.4 biorà udzia∏ nast´pujàce podmioty:
— Ostateczny odbiorca (Beneficjent),
— Beneficjent koƒcowy (Instytucja
Wdra˝ajàca),
———————
4)

W przypadku projektów powy˝ej 50 mln euro stosowana
b´dzie procedura przewidziana w rozporzàdzeniu Rady
(WE) nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàcym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z póên.
zm.). Zgodnie z art. 107 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25,
z póên. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
utraci∏o moc. Jednak˝e rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999
mo˝e byç nadal stosowane w zakresie okreÊlonym
w art. 105 rozporzàdzenia (WE) nr 1083/2006.
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— Komisja Oceny Projektów,
— Instytucja PoÊredniczàca.”,
— — cz´Êç „Etap IV: Umowa o przyznanie
dofinansowania na realizacj´ projektu
w ramach Dzia∏ania 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa” otrzymuje brzmienie:
„Etap IV: Umowa o dofinansowanie
projektu w ramach Dzia∏ania 3.4.
Mikroprzedsi´biorstwa
W wyniku etapu III, Beneficjent koƒcowy (Instytucja Wdra˝ajàca) podpisuje
umow´ o dofinansowanie na realizacj´
projektu w ramach Dzia∏ania 3.4.
Mikroprzedsi´biorstwa z Ostatecznym
odbiorcà (Beneficjentem).”,
— w Podrozdziale 8.4.4 „Wybór projektów
wspó∏finansowanych z EFS (Priorytet II
ZPORR)”:
— — akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„We wdra˝aniu projektów wspó∏finansowanych z EFS biorà udzia∏ nast´pujàce podmioty:
— Beneficjent,
— Instytucja Wdra˝ajàca (Samorzàd
województwa, Wojewódzki Urzàd
Pracy lub inna jednostka organizacyjna samorzàdu województwa3)),
— Instytucja PoÊredniczàca.”,
— — cz´Êç „Etap I: Zatwierdzanie Planu Ramowego” otrzymuje brzmienie:
„Etap I: Zatwierdzanie Ramowego Planu Realizacji Dzia∏ania
W pierwszym roku wdra˝ania ZPORR
ka˝dy Beneficjent koƒcowy (Instytucja
Wdra˝ajàca) dzia∏ania w ramach Priorytetu II ZPORR po uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR
przedk∏ada roczny Ramowy Plan Realizacji Dzia∏ania Regionalnemu Komitetowi Sterujàcemu do zarekomendowania. Plan zawiera przedsi´wzi´cia zaplanowane do wdra˝ania w ramach
dzia∏ania w danym województwie i ich
bud˝et. RKS przekazuje Plan, razem
z rekomendacjà, Zarzàdowi Województwa. Zarzàd Województwa zatwierdza
Plan w drodze uchwa∏y i przekazuje go
Instytucji PoÊredniczàcej.
W kolejnych latach Beneficjent koƒcowy (Instytucja Wdra˝ajàca) przygotowuje Plan wed∏ug tej samej procedury.”,
— Podrozdzia∏ 8.4.5 „Wybór projektów w ramach pomocy technicznej ZPORR” otrzymuje brzmienie:
„We wdra˝aniu projektów wspó∏finansowanych z pomocy technicznej ZPORR o dofinansowanie mogà ubiegaç si´ nast´pujàce
podmioty:
— Instytucja Zarzàdzajàca ZPORR,
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— Instytucje uczestniczàce w zarzàdzaniu
komponentem regionalnym ZPORR oraz
Beneficjenci koƒcowi (Instytucje Wdra˝ajàce) dla dzia∏aƒ w Priorytecie 2 i dzia∏ania 3.4,
— Urz´dy Wojewódzkie,
— Instytucje uczestniczàce w procesie programowania na lata 2007—2013.
Etap I: Wybór projektów
Beneficjenci koƒcowi przygotowujà projekty
w formie Wniosku aplikacyjnego do Pomocy
Technicznej.
Wnioski sà sk∏adane do Sekretariatu Komisji
Zatwierdzajàcej Wnioski o Przyznanie Ârodków z Pomocy Technicznej ZPORR (Komisji
Zatwierdzajàcej), powo∏anej przez Instytucj´
Zarzàdzajàcà ZPORR. W sk∏ad Komisji Zatwierdzajàcej wchodzà reprezentanci Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR, reprezentant Instytucji P∏atniczej, reprezentant Instytucji PoÊredniczàcych wyznaczony przez Konwent
Wojewodów. W sk∏ad Komisji mogà tak˝e
wchodziç dwaj reprezentanci Urz´dów Marsza∏kowskich delegowani przez Konwent
Marsza∏ków.
Etap II: Zatwierdzanie projektów
Sekretariat Komisji Zatwierdzajàcej Wnioski
o Przyznanie Ârodków z Pomocy Technicznej
ZPORR przyjmuje, rejestruje i ocenia formalnie wnioski. Nast´pnie wniosek jest rozpatrywany przez Komisj´, która dokonuje oceny
merytorycznej.
Etap III: Umowa o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
W wyniku etapu II Instytucja PoÊredniczàca
podpisuje umow´ o dofinansowanie w ramach Pomocy technicznej ZPORR ze wszystkimi beneficjentami. Dla projektów, których
beneficjentem jest Instytucja PoÊredniczàca
lub Instytucja Zarzàdzajàca, wydawane sà
decyzje o przyznaniu dofinansowania.”,
c) w Rozdziale 8.5 „Zarzàdzanie finansowe oraz
kontrola”:
— w Podrozdziale 8.5.3 „Kontrola pog∏´biona
ZPORR” akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Kontrol´ pog∏´bionà wykonuje 16 urz´dów
kontroli skarbowej. Raportujà one do Departamentu Ochrony Interesów Finansowych
Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów,
który jest odpowiedzialny za koordynacj´
kontroli, w tym za wybór reprezentatywnej
próbki, ujednoliconà metodologi´ kontroli,
zbieranie, systematyzowanie oraz przekazywanie wyników do odpowiednich instytucji
krajowych oraz do Komisji Europejskiej. Departament Ochrony Interesów Finansowych
Unii Europejskiej raportuje do Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej oraz wspó∏pracuje z OLAF i innymi paƒstwami cz∏onkowskimi w celu zabezpieczenia interesów
Unii Europejskiej.”,
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— Podrozdzia∏ 8.5.4 „PoÊwiadczenie zamkni´cia pomocy w odniesieniu do ZPORR” otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie
z
art.
38
rozporzàdzenia
nr 1260/1999/WE5) z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiajàcego ogólne przepisy w sprawie
funduszy strukturalnych i art. 15 rozporzàdzenia nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady wykonania
rozporzàdzenia nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych wydawanie poÊwiadczenia zamkni´cia pomocy
(declaration on winding-up of the assistance)
w odniesieniu do ZPORR jest kompetencjà
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
GIKS jest niezale˝ny od Instytucji Zarzàdzajàcej ZPORR, Instytucji P∏atniczej oraz Instytucji
PoÊredniczàcych. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje to zadanie za pomocà komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów — Departamentu Ochrony
Interesów Finansowych Unii Europejskiej.
PoÊwiadczenie zamkni´cia pomocy jest wystawiane na podstawie sprawdzenia systemów zarzàdzania i kontroli oraz wyników
kontroli 5 % wszystkich wydatków kwalifikowalnych (a tak˝e w oparciu o kontrole przeprowadzone w nast´pstwie ww. czynnoÊci
oraz, jeÊli to konieczne, o kontrol´ kolejnej
próbki transakcji).”,
— w Podrozdziale 8.5.5 „Audyt wewn´trzny”
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Zadania z zakresu koordynacji kontroli finansowej i audytu wewn´trznego wymienione
w art. 63 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.6)) wykonywane sà przez
Ministra Finansów, a w zakresie Êrodków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zadania dotyczàce weryfikacji i oceny prawid∏owoÊci przeprowadzania audytu wewn´trznego oraz zlecania audytu wykonuje Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej.”,
— w Podrozdziale 8.5.8 „Przep∏ywy Êrodków
z funduszy strukturalnych”:
— — w cz´Êci 8.5.8.1 „Elementy systemu
wspólne dla EFRR oraz EFS w ramach
———————
5)

6)

Zgodnie z art. 107 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne
dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu
SpójnoÊci
i
uchylajàcego
rozporzàdzenie
(WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25,
z póên. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajàce przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
utraci∏o moc. Jednak˝e rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999
mo˝e byç nadal stosowane w zakresie okreÊlonym
w art. 105 rozporzàdzenia (WE) nr 1083/2006.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370.
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ZPORR” akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Po dokonaniu przez Instytucj´ P∏atniczà podzia∏u Êrodków na poszczególne
programy, Êrodki z odpowiedniego rachunku „funduszowego” sà przekazywane na odpowiedni rachunek „programowy”. Drugi poziom rachunków
jest niezb´dny ze wzgl´du na obowiàzek przedstawiania przez Instytucj´
P∏atniczà rozliczeƒ Komisji Europejskiej
tak˝e w podziale na poszczególne programy operacyjne. Czas dokonywania
operacji na tych rachunkach b´dzie
ograniczony do niezb´dnego minimum. Rachunki zostanà utworzone na
podstawie umowy rachunku bankowego zawartej pomi´dzy Instytucjà P∏atniczà a Narodowym Bankiem Polskim,
zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 29 grudnia 2006 r.,
w zwiàzku z art. 20 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249,
poz. 1832).”,
— — w cz´Êci 8.5.8.2 „Ârodki z EFRR (poza
Dzia∏aniem 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa)” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucja P∏atnicza, na podstawie
porozumienia zawartego z Instytucjà Zarzàdzajàcà ZPORR, przewidzianego w art. 203 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych w brzmieniu
obowiàzujàcym
do
dnia
29 grudnia 2006 r., w zwiàzku
z art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia
2006 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych
ustaw, przekazuje Êrodki z rachunku
programowego Instytucji P∏atniczej
odpowiednio na rachunki utworzone na poziomie Instytucji PoÊredniczàcych, w Oddzia∏ach Okr´gowych
Narodowego
Banku
Polskiego.
Wszystkie rachunki b´dà odr´bnymi
od rachunków s∏u˝àcych obs∏udze
Êrodków bud˝etu paƒstwa. Podstawy prawne do posiadania odr´bnych rachunków, na których gromadzone b´dà Êrodki pochodzàce
z funduszy strukturalnych, zawarte
sà w art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.”,
— — w cz´Êci 8.5.8.3 „Ârodki z EFS oraz
EFRR dla Dzia∏ania 3.4. Mikroprzedsi´biorstwa” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytucja P∏atnicza, na podstawie
porozumienia zawartego z Instytucjà Zarzàdzajàcà ZPORR oraz Instytucjà PoÊredniczàcà, przewidzianego w art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 29 grudnia

Poz. 1444

2006 r., w zwiàzku z art. 20 ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw przekazuje Êrodki z rachunków „programowych” Instytucji P∏atniczej odpowiednio na rachunki utworzone
na poziomie Instytucji PoÊredniczàcych, w Oddzia∏ach Okr´gowych
Narodowego Banku Polskiego.
Wszystkie rachunki b´dà odr´bnymi od rachunków s∏u˝àcych obs∏udze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
Podstawy prawne do posiadania
odr´bnych rachunków, na których
gromadzone b´dà Êrodki pochodzàce z funduszy strukturalnych,
zawarte sà w art. 201 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.”,
— — cz´Êç 8.5.8.4 „Ârodki z pomocy technicznej ZPORR” otrzymuje brzmienie:
„Instytucja P∏atnicza, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucjà
Zarzàdzajàcà ZPORR, przewidzianego
w art. 203 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 29 grudnia 2006 r.,
w zwiàzku z art. 20 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw przekazuje Êrodki
z rachunku programowego Instytucji
P∏atniczej odpowiednio na rachunek
pomocy technicznej ZPORR utworzony
na poziomie Instytucji Zarzàdzajàcej
ZPORR w Narodowym Banku Polskim.
Rachunek ten b´dzie odr´bny od rachunków s∏u˝àcych obs∏udze Êrodków
bud˝etu paƒstwa. Podstawy prawne do
posiadania odr´bnych rachunków, na
których gromadzone b´dà Êrodki pochodzàce z funduszy strukturalnych, zawarte sà w art. 201 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 29 grudnia 2006 r.,
w zwiàzku z art. 20 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.”,
— — w cz´Êci 8.5.8.5 „Planowanie Êrodków
na realizacj´ ZPORR, w tym Êrodków na
wspó∏finansowanie” akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Je˝eli Beneficjentem jest instytucja
finansowana z bud˝etu paƒstwa, odpowiednie Êrodki powinny zostaç zaplanowane bàdê w limicie danej cz´Êci bud˝etowej, bàdê w rezerwach celowych.
Sposób planowania, wzory odpowiednich formularzy sà okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowania materia∏ów do
projektu ustawy bud˝etowej, wydanym
na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy
o finansach publicznych.”,
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d) w Rozdziale 8.9 „Raporty i Promocja” w Podrozdziale 8.9.2 „Informacja i promocja”:
— wykres 18. „Zarzàdzanie finansowe i kontrola wydatków z funduszy strukturalnych w ra-

Poz. 1444

mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego — model
uproszczony” otrzymuje brzmienie:

„Wykres 18. Zarzàdzanie finansowe i kontrola wydatków z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego — model uproszczony

———————
7)

Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 438/2001 ustanawiajàce szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1260/1999 dotyczàcego zarzàdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych
(Dz. Urz. UE L 63 z 03.03.2001, str. 21).
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— wykres 19. „Zarzàdzanie finansowe i kontrola wydatków dla Pomocy Technicznej” otrzymuje brzmienie:
„Wykres 19. Zarzàdzanie finansowe i kontrola wydatków dla Pomocy Technicznej

„Wykres 20.2. Schemat Instytucjonalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II

— Wykres 20.2 „Schemat Instytucjonalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu II” otrzymuje brzmienie:
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10)
11)

Oprócz prezentowanych poni˝ej wskaêników — wspólnych dla wszystkich województw — poszczególne województwa mogà stosowaç dodatkowe wskaêniki wybrane
zale˝nie od swoich potrzeb. Szczegó∏owy opis (w tym zdefiniowanie kategorii statystycznych) tych i dodatkowych wskaêników (w podziale na wskaêniki produktu, oddzia∏ywania, rezultatu) zostanie zaprezentowany w Uzupe∏nieniu do ZPORR.
Porównanie PKB przy za∏o˝eniu, ˝e Unia Europejska liczy 15 paƒstw cz∏onkowskich. W póêniejszym okresie (po przystàpieniu do UE Polski i innych krajów) dodatkowo b´dzie
stosowane porównanie PKB do stanu przy nowym sk∏adzie cz∏onkowskim UE.
Rocznik Statystyczny Województw.
G∏ówny Urzàd Statystyczny.
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9)

8)

———————

3) Aneks II „Wskaêniki ZPORR (2004—2006)” otrzymuje brzmienie:
„Aneks II „Wskaêniki ZPORR (2004—2006)”
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12)

BAEL — Badanie AktywnoÊci Ekonomicznej LudnoÊci.

— 12228 —

———————
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13)

Wykszta∏cenie wy˝sze odpowiada kategorii ISCED 5-6, Êrednie odpowiada kategorii ISCED 3-4, podstawowe odpowiada kategorii ISCED 1-2.
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———————
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14)

Wg metodologii GUS nak∏ady inwestycyjne sà to nak∏ady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych Êrodków trwa∏ych lub ulepszenie (przebudowa,
rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejàcych obiektów majàtku trwa∏ego, a tak˝e nak∏ady na tzw. pierwsze wyposa˝enie inwestycji.

———————
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15)
16)

Wskaênik zatrudnienia wg metodologii GUS oblicza si´ jako udzia∏ pracujàcych w liczbie ludnoÊci (w wieku 15 lat i wi´cej) ogó∏em.
Wed∏ug metodologii EUROSTAT. Sektory gospodarki: I — rolnictwo (razem z leÊnictwem, rybo∏ówstwem i rybactwem); II — przemys∏ (razem z budownictwem); III — us∏ugi.

———————
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4) w Aneksie III „Tabela Pomocy publicznej”:
a) rubryka 3 „Numer schematu pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

———————
17)

18)

Rozporzàdzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu odnoÊnie zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, str. 30) oraz rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Rozporzàdzenie Komisji nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 4, str. 273).
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19)

Rozporzàdzenie Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu odnoÊnie
pomocy publicznej dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001) oraz rozporzàdzenie Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
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b) Nota otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z Artyku∏em 34 (1) (g) rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1260/19995) z dnia 21 czerwca
1999 r. ustanawiajàcym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Instytucja Zarzàdzajàca b´dzie aktualizowa∏a powy˝szà tabel´
i informowa∏a Komisj´ o wszelkich modyfikacjach w tabeli. Przedstawienie nowego schematu pomocy lub pomocy ad hoc wymaga formalnej modyfikacji decyzjà Komisji.
Artyku∏ 4 decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzajàcej niniejszy program (klauzula zawieszajàca dotyczàca pomocy publicznej) odnosi si´
do typów projektów zawierajàcych pomoc
publicznà stosownie do dzia∏aƒ lub nieb´dàce
jeszcze zatwierdzone przez Komisj´ Europejskà.
Obecnie artyku∏ odnosi si´ do:
1.2.1 Infrastruktura ochrony Êrodowiska: poprawa jakoÊci powietrza
1.2.2 Infrastruktura ochrony Êrodowiska: odnawialne êród∏a energii
1.4
Rozwój turystyki i kultury
3.1.1 Obszary wiejskie: ochrona powietrza
3.1.2 Obszary wiejskie: odnawialne êród∏a
energii
3.1.3 Obszary wiejskie: lokalna infrastruktura
turystyczna i kulturowa
3.1.4 Obszary wiejskie: system informacji turystycznej i kulturowej
3.2.1 Obszary podlegajàce restrukturyzacji
3.2.2 Obszary podlegajàce restrukturyzacji:
odnawialne êród∏a energii
3.2.3 Obszary podlegajàce restrukturyzacji: infrastruktura turystyczna i kulturowa
3.3.1 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys∏owe i powojskowe: infrastruktura
turystyczna i kulturowa

Poz. 1444

Klauzula zostanie usuni´ta w momencie formalnego potwierdzenia przez DG Competition
zgodnoÊci danego schematu (schematów) pomocowego z przepisami dotyczàcymi pomocy
publicznej.”;
5) W Dziale VI „Priorytety i dzia∏ania wdra˝ane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego” w Rozdziale 6.2 w „Priorytecie 2 — Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach oraz w Rozdziale 6.3 „Priorytet 3
— Rozwój lokalny w Dzia∏aniu 3.4 „Mikroprzedsi´biorstwa”:
a) u˝yte w ró˝nej liczbie i przypadku wyrazy
„Instytucja Wdra˝ajàca” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami
„Beneficjent koƒcowy (Instytucja Wdra˝ajàca)”,
b) u˝yty w ró˝nej liczbie i przypadku wyraz „Beneficjent” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny odbiorca (Beneficjent)”;
6) u˝yte w za∏àczniku do rozporzàdzenia w ró˝nym
przypadku wyrazy „Minister Gospodarki i Pracy”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
regionalnego”;
7) u˝yte w za∏àczniku do rozporzàdzenia w ró˝nym
przypadku wyrazy „Ministerstwo Gospodarki
i Pracy” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska

