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UCHWA¸A Nr 269 RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007—2013 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:

§ 1. 1. Na realizacj´ Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007—2013 przyj´tego

decyzjà Komisji Europejskiej nr K(2007) 4572 z dnia
1 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyj´cia w ramach
pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego
celem „konwergencja” dla regionu Lubuskie w Polsce,
CCI 2007PL161PO008, zwanego dalej „RPO”, przezna-
cza si´ Êrodki z bud˝etu paƒstwa pochodzàce z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego
dalej „EFRR”, do wysokoÊci 439 173 096 euro, co na
dzieƒ powzi´cia uchwa∏y wynosi 1 597 755 640,56 z∏,
wed∏ug kursu Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego mie-
siàc, w którym powzi´to uchwa∏´.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, zostanà prze-
znaczone na realizacj´ nast´pujàcych osi prioryteto-
wych:

1) Rozwój infrastruktury wzmacniajàcej konkurencyj-
noÊç regionu;

2) Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsi´bior-
stwach i wzmocnienie potencja∏u innowacyjnego;

3) Ochrona i zarzàdzanie zasobami Êrodowiska przy-
rodniczego;

4) Rozwój i modernizacja infrastruktury spo∏ecznej;

5) Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej
i kulturowej;

6) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizacj´ projektów obj´tych pomocà 
publicznà w ramach RPO przeznacza si´ inne, niepocho-
dzàce z EFRR, Êrodki z bud˝etu paƒstwa przeznaczone
na realizacj´ programów operacyjnych, do wysokoÊci
25 490 840 euro, co na dzieƒ powzi´cia uchwa∏y wyno-

si 92 738 225 z∏, wed∏ug kursu Europejskiego Banku
Centralnego z przedostatniego dnia miesiàca poprze-
dzajàcego miesiàc, w którym powzi´to uchwa∏´.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, stanowià cz´Êç
wk∏adu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO Êrodkami,
o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà obowiàz-
ków okreÊlonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego
na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wype∏nianie przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà zadaƒ
okreÊlonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà, z za-
strze˝eniem § 2, cz´Êci wk∏adu krajowego przez za-
rzàdzanie RPO, polegajàce na wniesieniu przez be-
neficjentów RPO wk∏adu krajowego w wysokoÊci
niezb´dnej do jego realizacji.

§ 4. Podzia∏ Êrodków, o których mowa w § 1 ust. 1,
§ 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia
si´ nast´pujàco:
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OÊ priorytetowa
Poziom 

dofinansowania
EFRR (%)

Ârodki EFRR 
(w euro)

Poziom wk∏adu 
krajowego (%)

Ârodki wk∏adu 
krajowego (w euro)

1 2 3 4 5

2 85,00 % 99 907 448 15,00 % 17 630 727

3 85,00 % 69 937 342 15,00 % 12 341 884

4 85,00 % 73 543 153 15,00 % 12 978 204

5 85,00 % 35 745 986 15,00 % 6 308 116

6 85,00 % 13 175 193 15,00 % 2 325 035

ogó∏em na RPO 85,00 % 439 173 096 15,00 % 77 501 138

1 85,00 % 146 863 974 15,00 % 25 917 172

§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem powzi´cia i podlega og∏oszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski


