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UCHWA¸A Nr 21 RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Âwi´tokrzyskiego 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´ Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Âwi´tokrzyskiego na lata
2007—2013 przyj´tego decyzjà Komisji Europejskiej
Nr K(2007) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie
przyj´cia w ramach pomocy wspólnotowej programu
operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego obj´tego celem „konwergencja” w regio-

nie Âwi´tokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018,
zwanego dalej „RPO”, przeznacza si´ Êrodki z bud˝etu
paƒstwa pochodzàce z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wyso-
koÊci 725 807 266 euro, co na dzieƒ powzi´cia uchwa-
∏y wynosi 2 613 994 868,5 z∏, wed∏ug kursu Euro-
pejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym powzi´-
to uchwa∏´.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, zostanà przezna-
czone na realizacj´ nast´pujàcych osi priorytetowych:



1) Rozwój przedsi´biorczoÊci;

2) Wsparcie innowacyjnoÊci, budowa spo∏eczeƒstwa
informacyjnego oraz wzrost potencja∏u inwesty-
cyjnego regionu;

3) Podniesienie jakoÊci systemu komunikacyjnego
regionu;

4) Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i ener-
getycznej;

5) Wzrost jakoÊci infrastruktury spo∏ecznej oraz inwe-
stycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk´ i sport;

6) Wzmocnienie oÊrodków miejskich i rewitalizacja
ma∏ych miast;

7) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizacj´ projektów obj´tych pomocà
publicznà w ramach RPO przeznacza si´ inne, niepo-
chodzàce z EFRR, Êrodki z bud˝etu paƒstwa przezna-
czone na realizacj´ programów operacyjnych, do wy-
sokoÊci 28 790 215 euro, co na dzieƒ powzi´cia uchwa-
∏y wynosi 103 687 959,32 z∏, wed∏ug kursu Euro-
pejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
miesiàca poprzedzajàcego 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 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju;

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
zarzàdzanie RPO, polegajàce na wniesieniu przez
beneficjentów RPO wk∏adu krajowego w wysoko-
Êci niezb´dnej dla 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:

Monitor Polski Nr 13 — 393 — Poz. 129

OÊ priorytetowa
Poziom

dofinansowania
EFRR (%)

Ârodki
EFRR

(w euro)

Poziom wk∏adu
krajowego

(%)

Ârodki wk∏adu
krajowego
(w euro)

1 85,00 % 130 645 308 15,00 % 23 055 056

2 85,00 % 108 871 090 15,00 % 19 212 545

3 85,00 % 180 026 034 15,00 % 31 769 300

4 85,00 % 101 096 872 15,00 % 17 840 624

5 85,00 % 108 871 090 15,00 % 19 212 545

6 85,00 % 74 522 654 15,00 % 13 151 057

7 85,00 % 21 774 218 15,00 % 3 842 509

ogó∏em na RPO 85,00 % 725 807 266 15,00 % 128 083 636

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


