
Monitor Polski Nr 38 — 1948 — Poz. 582

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) Rada Ministrów
uchwala, co nast´puje:

§ 1. 1. Na realizacj´ Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2007—2013 przyj´tego decyzjà Komisji Europejskiej
nr K(2007) 4209 z dnia 4 wrzeÊnia 2007 r. w sprawie
przyj´cia w ramach pomocy wspólnotowej programu
operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego obj´tego celem „konwergencja” dla re-
gionu Pomorskie w Polsce, CCI 2007PL161PO015,
zwanego dalej „RPO”, przeznacza si´ Êrodki z bud˝e-
tu paƒstwa pochodzàce z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do
wysokoÊci 885 065 762 euro, co na dzieƒ podj´cia
uchwa∏y wynosi 3 974 830 337,14 z∏, wed∏ug kursu
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego
dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym
podj´to uchwa∏´.

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

1) Rozwój i innowacje w MÂP;

2) Spo∏eczeƒstwo wiedzy;

3) Funkcje miejskie i metropolitalne;

4) Regionalny system transportowy;

5) Ârodowisko i energetyka przyjazna Êrodowisku;

6) Turystyka i dziedzictwo kulturowe;

7) Ochrona zdrowia i system ratownictwa;

8) Lokalna infrastruktura podstawowa;

9) Lokalna infrastruktura spo∏eczna i inicjatywy oby-
watelskie;

10) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizacj´ projektów obj´tych pomocà
publicznà, realizacj´ instrumentów in˝ynierii finanso-
wej, w tym Inicjatyw´ JEREMIE, Inicjatyw´ JESSICA,
oraz realizacj´ innych projektów wskazanych przez 
Instytucj´ Zarzàdzajàcà w ramach RPO przeznacza si´
inne, niepochodzàce z EFRR, Êrodki z bud˝etu paƒ-
stwa przeznaczone na realizacj´ programów operacyj-
nych, do wysokoÊci 34 348 961 euro, co na dzieƒ pod-
j´cia uchwa∏y wynosi 154 261 183,85 z∏, wed∏ug kursu
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego
dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym
podj´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, wk∏adu krajowego przez zarzàdza-
nie RPO, polegajàce na wniesieniu przez benefi-
cjentów RPO wk∏adu krajowego w wysokoÊci nie-
zb´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:
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UCHWA¸A Nr 87 RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego
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