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Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) 
ogłasza się, co następuje:

1)  zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko została zamieszczona na stronie internetowej 
administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego www.pois.gov.pl w zakładce Doku-
menty i wytyczne — Dokumenty programowe;

2)  zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Mini-
stra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 5 lipca 
2010 r.;

3)  zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu 
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko są następujące:

a)  z działania 3.3 Monitoring środowiska przesu-
nięto kwotę 2,38 mln euro na działanie 3.2 Za-
pobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń na-
turalnych oraz przeciwdziałanie poważnym 
awariom,

b)  w IV priorytecie Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środo-
wiska:

—  nazwę działania 4.1 Wsparcie systemów za-
rządzania środowiskowego zmieniono na 
Wsparcie systemów zarządzania środowisko-
wego i ekoznaków,

—  z działania 4.1 Wsparcie systemów zarządza-
nia środowiskowego i ekoznaków przesunię-
to kwotę 4,5 mln euro na działanie 4.2 Racjo-
nalizacja gospodarki zasobami i odpadami 
w przedsiębiorstwach,

—  z działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w zakresie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów innych niż 
komunalne przesunięto kwotę 8,5 mln euro 
na działanie 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie wdrażania najlepszych dostęp-
nych technik (BAT) oraz kwotę 2 mln euro na 
działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

c)  z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy 
ekologicznych przesunięto kwotę 2,2 mln euro 
na działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych 
projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodni-
czych (ekosystemów) na obszarach chronionych 
oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 
oraz kwotę 4,18 mln euro na działanie 5.3 Opra-
cowanie planów ochrony,

d)  w działaniach 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych, 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źró-
deł odnawialnych, 9.6 Sieci ułatwiające odbiór 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 10.3 Roz-
wój przemysłu dla OZE, w związku ze zmianą 
w systemie instytucjonalnym realizacji Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
wprowadzono zapis polegający na pozostawie-
niu w zakresie obowiązków Instytucji Pośredni-
czącej, tj. Ministerstwa Gospodarki zadań dele-
gowanych dotychczas na Instytucję Wdrażającą, 
tj. Instytut Paliw i Energii Odnawialnej,

e)  z działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł 
odnawialnych przesunięto kwotę 27,08 mln 
euro na działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych,

f)  w działaniu 10.1 Rozwój systemów przesyło-
wych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz budowa i przebudowa magazy-
nów gazu ziemnego dla typu projektów związa-
nych z przygotowaniem dokumentacji technicz-
nej wprowadzono zapis o niestosowaniu kryte-
rium minimalnej wartości projektu,

g)  w działaniu 12.1 Rozwój systemu ratownictwa 
medycznego oraz działaniu 12.2 Inwestycje 
w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu 
ponadregionalnym zmieniono zapisy umożli-
wiające jednostkom badawczo-rozwojowym, 
które zapewniają wkład własny ze środków bud-
żetu państwa, udzielenie dofinansowania w wy-
sokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, zgod-
nie z zasadami określonymi w przepisach usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) 
oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89, z późn. zm.2)),

h)  w załączniku nr 5 Tabela wskaźników produktu 
i rezultatu na poziomie działania:
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KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 27 lipca 2010 r.

o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko

1)  Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą 
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1600).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, 
poz. 679.
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—  w działaniu 10.1 Rozwój systemów przesyło-

wych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ro-

py naftowej oraz budowa i przebudowa ma-

gazynów gazu ziemnego wprowadzono nowy 

wskaźnik Wybudowanie terminalu o nominal-

nej mocy regazyfikacyjnej 570 000 Nm3/h,

—  dostosowano zapisy do zmienionych Wy-

tycznych w zakresie warunków gromadze-

nia i przekazywania danych w formie elektro-

nicznej.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska




