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KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007—2013

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 osi prio- 
rytetowych Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej 2007—2013 została zamiesz-
czona na stronie internetowej administrowa- 
nej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
www.polskawschodnia.gov.pl w  zakładce Doku-
menty i Wytyczne — Dokumenty programowe;

2)  zmienioną treść Szczegółowego opisu osi priory-
tetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007—2013 stosuje się od dnia ogło-
szenia komunikatu;

3)  zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej 2007—2013 obejmują:

a)  aktualizację opisu systemu wyboru projektów, 
danych instytucji uczestniczących w  realizacji 
PO RPW,

b)  działania:

—  I.1, w  którym zaktualizowano nazwę tematu 
priorytetowego klasyfikacji kategorii inter-
wencji funduszy strukturalnych,

—  I.2, w którym zaktualizowano: formę finanso-
wania klasyfikacji kategorii interwencji fun-
duszy strukturalnych, typ beneficjentów oraz 
część finansową,

—  I.3, w  którym w  ramach przykładowych ro-
dzajów projektów dodano informacje o sche-
matach udzielania wsparcia,

—  I.4, w  którym zaktualizowano część finanso-
wą oraz przykładowe rodzaje projektów,

—  II.1, w  którym zaktualizowano opis osi, cel 
i uzasadnienie działania, przykładowe rodza-
je projektów oraz typ beneficjentów,

—  III.1, w którym zaktualizowano nazwę tematu 
priorytetowego klasyfikacji kategorii inter-
wencji funduszy strukturalnych,

—  III.2, w którym zaktualizowano typ beneficjen-
tów, tryb przeprowadzania naboru i  oceny 
projektów oraz część finansową,

—  IV.1, w którym zaktualizowano opis osi,

—  w każdym z działań dodano informacje doty-
czące montażu finansowego,

c) załączniki:

—  załącznik 1, w którym zaktualizowano indyka-
tywną tabelę zobowiązań,

—  załącznik 2, w którym zaktualizowano indyka-
tywny podział, według kategorii, zaprogra-
mowanego wykorzystania wkładu EFRR 
w PO RPW,

—  załącznik 4, w którym zaktualizowano indyka-
tywną listę projektów indywidualnych,

—  załącznik 6, w  którym zaktualizowano opis 
kryteriów wyboru projektów oraz procedury 
oceny wniosków o dofinansowanie.

Minister Rozwoju Regionalnego: wz. A. Zdziebło

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 Rozwój Polski Wschodniej 
2007—2013.

    Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administra-
cji 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).
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