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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 9 sierpnia 
2011 r.;

3)  zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu 
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko są następujące:
a)  z  działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego 

przeniesiono kwotę 25 000 000 euro na działa-
nie 7.2 Rozwój transportu morskiego,

b)  w  działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego 
uzupełniono listę beneficjentów o  samorządy 
województw dla typu projektu z zakresu zakupu 
taboru kolejowego oraz określono maksymalny 
poziom dofinansowania dla tego typu projektu 
i beneficjenta,

c)  w  działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego 
uzupełniono, że wymóg minimalnej wartości 
projektu w wysokości 16 000 000 złotych odnosi 
się również do typu projektu z  zakresu bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego,

d)  w działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach 
metropolitalnych podniesiono stopę dofinanso-
wania z poziomu 52,13% do poziomu 58,97%,

e)  w  działaniu 12.2 Inwestycje w  infrastrukturę 
ochrony zdrowia o  znaczeniu ponadregional-
nym dokonano korekty jednostki miary dla 
wskaźnika Średnia liczba pacjentów leczonych 
w ciągu miesiąca w szpitalach wysokospecjali-
stycznych, tj. zamiast tysiąc osób jest tysiąc 
osób na miesiąc,

 f)  zmiany o  charakterze doprecyzowującym oraz 
aktualizującym w całym dokumencie.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

903

komunikaT minisTRa Rozwoju REGionalnEGo1)

z dnia 31 sierpnia 2011 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).
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