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Poz. 361

KomuniKat
ministra infrastruKtury i rozwoju1)

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 
została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:  
www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne – Dokumenty – Dokumenty programowe;

2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 
stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 20 marca 2014 r.;

3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 są następujące:

a) dostosowano dokument do zmienionej wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 
(wersja 4.0), zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej C(2014)354 z dnia 27 stycznia 2014 r., tj.:

– w priorytecie VII Transport przyjazny środowisku zwiększono stopy dofinansowania do poziomu 80%,

– z priorytetu XV Pomoc techniczna – Fundusz Spójności przeniesiono kwoty 47 301 191 euro i 53 093 827 euro 
odpowiednio do priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T oraz priorytetu VII Transport przyjazny środo-
wisku; łącznie przeniesiono kwotę 100 395 018 euro,

– z priorytetu XIV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeniesiono kwotę 
17 701 055 euro do priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego,

– zaktualizowano wskaźniki wykonania rzeczowego, w szczególności wartości docelowe,

– zaktualizowano opisy poszczególnych priorytetów,

b) z działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przeniesiono kwotę 
4 219 517 euro do działania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 
poważnym awariom,

c) z działania 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz działania 4.5 Wsparcie 
dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza przeniesiono odpowiednio kwoty 27 268 euro i 5 923 500 euro do 
działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach; łącznie przeniesiono kwotę 
5 950 768 euro,

1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, 
z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.



Monitor Polski – 2 –  Poz. 361

 

d) z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, działania 5.3 Opracowanie planów ochrony oraz 
działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biolo-
gicznej przeniesiono odpowiednio kwoty 205 950 euro, 62 258 euro i 112 445 euro do działania 5.1 Wspieranie 
kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych 
oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; łącznie przeniesiono kwotę 380 653 euro,

e) z działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie 
wschodniej Polski przeniesiono kwotę 36 028 000 euro do działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,

f) z działania 15.1 Sprawne zarządzanie programem przeniesiono kwoty 100 000 euro i 500 000 euro odpowiednio 
do działania 15.2 Informacja i promocja oraz działania 15.3 Ewaluacja programu; łącznie przeniesiono kwotę 
600 000 euro,

g) w działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej doprecyzowano zapisy, umożliwiające 
udzielenie wsparcia na przygotowanie dokumentacji dla projektu systemowego przewidującego modernizację 
energetyczną budynków szkół artystycznych, który planowany jest do realizacji ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,

h) odstąpiono od obowiązku tworzenia rezerwy na procedurę odwoławczą, wprowadzając jej fakultatywność,

i) wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym dokumencie.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska




