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KOMUNIKAT 
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych 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 rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

1) zmieniona treść Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  
2007–2013, zwanego dalej „Dokumentem”, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez  
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.polskawschodnia.gov.pl, w zakładce Dokumenty i wytyczne – Doku-
menty programowe; 

2) zmienioną treść Dokumentu stosuje się od dnia jego zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 
21 maja 2014 r.;

3) zmiany wprowadzone do Dokumentu obejmują:

a) w ramach osi priorytetowej:

– I. Nowoczesna gospodarka – zmniejszenie alokacji działania I.1 Infrastruktura uczelni o kwotę 1 579 686,00 eu-
ro oraz zwiększenie alokacji działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej o kwotę 11 000 000,00 euro 
i działania I.3 Wspieranie innowacji o kwotę 27 579 686,00 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”,

– III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – zmniejszenie alokacji działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej 
i targowej o kwotę 4 862 986,00 euro ze środków EFRR na rzecz działania III.1 Systemy miejskiego transpor-
tu zbiorowego oraz wprowadzenie nowego rodzaju projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji, w tym 
projektowej, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu transportu miejskiego w perspektywie 2014–2020,

– V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne – zmniejszenie alokacji 
działania V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki o kwotę 379 901,00 euro ze środków EFRR na 
rzecz działania V.2 Trasy rowerowe,

– VI. Pomoc techniczna – zmniejszenie alokacji działania VI.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Pro-
gramu o kwotę 37 000 000,00 euro ze środków EFRR na rzecz osi I. Nowoczesna gospodarka

i odpowiadające tym kwotom wartości krajowego wkładu publicznego,

1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 
i 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) minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. 

 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.
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b) załączniki:

– załącznik 1 – zaktualizowano Indykatywną tabelę zobowiązań dla Programu,

– załącznik 4 – zaktualizowano Indykatywną listę projektów indywidualnych,

– załącznik 6 – wprowadzono załącznik pn. Główne wymogi dotyczące wypełniania obowiązków informacyj-
nych i komunikacyjnych po stronie projektodawcy,

c) zmiany redakcyjne w całym Dokumencie.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska
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