Stanowisko negocjacyjne
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wrocław, grudzień 2021
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Nawiązując do dotychczasowego przebiegu negocjacji Kontraktu Programowego dla Województwa
Dolnośląskiego, stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2021
r. oraz z dnia 10 września 2021 r., projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego
przekazanego przez Stronę Rządową pismem znak: DRP-IV.530.5.2021DRP.IV.530.5.2021., z dnia 29 lipca 2021
r. i zaktualizowanego projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego przekazanego na
roboczo dnia 26 listopada br. oraz odpowiedzi na Stanowisko NR 6/2021 Konwentu Marszałków Województw
RP pismem znak DRP-IV.530.40.2021.WS.2, IK:1870624ustosunkowując się do kluczowych kwestii niniejszym
przekazujemy Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
1. Samorząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje ostateczną alokację dla programu Fundusze
Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, która wyniesie 1 673 416 820 EUR, w tym 1 253 908 097
EUR w ramach EFRR oraz 419 508 723 EUR w ramach EFS+. Niemniej jednak stoi na stanowisku, iż
źródła finansowania Kontraktu należy uzupełnić o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
2. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przychyla się do zaproponowanego poziomu procentowego
i kwot koncentracji tematycznej (zgodnie z pismem z dnia 16 września br. znak: DRPIa.690.41.2021.BS), określonego w art. 7 ust. 2 projektu Kontraktu Programowego dla Województwa
Dolnośląskiego.
3. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wyraża akceptację dla wysokości nakładów na
zrównoważony rozwój obszarów miejskich wdrażany z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych,
w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w wysokości nie mniejszej niż 202 447 781
EUR, tj. ok. 16,15% środków EFRR.
4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego przychyla się do przeznaczenia na działania związane
z rozwojem obszarów wiejskich oraz powiązaniami miasto-wieś możliwie wysokiej kwoty, nie mniej
niż 19,7% alokacji Programu Regionalnego.
5. Samorząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje zmienione maksymalne kwoty Pomocy
Technicznej, zgodnie z mailem z dnia 4 listopada br.
6. Samorząd Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku, iż Kontrakt Programowy powinien
zawierać również wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych z programów krajowych.
W związku z zapisem w projekcie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,
Środowisko 2021-2027, w brzmieniu:
„Wsparcie transportu drogowego będzie realizowane poprzez budowę kluczowych obejść
miejscowości obciążonych ruchem tranzytowym. Finansowane będą projekty budowy obwodnic na
sieci dróg krajowych (w tym dróg ekspresowych) poza siecią TEN-T, zarządzanych przez krajowego
zarządcę tych dróg, a także uwzględnione w zawartych Kontraktach Programowych drogi w miastach
na prawach powiatu (o standardzie nośności 115 kN/oś). Finansowane będą również przebudowy
wybranych odcinków istniejących dróg krajowych do parametrów naciskowych 11,5 tony/oś (115
kN/oś)”,
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jako załącznik do niniejszego stanowiska Samorząd Województwa przekazuję Wykaz przedsięwzięć
drogowych miast na prawach powiatu, finansowanych z programów krajowych.
7. Samorząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje zapisy dotyczące projektów hybrydowych (art.
8 ust. 1 ) dostosowane do uzgodnień pomiędzy DPA MFiPR a IZ RPO WD z dnia 21 października br.
8. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wnosi o przeredagowanie brzmienia art. 9 ust. 3 i 4
dotyczącego zobowiązania Strony samorządowej do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne wymienionych z nazwy miejskich obszarów funkcjonalnych, w następujący sposób:
„ 3. Strona samorządowa zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wsparcia OSI o znaczeniu
krajowym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, tworzących miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone
w Strategii Rozwoju Województwa1 jako OSI o znaczeniu regionalnym, zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy
o samorządzie województwa, dedykowanym wsparciem Programu Regionalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, o których mowa w art. 28-30 rozporządzenia 2021/1060
oraz art. 9 i 11 rozporządzenia 2021/1058, realizowanych zgodnie z warunkami określonymi
w Umowie Partnerstwa.
4. Strona samorządowa zobowiązuje się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne oraz IIT wymienionych poniżej miejskich obszarów funkcjonalnych:
[nazwa miejskiego obszaru funkcjonalnego].”
9. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podtrzymuje swoje stanowisko i nie wyraża zgody na
ograniczanie dofinansowania z budżetu państwa w zakresie projektów własnych samorządu.
Województwo jako jednostka regionalna realizuje kluczowe zadania dla całego regionu, z których
korzystają inne jst lokalne oraz ich mieszkańcy. Ograniczenie dofinansowania może spowodować, iż
część projektów kluczowych (np. drogi wojewódzkie) nie zostanie zrealizowana z uwagi na sytuację
ekonomiczną. W związku z powyższym, Samorząd Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku,
iż limit przeznaczania środków z budżetu państwa na uzupełnienie wkładu krajowego do projektów
z zakresu zadań własnych samorządu województwa powinien wynosić do 70%.
10. Samorząd Województwa Dolnośląskiego pozostaje na stanowisku, iż źródła finansowania Kontraktu
należy uzupełnić o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wdrażanie FST powinno się odbywać na
poziomie regionalnym, stąd konieczność ujęcia środków FST w Kontrakcie Programowym, wraz z
zapewnieniem udziału Budżetu Państwa w finansowaniu wkładu krajowego, zgodnie ze stanowiskiem
Zarządu Województwa z dnia 2.11.2021 roku, przekazanym do Pana Ministra Grzegorza Pudy.
11. Samorząd Województwa podtrzymuje swoje stanowisko dot. Uwag do Załącznika 33 Maksymalny
udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu
w danym celu szczegółowym w ramach EFS+:
a. d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego
środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (wsparcie w obszarze ochrony
zdrowia - wszystkie projekty) oraz k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej
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Wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w uchwale, które następnie zostaną ujęte w nowej Strategii Rozwoju Województwa.
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jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do
mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej (wsparcie
rozwiązań systemowych w obszarze systemów ochrony zdrowia i usług opieki
długoterminowej – wszystkie projekty): Samorząd Województwa Dolnośląskiego stoi na
stanowisku, iż obszar zdrowia w ramach EFS+ wymaga zastosowania wszelkich zachęt, aby
wnioskodawcy byli zainteresowani i zdolni do realizacji projektów. Z uwagi na fakt, że cele
projektów w tym obszarze są bardzo trudne do osiągnięcia, powinny być dostępne wszelkie
instrumenty zachęcające podmioty do aplikowania o te środki. Proponowane jest zwiększenie
poziomu udziału z BP z 20% na 25%.
b. f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz
możliwości ich ukończenia): Samorząd Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku,
iż powinno nastąpić zwiększenie maksymalnego wkładu BP do projektów edukacyjnych z 10
do 20%. W perspektywie 2014-2020 na kształcenie ogólne i zawodowe przewidziano
dofinansowanie w wysokości do 95%. Z doświadczeń regionu wynika, że poziom
dofinansowania ok. 90% pozwoli realizować projekty na niezmienioną skalę, co z kolei przełoży
się na osiągnięcie celów edukacyjnych.
W przypadku wystąpienia ograniczeń finansowych po stronie budżetu państwa (tj. nie będzie
możliwości zwiększenia poziomu wkładu BP w cs f) do poziomu 20%), proponujemy zamianę
maksymalnego poziomu dofinansowania pomiędzy celami:
➢ Cel f) – zwiększenie poziomu BP z 10% do 20%
➢ Cel g) – zmniejszenie poziomu BP z 20% do 10%
c. h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans,
niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia,
w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji (EFS+): Samorząd Województwa Dolnośląskiego
stoi na stanowisku, iż powinno nastąpić zwiększenie maksymalnego wkładu BP do 25%.
W przypadku wystąpienia ograniczeń finansowych po stronie budżetu państwa (tj. nie będzie możliwości
zwiększenia poziomu wkładu BP w cs h) do poziomu 25%), proponujemy rozwiązanie podobne do tego
stosowanego w okresie 2014-2020:
➢ Projekty OPS i PCPR – 20%
➢ Pozostałe projekty – 25%.
d. i) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
(EFS+) Wsparcie w obszarze migracji zarobkowych (wszystkie projekty): Samorząd
Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku, iż powinno nastąpić zwiększenie
maksymalnego wkładu BP w cs i) do 25%, analogicznie jak to ma miejsce w projektach cs j).
e. Ze względu na brak udziału BP w finansowaniu wydatków w projektach realizowanych w cs l):
Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (EFS+), Samorząd Województwa stoi na
stanowisku, że zgodnie z rekomendacjami MFiPR z 21.07.2021 r. w zakresie włączenia
społecznego w Programach Regionalnych, wsparcie na rzecz osób najbardziej potrzebujących
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i dzieci powinno być wdrażane w ramach cs l). Uprzednio te typy operacji były
przyporządkowane do cs k), w którym projekt KP zapewniał środki budżetu państwa
w odpowiedniej wysokości (10%, 25% lub 45%) w zależności od rodzaju regionu. Ponieważ
zarówno wsparcie w cs k), jak i cs l) dotyczy rozwoju usług, wobec powyższego Samorząd
Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku, iż powinno być one współfinansowane z BP
w identycznym zakresie.
12. Lista przedsięwzięć priorytetowych została zweryfikowana pod kątem racjonalności umieszczenia ich
w Kontrakcie Programowym dla Województwa Dolnośląskiego. Dokonano weryfikacji wykazu
przedsięwzięć priorytetowych, zgodnie z rekomendacją DPA MFiPR.
13. Samorząd Województwa mając na uwadze zapisy linii demarkacyjnej przyjętej 16 lutego 2021 r.,
w zakresie Celu polityki 4, wskazuje projekt pn. „Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych
na terenie Dolnego Śląska”, jako odstępstwo od linii demarkacyjnej.

Załączniki do Stanowiska Negocjacyjnego:
1. Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego (Załącznik nr
10 do KP).
2. Wykaz przedsięwzięć drogowych finansowych ze środków krajowych.
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