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ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia.A!'..M!!r.".!!!....  2021  r.

w  sprawie  przyjęcia,,Stanowiska  negocjacyjnego  Samorządu  Województwa

Dolnośląskiego"

Na  podstawie  art.  41 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 5 czerwca  1998  r. o samorządzie

województwa  (Dz. U. z 2020  r. poz.  1668  z późn.  zm.)  oraz  art.  14ra  ustawy  z dnia  6 grudnia

2006  r. o zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju  (Dz. U. z 2021  r. poz.  1057)  uchwala  się, co

następuje:

% 1. Przyjmuje  się,,Stanowisko  negocjacyjne  Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego"  w

brzmieniu  określonym  w załączniku  do niniejszej  uchwały.

% 2. ,,Stanowisko  negocjacyjne  Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego"  dotyczy

proponowanego  zakresu  i treści  kontraktu  programowego,  w tym  celów  i przedsięwzięć

priorytetowych  mających  istotne  znaczenie  dla rozwoju  województwa  objętego  kontraktem.

@3. Wykonanie  niniejszej uchwały  powierza się  członkowi  zarządu właściwemu  ds.
rozwoju  regionalnego.

% 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
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numer3\!!21!!1!?4 Zarządu

Województwa  Dolnośląskiego

z dnia..Z1(9'!k)Ca  20!:b.

Stanowisko  negocjacyjne

Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego

Fundusze  Europejskie  dla Dolnego  Śląska  2021-2027

lglffi$lw

Wrocław,  czerwiec  2021
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I. Wstęp

Dolny Śląsk znajduje  się w czołówce  najlepiej  rozwijających  się regionów  w Europie.  Poziom

bezrobocia  systematycznie  spada, działalność  gospodarcza  jest  rozwijana,  a samorządy  inwestują

w infrastrukturę,  co bezpośrednio  przekłada  się  na jakość  życia mieszkańców.

Znaczący  wpływ  na powyższe  mają  fundusze  europejskie,  ale również  pracowitość,  inicjatywa

i gospodarność  naszych  obywateli.  Dzięki  tym  czynnikom  nasz region  przekroczył  próg  dochodu  75%

średniej  unijnej  PKB na mieszkańca,  tym samym  z kategorii  regionu  słabiej  rozwiniętego  został

zakwalifikowany  do kategorii  regionów  w okresie  przejściowym.

Jednakże,  pomimo  tych  niewątpliwych  sukcesów,  na terenie  naszego  województwa  istnieją  bardzo

wyraźne  róźnice  w rozwoju  społeczno-gospodarczym.  Obok  silnych  ośrodków  - Wrocławskiego  oraz

Legnicko-Głogowskiego  - należy również  zauważyć  miasta i gminy  z podgórskiego  i górskiego

subregionu  wałbrzyskiego  oraz jeleniogórskiego,  borykające  się  z wieloma  trudnościami,  które

przekładają  się na zdecydowanie  niższe  tempo  rozwoju  ekonomicznego  ww.  obszarów.

To  wewnątrzregionalne  zróżnicowanie  najepiej  obrazuje  wskaźnik  PKB na mieszkańca

w porównaniu  do średniej  unijnej.  Średnia  wartość  dla województwa  dolnośląskiego  w roku  2018

wynosiła  78%, podczas  gdy dla subregionu  jeleniogórskiego  55%, a subregionu  wałbrzyskiego  51%.

Subregiony  te cechuje  także  postępująca  depopulacja  związana  z migracjami,  szczególnie  młodych

ludzi,  w znacznie  szybszym  tempie  niż na pozostałym  obszarze  Dolnego  Śląska. Operowanie  więc

makroekonomicznymi  wartościami  średnimi  PKB per capita  dla województwa  nie odzwierciedla

rzeczywistych  potrzeb  regionu  w zakresie  rozwoju  społeczno-gospodarczego.

Z drugiej  strony  tereny  te odznaczają  się wspaniałymi  walorami  przyrodniczymi  i kulturowymi,

jeszcze  nie w pełni  wykorzystanymi,  które  kryją  w sobie  znaczny  potencjał  rozwojowy  (turystyka,

kultura  i rekreacja,  lecznictwo  uzdrowiskowe).

Celem działania  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  jest  zapewnienie  w przyszłej  perspektywie

finansowej  UE wysokiego  poziomu  gospodarczego,  który  ściśle  powiązany  jest z rozwojem

społecznym,  poprzez  tworzenie  nowych  i nowoczesnych  miejsc  pracy  i takich  warunków

środowiskowych  i organizacyjnych,  które  pozwolą  zatrzymać  młodych  ludzi  w subregionach  i dadzą

im możliwość  rozwijania  się i samorealizacji  w ich najbliższym  otoczeniu.  Aby realizować  te ambitne

cele konieczne  jest  zwiększenia  puli  środków  przeznaczonych  na realizację  regionalnego  programu.
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Nierównomierny  rozwój  naszego  regionu  obrazuje  poniżej  zamieszczona  mapa:
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Produkt krajowy brutto (PKB) w podreHionach 2018
Do1nyś1ąsk-78% PKB UE

121

llczbaludnoścl  . 2019  r.

podieglon walbrzyskl ffl

podiegion wodawski  l  60Ą!jJ1
podiegion lelenlogóiskl 1'.',:J!J)9J71

podreglon legnkko-glogowskl )"j4i5ffi4
wo1ewóditwodolnośląikle W-

38%  ludności  powyżej  PKB 75%  UE

62% ludnoścl  ponlżel  PKB 75% UE

Powlenchme 2019. w km2

podTegion 1e1en10góT5k1 [,.JoTl%-J
podteglan woclawskl  (.J:l

potkeglon legnltkoglogowskl ,  371

19%  powienChni  pOW'lżej  PKB 75%  UE

81% powlerzChnl  ponlżel  PKB 75% LIE

Dodatkowe  środki  pozwolą  z jednej  strony  na utrzymanie  tempa  rozwoju  gospodarczego  a z drugiej

przyczynią  się  do  niwelowania  dysproporcji  i różnic  wewnątrzregionaInych  zapewniając

oddziaływanie  środków  unijnych  na wszystkich  mieszkańców  Dolnego  Śląska.
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Koncentracja  tematyczna  programu  Fundusze  Europejskie  dla Dolnego

Śląska  2021-2027

Ze względu  na zdiagnozowane  potrzeby  rozwojowe  województwa  dolnośląskiego  oraz konieczność

niwelowania  różnic  wewnątrzregionaInych,  wymagane  są środki  alokacji  w wysokości  minimum

2 miliardówl  euro,  w  tym  1498  600 000 euro  EFRR i501  400  000 euro  EFS+.

Zarząd Województwa  Dolnośląskiego  uwzględniając  wszystkie  wymogi  stawiane  regionom  przy

programowaniu  środków  finansowych  dołoży  wszelkich  starań,  aby spełnić  wymogi  koncentracji

tematycznej,  w tym:

@ CP1 -  13%  EFRR,

*  CP2 -  30% EFRR. Zarząd Województwa  Dolnośląskiego  stoi na stanowisku,  iź przerzucenie

ciężaru  znacznej  realizacji  koncentracji  tematycznej  z poziomu  krajowego  na poziom

regionalny  będzie  skutkowało  radykalnym  ograniczeniem  wydatków  zaplanowanych

w innych  obszarach  takich  jak -  transport,  sektor  zdrowia,  turystyka.  Spełnienie  wymogu

koncentracji  tematycznej  w CP2 powinno  leżeć głównie  po stronie  programów  krajowych,

w szczególności  FEnlKS (Fundusze  Europejskie  na Infrastrukturę,  Klimat  i Środowisko)  oraz

FENG -  Fundusze  Europejskie  dla Nowoczesnej  Gospodarki.

*  CP4 -25% EFS+. W odniesieniu  do koncentracji  tematycznej  w zakresie  CP4, biorąc  pod

uwagę  stopień  realizacji  działań  związanych  z włączeniem  społecznym  w perspektywie  2014-

2020  na poziomie  25%, co przedstawia  poniższe  tabelaryczne  zestawienie,  a także  fakt,  iż

województwo  dolnośląskie  w  perspektywie  2021-2027  będzie  regionem  w  okresie

przejściowym,  co przekłada  się  bezpośrednio  na lepszą  sytuację  również  w  obszarze

społecznym  województwa  niż w regionach  będących  w kategorii  słabiej  rozwiniętych,  Zarząd

Województwa  planuje  przeznaczyć  25% środków  EFS+  na włączenie  społeczne.

Na podstawie  wskaźników  statystyki  publicznej  jednoznaczne  potwierdzenie  uzyskuje  fakt

zmiany  sytuacji  społeczno-gospodarczej  w  województwie  dolnośląskim  na przestrzeni

ostatnich  kilku  lat  (są  to  m.in.:  wskaźnik  zagrożenia  ubóstwem  relatywnym,  liczba

gospodarstw  domowych  korzystających  z pomocy  społecznej,  osoby, którym  przyznano

świadczenia  socjalne  wg głównych  form  pomocy,  liczba osób korzystających  ze świadczeń

pomocy  społecznej  na 10  tys. Iudności,  liczba  decyzji  o przyznaniu  pomocy  socjalnej  rodzinie

z powodu  ubóstwa,  liczba osób  długotrwale  bezrobotnych).

Sytuacja  Dolnego  Śląska wobec  średniej  dla Polski jest  zdecydowanie  lepsza, dlatego  też

Zarząd Województwa  nie  widzi  możliwości  absorpcji  większych  środków  na działania

związane  z włączeniem  społecznym,  ze względu  na trudność  w uzyskaniu  adekwatnej  grupy

docelowej.

' Kwota  nie obejmuje  środków  przeznaczonych  dla Dolnego  Śląska  w ramach  Funduszu  Sprawiedliwej  Transformacji.
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Maksymalna  proponowana  koncentracja  tematyczna  w CP4 zostanie  spełniona  na poziomie

25%.  Podkreślenia  wymaga  fakt,  iż koncentrację  na takim  poziomie  województwo

dolnośląskie  spełniło  w  perspektywie  2014-2020,  jak  również  projekt  Rozporządzenia

Funduszowego  EFS+ wskazuje  na koncentrację  tematyczną  na poziomie  25% dla Państwa

Członkowskiego  w odniesieniu  do włączenia  społecznego.

Koncentracja  tematyczna  EFS+ na włączenie  społeczne*

dane MFiPR przedstawione  na spotkaniu  w dniach  19-20  maja 2021 r. Prezentacja  pn. ,,Perspektywa  finansowa  2021-2027

kwestie  horyzontalne".

*  CP5 - 10%  EFRR. Zarząd  Województwa  Dolnośląskiego  planuje  przeznaczyć  10%  alokacji

EFRR na realizację  interwencji  poprzez  instrumenty  terytorialne.  Jednocześnie  biorąc  pod

uwagę,  możliwość  wykorzystania  alokacji  przez  instrumenty  terytorialne  w ramach  innych

celów  polityki,  przewiduje  się, iż koncentracja  tematyczna  na poziomie  17%  środków  EFRR

do wykorzystania poprzez instrumenty  terytorialne  (ZIT/IIT) zostanie spełniona.

Z uwagi  na fakt,  iż realizacja  polityki  Zielonego  Ładu  jest  dla Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego

jedną  z kwestii  priorytetowych,  Zarząd  gwarantuje  spełnienie  zaproponowanej  koncentracji

środków  na działania  związane  ze zmianami  klimatu  oraz  markerów  dot. wsparcia  na cele

środowiskowe.
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Markery  klimatyczne:

W celach  CP1 -  CP5 EFRR zostanie  przeznaczonych  ok. 567  mln  EUR środków  EFRR, co stanowi  ok.

37,8%  środków  EFRR. Ostateczna  kwota  zależeć  będzie  od ostatecznej  kwoty  przeznaczonej  na

regionalny  program.

Markery  środowiskowe:

W celach  CP1- CP5 EFRR zostanie  przeznaczonych  432  mln  EUR środków  EFRR, co stanowi  ok. 28,8%

środków  EFRR. Ostateczna  kwota  zależeć  będzie  od ostatecznej  kwoty  przeznaczonej  na regionalny

program.

Działania  związane  z rozwojem  obszarów  wiejskich  (art.  8 ust.  6 Kontraktu  Programowego):

Strona  samorządowa  planuje  przeznaczyć  w ramach  Programu  Regionalnego  na działania  związane

z rozwojem  obszarów  wiejskich  minimum  2% środków  EFRR. Ostateczna  kwota  zależeć  będzie  od

ostatecznej  kwoty  przeznaczonej  na regionalny  program.

Działania  dedykowane  wsparciu  projektów  z zakresu  infrastruktury  ochrony  zdrowia  (art.  8 ust.  5

Kontraktu  Programowego):

Strona  samorządowa  planuje  przeznaczyć  w ramach  Programu  Regionalnego  na projekty  z zakresu

infrastruktury  ochrony  zdrowia  minimum  7,5%  środków  EFRR. Ostateczna  kwota  zależeć  będzie  od

ostatecznej  kwoty  przeznaczonej  na regionalny  program.

Pomoc  Techniczna:

Biorąc  pod uwagę  fakt,  że województwo  dolnośląskie  jest  klasyfikowane  jako  region  w okresie

przejściowym  z niską  alokacją  finansową  oraz  występuje  bardzo  duże  zróżnicowanie

wewnątrzregionalne,  które  powoduje  konieczność  alokowania  znacznych  środków  na działania

prorozwojowe  oraz  niwelujące  występujące  dysproporcje,  Pomoc  Techniczną  wprogramie

regionalnym  dla  województwa  dolnośląskiego  2021-2027  należy  finansować  ze środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  +.

Dzięki  zastosowaniu  takiego  rozwiązania,  a także  poprzez  zwiększenie  alokacji  dla województwa

dolnośląskiego,  środki  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  zapewnią  dalszy  dynamiczny

oraz  równomierny  rozvvój  województwa  dolnośląskiego.  Takie  rozwiązanie  jest  optymalne  również

z uwagi  na duże  potrzeby  inwestycyjne  jakie  występują  w regionie  zarówno  po stronie  Samorządu

Województwa,  ale również  ze strony  poszczególnych  obszarów  ZIT oraz  IIT. Ponieważ  środki  z EFS+

na Pomoc  Techniczną  mogą  być  skierowane  tylko  do ograniczonej  liczby  programów  operacyjnych,

należy  w  pierwszej  kolejności  przyjąć  takie  rozwiązanie  dla  kategorii  regionów  w  okresie

przejściowym,  kompensując  w ten  sposób  niższą  wartość  środków,  jakie  będą  miały  do dyspozycji

na cele  inwestycyjno-rozwojowe.
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ll.  Kierunki  wsparcia  Dolnego  Śląska  w Polityce  Spójności  2021+

W ramach  Celu  Polityki  I planuje  się skierować  wsparcie  m.in.  na:

*  transformację  gospodarki  w  kierunku  sektorów  wiedzochłonnych  oraz

wysokoinnowacyjnych  tym  samym  kreując  wzrost  konkurencyjności  dolnośląskich

przedsiębiorstw  prowadzących  B+R,

*  działania  dające  możliwość  efektywnego  korzystania  obywateli,  przedsiębiorców  oraz

organów  publicznych  z cyfryzacji,

@ rozwój  MŚP poprzez  inwestycje  produkcyjne,

*  rozwój  RIS.

W ramach  Celu  Po1ityki2  planuje  się skierować  wsparcie  m.in.  na:

@ rzecz  poprawy  efektywności  energetycznej  w budynkach  (w kierunku  budynków  zero-

i plus  energetycznych),

*  działania  na rzecz  zrównoważonej  gospodarki  wodnej,

*  rzecz ochrony  przyrody  i bioróżnorodności,  zielonej  infrastruktury  w szczególności

w środowisku  miejskim  oraz  redukcji  emisji  i zanieczyszczeń,

*  rzecz  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  i podmiejskiej  oraz  zmiany

środków  transportu  na proekologiczny  (tj. niskoemisyjnego  transportu  publicznego,

rozwój  sieci  dróg  rowerowych  oraz  sieci  głównych  tras  rowerowych  regionu  także  poza

ośrodkami  miejskimi).

W ramach  Celu  Po1ityki3  planuje  się skierować  wsparcie  m.in.  na:

*  rzecz rozwoju  i poprawy  zrównoważonej,  inteligentnej  i intermodalnej  mobilności,

przede  wszystkim  na rozwój  sieci transportu  kolejowego  poprzez  modernizację  linii

kolejowych  zarządzanych  (jak  również  przejmowanych)  przez  Samorząd

Województwa,

*  wyselekcjonowane  projekty  drogowe,  które  są konieczne  dla  dalszego  rozwoju

województwa  i będą  wzmacniały  rozwój  społeczno  -  gospodarczy,  realizowane  we

wszystkich  subregionach  tylko  na drogach  wojewódzkich.

W ramach  Celu  Po1ityki4  planuje  się skierować  wsparcie  m.in.  na:

*  rzecz  podniesienia  jakości  oraz  atrakcyjności  szkolnictwa  zawodowego

*  rzecz  rozwoju  umiejętności  i postaw  kreatywnych  i przedsiębiorczych  ze szczególnym

uwzględnieniem  uczniów  uzdolnionych,

*  podejmowanie  działań  dla poprawy  dostępności  i podniesienia  jakości  świadczeń

zdrowotnych,

*  działania  służące  poprawie  sytuacji  zawodowej  grup  defaworyzowanych  na rynku

pracy,

*  rozwój  i dostosowanie  pracowników  do zmian  zachodzących  w gospodarce,
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*  wydłużenie  aktywności  zawodowej  pracowników  oraz  utrzymanie  jak najdłużej

wysokiej  jakości  ich życia  oraz  satysfakcji  z podejmowanych  ról i zadań  zawodowych,

*  działania  na rzecz  osób  wykluczonych  lub zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,

*  inwestycje  w infrastrukturę  turystyczną  w pełni  dostępną  dla osób  ze szczególnymi

potrzebami,

*  rozwój  instytucji  kultury  ważnych  dla edukacji  i aktywności  kulturalnej.

W ramach  Celu Polityki  5 planuje  się  skierować  wsparcie  na zrównoważony  rozwój

miejskich  obszarów  funkcjonalnych  oraz  rewitalizację  zdegradowanych  obszarów

wiejskich,  miejskich,  w tym  poprzemysłowych.  Jak również  planowane  jest  wdrażanie

działań  przypisanych  do pozostałych  celów  polityki,  o ile służą  one realizacji  procesów

wzmacniania  systemów  funkcjonalnych  na terytoriach  objętych  instrumentami

terytorialnymi.
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llI.  Podejście  terytorialne  - wsparcie  OSI o znaczeniu  krajowym  i OSI

o znaczeniu  regionalnym

Zarząd  Województwa  planuje  wspierać  w ramach  podejścia  terytorialnego  obszary  strategicznej

interwencji  wskazane  w Krajowej  Strategii  Rozwoju  Regionalnego  2030  (KSRR 2030),  tj. miasta

średnie  tracące  funkcje  społeczno-gospodarcze  oraz  obszary  zagrożone  trwałą  marginalizacją.

Na obszarze  województwa  dolnośląskiego  występuje  17 miast średnich  tracących  funkcje

społeczno-gospodarcze  (OSI krajowe).

Lista miast  średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze  na terenie  Dolnego  Śląska:

Lp.

I

Nazwa

Liczba

mieszkańców

(2018,  tys.)

Liczba

spełnionych

kryteriów

pod

względem

utraty

funkcji

Nasilenie

problemów

społeczno-

gospodarczych)

Typologia

1 Kłodzko 27 7 81

Miasta  kryzysowe  (silne  powiększanie  niekorzystanego

dystansu,  zła sytuacja  społeczno-  gospodarcza)
2 Bolesławiec 38,9 6 83

3
Kamienna

Góra
19,1 6 74

4 Bielawa 30,1 6 72

5 Lubań 21,2 6 72

6 Wałbrzych 112,6 6 72

7 Ząbkowice  ŚI. 15,1 6 71

8 Złotoryja 15,7 7 69 Miasta  obniżającego  się potencjału  (silne  powiększanie

niekorzystnego  dystansu,  umiarkowanie  zła sytuacja  społ.-

(;nspodarcza)
9 Jelenia  Góra 79,5 7 58

10 Zgorzelec 30,5 6 67

1l DzierżoniÓw 33,3 6 63

12 Legnica gg,s 6 56

13

14

Nowa  Ruda

Jawor

22,2

23,1

5

4

92

70

Miasta  stagnujące

(umiarkowane  powiększanie  niekorzystnego  dystansu,  zła

sytuacja  społeczno-  gospodarcza)

15 świdnica 57,3 5 sg marginalizacja  (umiarkowane  powiększ.  niekorzystnego

Jy»kansu,  umiarkowanie  zła

sytuacja  społ.-  gospodarcza)
16 Świebodzice 22,8 5 65

17 Głogów 67,6 4 60

suma 715,8

46% mieszkańców  wszystkich  miast,  które  zostały  wskazane  w typologii  jako  miasta  kryzysowe

(silne  powiększanie  niekorzystanego  dystansu,  zła sytuacja  społeczno-  gospodarcza)  to

mieszkańcy  Dolnego  Śląska.

9



iunduszei  Europejskie
Program  Regionalny

Rzeczpospolita

3  Polska ff.'r.2'  :,i.::.,i;Ei..:4i==ŁI

To pokazuje,  jak duże  środki  są  niezbędne,  aby zachować  dynamikę  rozwoju  województwa,

a także  niwelować  różnice  pomiędzy  subregionami.

Gminy  zmarginalizowane  to  kolejne  obszary,  które  zostaną  objęte  wsparciem.  W  naszym

regionie  zostało  wskazanych  30 gmin  zmarginalizowanych  na 755  w całej  Polsce.

Lista  gmin  zmarginalizowanych  na terenie  Dolnego  Śląska:

LP. powiat gmina liczba  ludności

1. bolesławiecki Gromadka 5 337

2. głogowski Pęcław 2 259

3. górowski Jemielno 2 997

4. górowski Gt5ra 19  878

5. górowski Niech1t5w 4 840

6. jeleniogórski Kowary 10  813

7. kłodzki Duszniki-Zdrój 4 545

8. kłodzki Nowa  Ruda 21 gos

9. kłodzki Bystrzyca  Kłodzka 18  825

10. kłodzki Lądek-Zdrój 8 210

11. kłodzki Lewin  Kłodzki 1923

12. kłodzki Międzylesie 7 168

13. kłodzki Radków 9 052

14. kłodzki Stronie  Śląskie 7 493

15. lubański Świeradów-Zdrój 4 100

16. lubański Leśna 9 952

17. Iwówecki Mirsk 8 525

18. polkowicki Przemkt5w 8 341

19. strzeliński Przeworno 4 754

20. wałbrzyski Boguszów-Gorce 15  310

21. ząbkowicki Bardo 5 286

22. ząbkowicki Kamieniec  Ząbkowicki 8 086

23. ząbkowicki Stoszowice 5 381

24. ząbkowicki Ziębice 16  949

25. ząbkowicki Złoty  Stok 4 447

26. zgorzelecki Zawidów 4 180

27. zgorzelecki Pieńsk 9 022

28. zgorzelecki Węgliniec 8 287

29. złotoryjski Wojcieszów 3 650

30. złotoryjski Świerzawa 7 503

suma 249  021
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Mapa  miast  średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze  oraz  gmin  zmarginalizowanych:

900LNY LGOF 5GEOP0RTALSLASK  oounsusx
Obszar  Funkcjonalny

ZOF :-J'

Obszar  Funkcjonalny  ł :

:)ai

,!":o,' 7;  ObszarFunkcjonalny
"Wldnlii

Legenda

ObszarFunkcjonalny  "g,

Departament Gospodarki -aaa>/a"#a śl/,, Obszar Funkclonalny
Regionalny Program Operacy)ny WOjeWództWa Dolnośląskiego na lata 2021-2027 ,;7,,.b,

Propozycja  podejścia  terytorialnego

a  WydiIalaaodazjllKariogrant
urild  Manulkowskl  Wolewóditwa  Dolno}iego

W związku  z faktem,  że w województwie  dolnośląskim  występuje  znaczna  ilość miast  średnich

tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze  oraz  gmin  zmarginalizowanych,  które  Zarząd

Województwa  planuje  wspierać  poprzez  instrumenty  rozwoju  terytorialnego,  postulujemy

o dodatkowe  środki  na realizację  takich  działań.

Instrumenty  rozwoju  terytorialnego.

Zarząd  Województwa  Dolnośląskiego  podiął  decyzję  o realizacji  instrumentów  rozwoju

terytorialnego  tj. Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne  (ZIT) i Inny Instrument  Terytorialny  (IIT).

W perspektywie  finansowej  2021-2027  w ramach  programu  regionalnego  nie będzie  realizowany

instrument  Rozwój  Lokalny  Kierowany  przez  społeczność.
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IV. Kwestie  do  uzgodnienia

1.  Wkład  finansowy  z budżetu  państwa.

Zarząd Województwa  Dolnośląskiego  wnioskuje  o zagwarantowanie  wkładu  z budżetu

państwa,  co spowoduje  zwiększenie  poziomu  dofinansowania  dla projektów.  Wymagane

30% wkładu  własnego  może spowodować  ogromne  trudności  z realizacją  strategicznych

projektów,  szczególnie  przy EFS+. Mając  na względzie  dynamiczny  rozwój  województwa

dolnośląskiego  strona  samorządowa  apeluje  o zaprogramowanie  środków,  które  pozwolą

zmniejszyć  obciążenie  beneficjentów  wkładem  własnym.

2. Dodanie  załącznika  la  do Kontraktu  Programowego.

Zarząd Województwa  Dolnośląskiego  wnioskuje  o dodanie  do Kontraktu  Programowego

załącznika  la Lista przedsięwzięć  priorytetowych  finansowanych  w ramach  programów

zarządzanych  na szczeblu  krajowym  w celu zagwarantowania  realizacji  ważnych  dla regionu

projektów,  analogicznie  jak  w perspektywie  2014-2020.

3. Linia demarkacyjna  (art.  7 ust.  4 Kontraktu  Programowego).

Na chwilę  obecną  Strona  Samorządowa  nie jest  w stanie  określić  pełnej  listy  odstępstw  od

linii demarkacyjnej.  Katalog  odstępstw  Programu  Regionalnego  od linii demarkacyjnej

będzie  możliwy  do określenia  po przyjęciu  Programu  Regionalnego,  a także programów

krajowych.  Konieczne  jest  natomiast,  aby inwestycje  kolejowe  były możliwe  do realizacji  w

RPO jako  odstępstwo  od linii  demarkacyjnej.  Ponadto  w ramach  programów  krajowych  jako

beneficjenta  wskazano  tylko  PKP PLK, a samorządowi  właściciele  infrastruktury  są wyłączeni

z tego wsparcia.  Postulujemy,  aby z tego zakresu  wsparcia  mogły  korzystać  samorządy

województw  będące  właścicielami  linii  kolejowych.

Strona  samorządowa  wnioskuje  o wyjaśnienie,  w jaki  sposób  projekty  o dużej  skali

i wartości,  realizowane  na obszarach  ZIT miast  wojewódzkich  planowane  do finansowania

z poziomu  krajowego  powinny  być uzgodnione  w kontrakcie  programowym,  zgodnie

z zapisem  w dokumencie,,Linia  demarkacyjna  (CP2, cel szczegółowy  viii)"  z dnia 4 lutego

2021  r.

4.  Projekty  hybrydowe  (art.  8 ust.  I  Kontraktu  Programowego).

Nie do zaakceptowania  jest zobowiązanie  się  do zaprogramowania  środków  i realizacji

inwestycji  w formule  projektu  hybrydowego.  Strona  Samorządowa  stoi na stanowisku,  iż

wprowadzenie  takiego  zobowiązania  będzie  miało  negatywny  wpływ  na realizację  zasady

n+3. Ewentualna  realizacja  takich  inwestycji  powinna  być dobrowolną  i opartą  na rzetelnych

analizach  decyzją  instytucji  zarządzającej  programem.  0  realizacji  projektu  w  trybie

hybrydowym  powinny  decydować  obiektywne  korzyści  a nie arbitralna  decyzja.  Nie ma  też

żadnej  gwarancji,  że istnieją  podmioty  prywatne  zainteresowane  realizacją  działań

w systemie  PPP, ani jaka jest  skala ewentualnego  zainteresowania.  Ostatecznie  projekty
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takie  mogłyby  być preferowane  w wyborze,  np. przez kryteria  punktowe,  o ile oczywiście

odpowiednia  analiza wykaże  korzyści  wynikające  z realizacji  projektu  w takiej  formule

(względem  projektu  realizowanego  w sposób  tradycyjny).

5. Propozycje  przedsięwzięć  priorytetowych  (art.  IO ust.  3 Kontraktu  Programowego).

Lista  przedsięwzięć  priorytetowych  finansowanych  w  ramach  Programu  Regionalnego

stanowi  Załącznik  nr 1 do niniejszego  Stanowiska.

6. Projekty  z zakresu  zadań własnych  samorządu  województwa  (art.  5 ust. 3 Kontraktu

Programowego).

W  art.  5 Kontraktu  programowego  ustanowiono  limit  do  wysokości  30%  środków

z budżetu  państwa  stanowiących  uzupełnienie  do środków  z EFRR z przeznaczeniem  na

część wkładu  krajowego  w ramach  projektów  realizowanych  w ramach  RPO będących

projektami  z zakresu  zadań  własnych  samorządu  województwa.

Zarząd  Województwa  Dolnośląskiego  stoi na stanowisku,  że takie  ograniczenie  dla zadań

województwa  może spowodować,  iż kluczowe  dla regionu  projekty  nie będą  mogły  być

realizowane.  Ponadto,  zdaniem  Zarządu  Województwa,  to, jaki projekt  powinien  być

dofinansowany,  zależy od jego jakości  i celu jaki realizuje,  a nie od tego,  kto jest

Beneficjentem.  Zapis ten może  również  znacząco  zmniejszyć  liczbę  projektów  partnerskich,

w których  liderem  jest  Województwo,  a partnerami  inne  jst  z całego  województwa.

Ponadto,  warto  doprecyzować  co oznacza  w  tym  przypadku  sformułowanie  ,,zadań

własnych".

7.  E-zdrowie  (art.  8 ust.  4 Kontraktu  Programowego).

Podczas  spotkania  14 maja br. w sprawie  opiniowania  projektów  z zakresu  e-zdrowia

w programach  regionalnych  dotyczącym  e-zdrowia,  przedstawiono  nowy  zapis  art. 8 ust. 4.

9 czerwca  br. drogą  elektroniczną  został  przekazany  pakiet  dokumentów  dot. procedury

opiniowania  przedsięwzięć  z zakresu e-zdrowia  do wsparcia  z programów  regionalnych

2021-2027  wraz  z proponowanym  brzmieniem  KP odnoszącym  się  do procesu  opiniowania.

Strona  Samorządowa  wnosi  o ujęcie ustalonego  zapisu w ostatecznej  wersji  Kontraktu

Programowego  dla Województwa  Dolnośląskiego.

8. Tabela  podtrzymanych  uwag  strony  samorządowej  do wzoru  Kontraktu  Programowego

przekazanego  23 marca  br.

Tabela podtrzymanych  uwag strony  samorządowej  do wzoru  Kontraktu  Programowego

z dnia  23 marca  br. oraz dodatkowych  uwag  dotyczących  treści  Kontraktu  stanowi  Załącznik

nr 2 do niniejszego  Stanowiska.

Wobec  powyższego,  Zarząd  Województwa  znając  potrzeby  regionu  i chcąc  utrzymać  jego

wysoki  poziom  rozwoju  stoi  na stanowisku,  że koniecznym  jest  zwiększenie  puli  środków

przeznaczonych  na realizację  regionalnego  programu  Fundusze  Europejskie  dla Dolnego

Śląska 2021-2027.  Dodatkowe  środki  pozwolą  z jednej  strony  na utrzymanie  tempa

rozwoju  gospodarczego  a z drugiej  przyczynią  się do niwelowania  dysproporcji  i różnic

wewnątrzregionaInych.
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Załącznik  nr 1 Lista  przeósięwzięć  priorytetowych  fin;=nsowanych  w ramach  Programu  Regionalnego
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Podtrzymane  uwagi  do  wzoru  kontraktu  programowego  otrzymanego  w  dniu  23 marca  2021  r.

L.P.

Rozdział

we

wzorze

Artykuł

we  wzorze
Obecna  treść  zapisu Treść uwagi/zapisu Uzasadnienie

1. I

I

2
Kontrakt  obowiązuje  od dnia

podpisania  przez  Strony  do  dnia

ostatecznego  rozliczenia  RPO.

Nie  doprecyzowany  termin,  nie

uwzględniający  powstania

okoliczności  wpływających  na

konieczność  zmiany.

Proponuje  się  wpisać,  że skrócenie  lub

wydłużenie  okresu  obowiązywania

Kontraktu  wymaga  zgody  obu  stron.

I

I -. l-

I
I

'3

Źródłami  finansowania  Kontraktu  są:

środki  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  (zwanego

dalej:  EFRR) i Europejskiego  Funduszu

Społecznego  Plus  (zwanego  dalej:

 EFS+) przeznaczone  na realizację  RPO,

środkiz  budżetu  państwa,  środkiz

budżet  Województwa  ..................,

środki  budżetowe  innych  jednostek

samorządu  terytorialnego  i inne

środki  publiczne  oraz  środki

prywatne.

Źródła  finansowania  Kontraktu  należy

uzupełnić  o Fundusz  Sprawiedliwej

Transformacji.

Zarząd  Województwa  Dolnośląskiego

stoi  na stanowisku,  że wdrażanie  FST

będzie  się odbywać  na poziomie

regionalnym,  stąd  konieczność  ujęcia

środków  FST w Kontrakcie

Programowym.

Tożsamo  należy  postąpić  w przypadku

art.  5 ust.  1,  art.  7 ust.  1 oraz  w

każdym  punkcie,  gdzie  wskazane  są

źródła  finansowania.

3. 2 5 ust.  3

I

3. Minister  zobowiązuje  się do

przekazania  środków  z budżetu

państwa  na finansowanie  wkładu

krajowego,  stanowiących

W art.  5 Kontraktu  programowego

dokonano  podziału  środków  budżetu

państwa  (zarówno  w ramach  EFRR jak

Zapisy  w aspekcie  wkładu  budżetu

państwa  są nieczytelne  i oprócz

ograniczenia  tych  środków  na zadania

1
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uzupełnienie  do  środków  z EFRR i

EFS+, w ramach  przedsięwzięć

priorytetowych,  o których  mowa  w

art.  10,  realizowanych  ze środków

RPO,  o których  mowa  w ust.  1i  ust.  2.

Na te  środki  składają  się:

1)  środki  z budżetu  państwa

stanowiące  uzupełnienie  do

środków  z EFRR, z

przeznaczeniem  na częŚć

wkładu  krajowego  w ramach

projektów  realizowanych  w

ramach  RPO innych  niż

projekty  z zakresu  zadań

własnych  samorządu

I województwa,  za wyjątkiem

projektów  z zakresu

inTrastruktury  badawczej  lub

infrastruktury  dydaktycznej  -

za zgodą  Ministra.  W celu

wydania  zgody,  Minister  może

zasięgnąć  opinii  ministra

właściwego  ze względu  na

zakres  rzeczowy  projektu  lub

projektów,  których  zgoda  ma

dotyczyć.  Zgoda,  o której

mowa  w zdaniu

poprzedzającym  może  zostać

udzielona  przed  podpisaniem

umów  o dofinansowanie  na

realizację  tych  projektów.  W

odniesieniu  do  projektów

realizowanych  w  trybie

i EFS+) na projekty  z zakresu  zadań

własnych  Samorządu  Województwa  i

innych  niż projekty  z zakresu  zadań

własnych  Samorządu  Województwa.

I

I
I
I

własne  województwa,  uzależniają  ich

wysokość  od środków  na projekty

niezaliczane  do  własnych.  Biorąc  pod

uwagę  listę  projektów  priorytetowych

wkład  na zadania  własne

województwa  może  być  drastycznie

uszczuplony.

Takie  ograniczenia  dla zadań

województwa,  może  spowodować,  iż

kluczowe  dla regionu  projekty  nie

będą  mogły  być  realizowane.  Ponadto

wydaje  się,  iż o tym  jaki  projekt

powinien  być  dofinansowany  zależy

od  jego  jakości  i celu  jaki  realizuje,  a

nie  od  tego  kto  jest  Beneficjentem.

Zapis  ten  może  również  znacząco

zmniejszyć  projekty  partnerskie,  w

których  liderem  jest  Województwo,  a

partnerami  inne  jst  z całego

województwa.

I

2
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I
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konkursowym,  zgoda  może

dotyczyć  więcej  niż  jednego

projektu  i może  być  wydana

przed  ogłoszeniem  konkursu;

2)  środki  z budżetu  państwa

stanowiące  uzupełnienie  do

środków  z EFRR -  do

wysokości  30%  kwoty

wskazanej  w pkt  1,  z

przeznaczeniem  na CZęŚĆ

wkładu  krajowego  w ramach

projektów  realizowanych  w

ramach  RPO będących

projektami  z zakresu  zadań

własnych  samorządu

województwa,  za wyjątkiem

projektów  z zakresu

infrastruktury  badawczej  lub

I infrastruktury  dydaktycznej-

za zgodą  Ministra.  W celu

i wydania zgody, Minister może
zasięgnąĆ  opinii  ministra

właściwego  ze względu  na

zakres  rzeczowy  projektu  lub

projektów,  których  zgoda  ma

dotyczyć.  Zgoda,  o której

mowa  w zdaniu

poprzedzającym  może  zostać

udzielona  przed  podpisaniem

umów  o dofinansowanie  na

realizację  tych  projektów.  W

odniesieniu  do  projektów

realizowanych  w trybie

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I i
I

I

I
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 konkursowym,  zgoda  może

dotyczyć  więcej  niż  jednego

 projektu  i może  być  wydana

przed  ogłoszeniem  konkursu;

' 3)  środki  z budżetu  państwa

stanowiące  uzupełnienie  do

 środków  z EFS+ na

finansowanie  wkładu

krajowego  projektów

realizowanych  w ramach  RPO,

innych  niż  projekty  z zakresu

I zadań  własnych  samorządu

województwa;
I

4)  środkiz  budżetu  państwa

stanowiące  uzupełnienie  do

środków  z EFS+ -  do  wysokości

30%  kwoty  wskazanej  w pkt  3,

I na finansowanie  wkładu

krajowego  projektów

I realizowanych  w ramach  RPO,

będących  projektami  z zakresu

' zadań  własnych  samorządu

województwa;
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I

I

I
I
I
I

I

I

I

I

I
I

I

4. 3

I

I
7 ust.  1

I

I

I

,,RPO  będzie  realizował

 następujące  Cele  Polityki,

wskazane  w rozporządzeniu  nr..."

I

Należy  uzupełnić  katalog  celów,  które

będzie  realizowało  RPO o Cel Polityki

6,,Umoż1iwienie  regionom  i

obywatelom  łagodzenia  społecznych,

gospodarczych  i środowiskowych

skutków  transformacji  w kierunku

4



gospodarki  neutralnej  dla klimatu".
I

5. 3 7 ust.  2 -5

Należy  rozważyć  dodanie  klauzuli,  że

każdorazowa  zmiana  pomiędzy  celami

polityki  w ramach  RPO nie  będzie

związana  z koniecznością  zmiany

Kontraktu  Programowego.

6.

I
I

I
13 8 ust.  I

Strona  samorządowa  zobowiązuje  się

do  zaprogramowania  środków  w

wysokości  określonej  w załączniku  nr

6 w ramach  RPO na wsparcie

inwestycji  realizowanych  w  formule

projektu  hybrydowego,  o którym

mowa  w art.  34  ust.  1 ustawy

wdrożeniowej.  Zmniejszenie

przedmiotowej  kwoty  będzie  możliwe

za zgodą  Ministra,  po

przeprowadzeniu  przez  Stronę

samorządową  co najmniej  dwóch

naborów  wniosków.

Rezygnacja  z tego  zobowiązania

Nie  do  zaakceptowania  jest

zobowiązanie  się do

zaprogramowania  środków  i realizacji

bliżej  nieokreślonych  inwestycji  w

formule  projektu  hybrydowego.

Wprowadzenie  takiego  zobowiązania

będzie  również  miało  negatywny

wpływ  na realizację  zasady  n+3.

Ewentualna  realizacja  takich

inwestycji  powinna  być  dobrowolną  i

opartą  na rzetelnych  analizach

decyzją  instytucji  zarządzającej

programem.  Nie  ma  też  żadnej

gwarancji,  że istnieją  podmioty

prywatne  zainteresowane  realizacją

działań  w systemie  PPP, ani  jaka  jest

skala  ewentualnego  zainteresowania.

0 realizacji  projektu  w  trybie

5
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I

hybrydowym  powinny  decydować

obiektywne  korzyści  a nie  arbitralna

Idecyzja. Zwłaszcza,  że skutki  decyzji  o

realizacji  danego  projektu  w formule

I PPP wykraczają  znaczenie  poza  okres

trwałości  projektu,  jak  np.  w

i przypadku projektów drogowych czy
realizowanych  przez  firmy  ESCO.

Ostatecznie  projekty  takie  mogłyby

być  preferowane  w wyborze,  np.

loprcZzeyZwkiśrc"ieeroadppouwnike'donwiae"aona"eIiza
wykaże  korzyści  wynikające  z realizacji

i projektu w takiej formule (względem
projektu  realizowanego  w sposób

tradycyjny).
I

Nie  powinno  być  również  obowiązku

, dwukrotnego  powtarzania  naboru.

*  projektach  hybrydowych  jest

i mowa  w art.  34  ust.l  ustawy

wdrożeniowej  dot.

 poprzedniej  perspektywy  na

lata  2014-2020.  Natomiast  w

art.  34  projektu  nowej  ustawy
I

wdrożeniowej  dot.  2021-

2027  jest  mowa  o ZIT-ach.

6



7 3 8 ust.  4

Przedsięwzięcia  z zakresu  e-zdrowia

przewidziane  do  realizacji  w ramach

CP1 cel  szczegółowy  (ii)  Czerpanie

korzyści  z cyfryzacji  dla obywateli,

przedsiębiorstw  i rządów  mogą  zostać

objęte  wsparciem  z Programu

Regionalnego  o ile wnioskodawca

dysponuje  ważną  pozytywną  opinią

ministra  właściwego  ds. zdrowia  w

zakresie  zgodności  projektu  z

dokumentami  strategicznymi  i

programowymi  w obszarze  zdrowia

cyfrowego  oraz  jego

komplementarności  i

interoperacyjnoŚci  z rozwiązaniami  w

zakresie  e-zdrowia  funkcjonującymi

lub  tworzonymi  na poziomie

krajowym,

Na spotkaniu  14  maja  br.  w sprawie

opiniowania  projektów  z zakresu  e-

zdrowia  w programach  regionalnych

dotyczącym  e-zdrowia,  przedstawiono

nowy  zapis  art.  8 ust.  4. Strona

Samorządowa  wnosi  o ujęci

ustalonego  zapisu  w ostatecznej

wersji  Kontraktu  Programowego  dla

Województwa  Dolnośląskiego.

8 3 9 ust.  2 ,,Minister  przekazuje  dodatkowe

środki  dla Programu  Regionalnego  na

wsparcie  OSI o znaczeniu  krajowym,

wskazanych  w  ust.  1,  w  ramach

środków  wskazanych  w art.  5 ust. 2

pkt  1."

W art.  5 nie  ma w ust  2 pkt  1.  W ust  2

nie ma punktów.

Błąd  logiczny.

7



9 3 9 ust.  3 Strona  samorządowa  zobowiązuje  się

do  wsparcia  OSI  o  znaczeniu

krajowym,  o których  mowa  w ust. 1

pkt 1,  tworzących  miejskie  obszary

funkcjonalne  wyznaczone  w Strategii

Rozwoju  Województwa  jako  OSI  o

znaczeniu  regionalnym,  zgodnie  z art.

1l  ust.  1c  ustawy  o  samorządzie

województwa,  dedykowanym

wsparciem  Programu  Regionalnego  w

ramach  ZIT, dla  którego  stosuje  się

przepisy  art.  ......  ustawy

wdrożeniowej  oraz  zasady  określone

w Umowie  Partnerstwa.

Co w  sytuacji  jeśli  OSI o znaczeniu

regionalnym  nie  będzie  w formule

ZIT?

IO 3 10  ust.  2

Strony  ustalają  przedsięwzięcia

priorytetowe  oraz  warunki  ich

realizacji,  w tym  źródła  finansowania

poszczególnych  przedsięwzięć.

Należy  doprecyzować  zapis  i określić

warunki  realizacji,  w tym  źródła

finansowania  poszczególnych

przedsięwzięć,  oraz  dodać  zapis,  czy

przewiduje  się  fisze  projektowe  (tzw.

szczegółowe  informacje  dotyczące

każdego  z przedsięwzięć),  czy

informacje  te będą  określone  w

uwagach  w  załączniku  nr  1.

Zbyt  lakoniczny  zapis,  pozostawiający

wiele  niedookreślonych  ważnych  i

istotnych  kwestii.

Il 3 10  ust.  3

Lista  przedsięwzięć  priorytetowych,  o

których  mowa  w ust.  2,

finansowanych  w ramach  RPO,

znajduje  się w załączniku  nr  1 do

Kontraktu.

Proponuje  się  dodanie  zapisu

w brzmieniu:

do Kontraktu wymaga zgody Ministral
,,Każdorazowa  zmiana  załącznika  nr  1

Proponowany  zapis  ułatwi  realizację

Kontraktu.

8



i uzgodnienia  pomiędzy  Stronami,  bez

konieczności  zmiany  Kontraktu."

12. 5

I

14  ust.  5

W oparciu  o porozumienie/  umowę,

Instytucja  Zarządzająca  RPO

zobowiązuje  instytucję,  której

powierzyła  zadania  związane  z

podpisywaniem  umów  o

dofinansowanie  w ramach  RPO, do

prowadzenia  ewidencji  płatności

dokonanych  na rzecz  beneficjentów

oraz  wszelkich  kwot  odzyskanych  i

kwot  do  odzyskania  w ramach  RPO,

oddzielnie  w części  finansowanej  ze

środków  EFS+ oraz  oddzielnie  w części

finansowanej  z EFRR.

Proponuje  się modyfikację  zapisu,

zgodnie  z poniższą  propozycją:

,,W oparciu  o porozumienie/  umowę,

Instytucja  Zarządzająca  RPO

zobowiązuje  instytucję,  której

powierzyła  zadania  związane  z

realizacją  zawartych  umów  o

dofinansowanie  w ramach  RPO, do

prowadzenia  ewidencji  płatności

dokonanych  na rzecz  beneficjentów

oraz  wszelkich  kwot  odzyskanych  i

kwot  do  odzyskania  w ramach  RPO,

oddzielnie  w części  finansowanej  ze

środków  EFS+ oraz  oddzielnie  w części

finansowanej  z EFRR."

Powierzenie  Instytucji  zadań

związanych  z podpisywaniem  umów,

nie  koniecznie  może  wiązać  się z

rozliczaniem  przez  te  instytucje

dofinansowanych  projektów.

13. s 14  ust.  7

I

Instytucja  Zarządzająca  Programem

Regionalnym  zobowiązuje  się do:

1)  informowania  Ministra  o

ważnych  etapach  realizacji

projektów,  takich  jak

podpisanie  umowy  o

dofinansowanie  projektu,

zakończenie  realizacji

projektu  oraz  o ewentualnym

Proponuje  się połączyć  zapisy  art.  14

ust  7 i 15  ust  27.

I

Punkt  ten  nie  jest  w pełni  zgodny

,,kompatybilny"  z art.  15  ust  27, w

którym  zapisano:

,,informowania  Ministra  o ważnych

etapach  realizacji  projektów,  takich

jak  podpisanie  umowy  o

9



I
I
I
I

I
I

I

wydarzeniu  otwierającym

ww.  projekt  na co najmniej

tydzień  przed  tym  faktem  w

przypadku  projektów

planowanych  do  realizacji  w

ramach  Programu

Regionalnego  zarówno  ze

środków  EFRR, jak  i EFS+,

których  wartość  przekracza  5

mln  EUR (z wyłączeniem

projektów  pomocy

technicznej);

dofinansowanie  projektu,

zakończenie  realizacji  projektu  oraz  o

wydarzeniu  otwierającym  ww.  projekt

na co najmniej  tydzień  przed  tym

faktem  w przypadku  projektów

planowanych  do realizacji  w ramach

Programu  Regionalnego,  które  za

zgodą  Ministra  otrzymają  środki  z

budżetu  państwa  z przeznaczeniem

na część  wkładu  krajowego,

stanowiącego  uzupełnienie  do

środków  z EFRR, jeśli  kwota

współfinansowania  przekracza  2 mln

zł -  zgodnie  z art.  5 ust.  3 pkt  1-2.

Jednocześnie  2 mln  złotych  to  zbyt

niska  kwota  do  monitoringu.

14.

I

I
l"
I

I

I

15  ust.  19

Środki  dotacji  celowej  z budżetu

państwa  odzyskane  w kolejnych

latach  następujących  po roku

budżetowym,  w którym  zostały

przekazane  przez  Instytucję

Zarządzającą  RPO beneficjentom,

odsetki  oraz  inne  wpływy  na rachunek

llnstytucji Zarządzającej RPO
(stanowiące  dochód  budżetu

 państwa),  Instytucja  Zarządzająca  RPO

po  wyjaśnieniu  i rozliczeniu  zwraca

niezwłocznie  na właściwy  rachunek

bankowy  wskazany  przez  Ministra,

informując  o tym  Ministra  w wersji

W treści  przywołanego  ustępu

zobowiązuje  się IZ RPO do

informowania  Ministra  o dokonanych

zwrotach  wg  wzoru  zał.  nr  30,  nie

doprecyzowano  jednak  terminu.  Z

kontekstu  można  zrozumieć,  że

zarówno  zwrot  jak  i informacja  ma

być  przekazana  każdorazowo,

niezwłocznie  po  wyjaśnieniu  i

rozliczeniu  wpływu  środków  na

rachunek  IZ RPO, podczas  gdy  w art.

17  ust.  I  wskazano,  że informacja  ta

Doprecyzowanie  zapisu  pozwoli

uniknąć  przekazywania  dwukrotnie  tej

samej  informacji.
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papierowej  i elektronicznej  (skan

podpisanego  dokumentu)  lub  wersji

podpisanej  elektronicznym  podpisem,

wzór  informacji  stanowi  załącznik  nr

30 do  Kontraktu.  Na poleceniach

przelewu  zwracanych  środków

Instytucja  Zarządzająca  RPO

umieszcza  informację  o nazwie

programu  operacyjnego,  nazwie

funduszu,  klasyfikacji  budżetowej

środków  podlegających  zwrotowi,

określa  tytuł  zwrotu  środków  oraz  w

przypadku  zwrotu  należności  głównej

rok,  w którym  została  udzielona

dotacja  celowa  z budżetu  państwa.

Informacja  stanowiąca  załącznik  nr  30

do  Kontraktu  jest  załączana  do

najbliższego  sprawozdania  z

wykorzystania  otrzymanej  dotacji

celowej  z budżetu  państwa  a w

przypadku  zwrotów  dokonanych  w

grudniu  jest  przekazywana  do 20

stycznia  roku  następnego.

ma być  przekazywana  do  20 dnia

każdego  miesiąca  (wraz  z innymi

dokumentami).  Proponuje  się  dodać

w art.  15  ust.  19,  że informacja  o

zwrocie  jest  przekazywana  w

terminie,  o którym  mowa  w art.  17

ust.  1. I

I

15. 5 18  ust  3 pkt  1

Kontraktując  środki,  o których  mowa

w art.  5 ust.  3 pkt  1-4,  Instytucja

Zarządzająca  Programem

Regionalnym  zobowiązuje  się

przestrzegać  limitu  dostępnej  alokacji,

z uwzt_lednieniem  ooniższvch

Kontraktując  środki  trudno  będzie

określić  maksymalny  udział  budżetu

państwa  w  finansowaniu

,,(...)projektów  realizowanych  w

ramach  Programu  Regionalnego

innych  niż  projekty  z zakresu  zadań

warunków: własnych  samorządu  województwa  -

1) w przypadku  środków,  o

których  mowa  w art.  5 ust.  3

za zgodą  Ministra"

W zapisie  nie  wiadomo  czy  chodzi  o %

czy  maksymalną  kwotę  udziału

1l



pkt  1i2:

a) maksymalny  udział  budżetu

państwa  w  finansowaniu

wydatków  kwalifikowalnych

w ramach  danego  projektu

wynosi  nie  więcej  niż......,  z

zastrzeżeniem  lit.  b i c

I

I

I
I

budżetu  państwa  -  proszę  o

doprecyzowanie

16.

I

sl

I

I

18  ust  3 pkt  2

Kontraktując  środki,  o których  mowa

w art.  5 ust.  3 pkt  1-4,  Instytucja

Zarządzająca  Programem

Regionalnym  zobowiązuje  się

przestrzegać  limitu  dostępnej  alokacji,

z uwzględnieniem  poniższych

warunków:

2) w przypadku  środków,  o
I

których  mowa  w art.  5 ust.  3

pkt  3 i4:

a)  maksymalny  udział  budżetu

państwa  w finansowaniu

wydatków

kwalifikowalnych  w ramach

danego  projektu  w danym

celu  szczegółowym  nie

przekracza  udziału

określonego  w załączniku

nr  7 do  Kontraktu  dla  tego

typu  projektu  w ramach

danego  celu

Należy  przeformułować  treść  tego

punktu,  aby  wprost  z niego  wynikało

jaki  jest  udział  BP dla  EFS+ zarówno  w

Iprojektach standardowych,  jaki  w

przedsięwzięciach  priorytetowych.
I

Niezrozumiałe  jest  odesłanie  w  tym

miejscu  do  art.  5, ust.  3, pkt  3 i4.

Art.  5, ust.  3, pkt  3 i4  stanowi  o

udziale  BP w projektach  EFS+ ujętych

na liście  przedsięwzięć

priorytetowych.

Tymczasem  w ocenie  strony

samorządowej  w tym  miejscu  (art.  18,

ust  3, pkt  2) powinna  być  zawarta  

regulacja  odnosząca  się  do BP we

wszystkich  standardowych  projektach

EFS (konkursowych  i

pozakonkursowych).

Z obecnego zapisu wynika, że udział I
BP będzie  możliwy  wyłącznie  w

projektach  EFS wskazanych  jako

przedsięwzięcia  priorytetowe.

12



I
szczegółowego,

17. 5 18  ust  4

Strona  rządowa  pokrywa  wyłącznie

różnice  kursowe  wynikające  z

przeliczenia  alokacji  EFRR, EFS+, pod

warunkiem,  że limit  dostępnej

alokacji  wyliczony  został  zgodnie  z

algorytmem,  o którym  mowa  w ust.  2.

W opinii  strony  samorządowej  zapis

jest  mało  precyzyjny.  Nie  wiadomo

kiedy  pokrywa  wyłącznie  różnice

kursowe,  w  jakich  sytuacjach.

18.

I

5i

I

19  ust.  1  pkt  3)

W razie  stwierdzenia  przez  Ministra

wystąpienia  okoliczności

wskazujących  na nieprawidłowości  w

realizacji  RPO lub  okoliczności

mogących  skutkować

niewydatkowaniem  środków  z EFRR

lub  EFS+ w ramach  RPO, w

szczególności  w przypadku,  gdy

wystąpi  jedna  z następujących

przesłanek:

3) liczba  i wartość  nieprawidłowości

indywidualnych  może  wskazywać  na

nieprawidłowe  zarządzanie  RPO,

I

W podanym  punkcie  wskazano,  że

nieprawidłowości  indywidualne  mogą

świadczyć  o nieprawidłowym

zarządzaniu  RPO. Czy nie  powinno  być

tu  wskazania  na nieprawidłowości

systemowe?  Proszę  o zmianę  rodzaju

nieprawidłowości  na,,systemowe"lub

doprecyzowanie,  że chodzi  o

nieprawidłowości  popełnione  przez

IZ/IP RPO.

Propozycja  zapisu:

,,W  razie  stwierdzenia  przez  Ministra

wystąpienia  okoliczności

wskazujących  na nieprawidłowości  w

realizacji  RPO lub  okoliczności

mogących  skutkować

niewydatkowaniem  środków  z EFRR

IZ RPO nie  może  ponosić

odpowiedzialności  za błędy

Beneficjentów,  co więcej  wysoka

wykrywalność  nieprawidłowości

indywidualnych  przez  IZ RPO świadczy

o prawidłowym  zarządzaniu

Programem,  bowiem  w wyniku

działań  Instytucji  nie  dojdzie  do

nieprawidłowego  sfinansowania

wydatków  (jeżeli  nieprawidłowość

zostanie  wykryta  przed

wydatkowaniem  środków).  Należy

mieć  na uwadze,  że znaczna  liczba

nieprawidłowości  indywidualnych

dotyczy  błędów  Beneficjentów  przy

udzielaniu  zamówień  w projekcie.  W

przypadku  pozostawienia  zapisów  w

przesłanym  do  zaopiniowania

kształcie,  IZ RPO będzie  odpowiadać

13



lub  EFS+ w ramach  RPO,  w

szczególności  w przypadku,  gdy

wystąpi  jedna  z następujących

przesłanek:

3) liczba  i wartość  nieprawidłowości

systemowych  może  wskazywać  na

nieprawidłowe  zarządzanie  RPO,"

zoaprbałęcodwnąanreyachznaac'sęzpczroecbeludukrrajowym.l

19

I

I

I

I

I

i 6

I
I

I
I
I

21  ust.  3 i6

W celu  przeprowadzenia  kontroli,  o

której  mowa  w ust.  2, Minister  może

wystąpić  z wnioskiem  o

udostępnienie  niezbędnych

dokumentów  do  podmiotów

odpowiedzialnych  za realizację

przedsięwzięć  priorytetowych,

instytucji  zarządzających  KPO,

ministrów  właściwych  ze względu  na

zakres  rzeczowy  objęty  Kontraktem

lub  Strony  samorządowej

6. Minister  przekazuje  również

informację  pokontrolną  właściwej

Instytucji  Zarządzającej  KPO -

wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  jej  to

dotyczy

Skrót  KPO powinien  zostać  rozwinięty

w całym  dokumencie.

20.

I

I

I
7 23 ust.  3

I

i W przypadku Ministra,
wypowiedzenie  może  nastąpić  w

I

przypadku  stwierdzenia  rażącego

Rezygnacja  z zapisu.
Negocjacje  RPO z KE odbywają  się we

współpracy  z przedstawicielami

Ministerstwa,  zatem  nie  ma

14



odstępstwa  wynegocjowanego  RPO

od postanowień  Kontraktu.

możliwości,  aby  możliwe  było  rażące

odstępstwo  wynegocjowanego  RPO

od postanowień  Kontraktu.  Jeśli

natomiast  wynegocjowane  RPO

będzie  miało  znaczne  zmiany  wobec

zapisów  kontraktu,  może  to  tylko

wynikać  z wynegocjowania  w ramach

rozmów  z KE indywidualnych

warunków  pod  specyfikę  danego

województwa  (co  można  będzie

zmodyfikować  w KP w ramach

procedury  zmian  KP).

I

I
121.

I
17i
l,
I i

26  ust.  I

Strona  nie  może  przenieść  na

jakąkolwiek  osobę  trzecią  praw  i

zobowiązań  wynikających  z Kontraktu

bez  zgody  drugiej  Strony.

Wskazanie  w sposób  czytelny  intencji

strony  rządowej  przyczyni  się do

prawidłowej  realizacji  Kontraktu.

Czy z zapisu  wynika  konieczność

wyrażania  zgody  przez  Ministra  do

ustanowienia  IP?

22

I

I

26 ust.  2
Ustalenia  zawarte  w Kontrakcie  nie

mogą  być  podstawą  do  roszczeń

przeciwko  Stronom,  kierowanych

przez  inne  podmioty,  w tym  podmioty

odpowiedzialne  za realizację

przedsięwzięć  priorytetowych,  o

których  mowa  w art.  10  ust.  3 i4.

W art.lO  nie  ma ust  4 Błąd  logiczny

I
15



I

I
23.

I
I

27 ust.  2 i3

2.  Zmiany  załączników,  o

których  mowa  w ust.  I pkt.  1-7  oraz  w

pkt.  27, nie  wymagają  zmiany

postanowień  Kontraktu  i są

dokonywane  po uzgodnieniu  przez

Strony.

3.  Zmiany  załączników,  o

których  mowa  w ust.  1 pkt.  8-26  oraz

28-30  nie  wymagają  zmiany

postanowień  Kontraktu  i są

dokonywane  przez  Ministra  po

konsultacji  ze Stroną  samorządową.

Zał.  3 powinien  być  tak  samo

traktowany  jak  zał.  8-26  i 28-30.

Zgodnie  z zapisami  art.  6 ust  4 jest  to

miesięczny  wzór  informacji

24 27 ust.  I  pkt  5
Załącznik  nr 5 -  Wielkość  alokacji  na

wsparcie  inwestycji  realizowanych  w

formule  projektu  hybrydowego;

Zgodnie  z uwagą  do  art.  8 ust.  1

proponuje  się  usunąć  załącznik

25 Załącznik

I
Załącznik  nr  1  Lista  przedsięwzięć

priorytetowych  finansowanych  w

ramach  Programu  Regionalnego

W którym  miejscu  będą  wskazane

projekty  realizowane  w programach

krajowych  uzgodnione  w Kontrakcie

Programowym  np.  w zakresie

promowania  zrównoważonej

multimodalnej  mobilności  miejskiej?
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