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Stanowisko negocjacyjne
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wrocław, luty 2022
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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., z dnia 10 września 2021 r. oraz z dnia 13 grudnia 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 w trybie roboczym dnia 26 listopada br., 
projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego przekazanego przez Stronę Rządową 
pismem znak: DRP-IV.530.5.2021.WS.6, z dnia 7 lutego 2022 r. oraz dwustronnych ustaleń roboczych, 
ustosunkowując się do kluczowych kwestii, niniejszym przekazujemy Stanowisko negocjacyjne Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego:

1. Wysokość alokacji programu regionalnego:

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 docelowo uzupełnić o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

2. Włączenie środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do programu regionalnego – 
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

Biorąc pod uwagę negocjacje Umowy Partnerstwa, Strona Samorządowa ujęła dodatkową oś 
priorytetową w projekcie programu FEDS 2021-2027, którego konsultacje społeczne rozpoczęły się 24 
stycznia br.,  obejmie ona interwencje finansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji.

3. Wysokość środków z przeznaczeniem na pomoc techniczną:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje wysokość środków z przeznaczeniem na pomoc 
techniczną EFRR i EFS+. Ponadto Samorząd Województwa Dolnośląskiego stoi na stanowisku, iż zasoby 
pomocy technicznej należy docelowo uzupełnić o środki  przeznaczone na ten zakres dla Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, jednocześnie podkreślając, że jej wartość procentowa powinna być zgodna 
z rozporządzeniem ogólnym, tj. 4%.

4. Koncentracja tematyczna:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przychyla się do zaproponowanego poziomu procentowego 
i kwot koncentracji tematycznej (zgodnie z pismem z dnia 7 lutego 2022 r. znak: DRP-IV.530.5.2021.WS.6), 
określonego w art. 7 ust. 2 projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Dolnośląskiego.

5. Wsparcie OSI o znaczeniu krajowym:

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się do objęcia instrumentem Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne oraz Innym Instrumentem Terytorialnym następujące obszary:



3

 ZIT Zachodni Obszar Funkcjonalny (ZIT ZOF)
 ZIT Południowy Obszar Funkcjonalny (ZIT POF)
 ZIT Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (ZIT LGOF)
 ZIT Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny (ZIT WOF)
 ZIT Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny (ZIT JOF)
 ZIT Wrocławski Obszar Funkcjonalny (ZIT WROF)
 Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IIT SW)

W obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 przyjętej w 2018 r. wyznaczone 
zostały 4 Miejskie Obszary Funkcjonalne, które nie są zgodne z zaplanowanymi w ramach FEDS 2021-2027 
instrumentami terytorialnymi, dlatego też Strona Samorządowa proponuje wpisanie w art. 9 ust. 4 
Kontraktu Programowego wszystkie 7 zaplanowanych instrumentów terytorialnych z zastrzeżeniem 
dokonania odpowiedniej zmiany w nowej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

6. Finansowanie inwestycji drogowych ze środków programu krajowego Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027:

Strona Samorządowa przyjmuje do wiadomości stanowisko Strony Rządowej, że w programie FEnIKS 
priorytetem jest zapewnienie środków finansowych na projekty w sieci TEN-T, a projekty drogowe 
w miastach na prawach powiatu mogą być finansowane w wyjątkowych sytuacjach. 

7. Limit środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów:

Strona Samorządowa akceptuje stanowisko Strony Rządowej, dotyczące limitu środków z budżetu 
państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów wojewódzkich. Ta kwestia nie 
wymaga dalszych uzgodnień, pod warunkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu umożliwiającego 
zwiększenie wysokości limitu za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
w indywidualnych przypadkach na uzasadniony wniosek właściwego zarządu województwa.

8. Załącznik nr 3 - Katalog odstępstw Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej 

i. Strona Samorządowa wnioskuje o ujęcie w Katalogu odstępstw Programu Regionalnego od 
linii demarkacyjnej (załącznik nr 3 do KP) przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni 
zabytkowego Młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju”.

ii. Strona Samorządowa nie zgadza się na ujęcie jako jednego przedsięwzięcia dotyczącego 
Teatru Polskiego Scena Główna i Teatru Polskiego Scena Kameralna, planuje je realizować jako 
dwa osobne przedsięwzięcia wpisane do KP. W zakresie katalogu odstępstw proponujemy ująć 
to jako jedno odstępstwo – inwestycje w infrastrukturę Teatru Polskiego we Wrocławiu.

9. Załącznik nr 10 - Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu 

Regionalnego 

i. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdaje sobie sprawę z tego, że alokacja przewidziana 
w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na Cel 3 jest 
mniejsza niż łączna kwota przedsięwzięć wskazanych w Zał. nr 10, ale zaproponowana Lista 
przedsięwzięć priorytetowych została zweryfikowana pod kątem racjonalności umieszczenia 
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ich w Kontrakcie Programowym dla Województwa Dolnośląskiego. Dokonano weryfikacji 
wykazu przedsięwzięć priorytetowych, zgodnie z rekomendacją i roboczymi ustaleniami 
z  MFiPR. Jednocześnie Strona Samorządowa podkreśla, iż Lista jest propozycją przedsięwzięć, 
których realizacja będzie zależna od dostępności środków oraz gotowości do realizacji. 
Jednocześnie Strona Samorządowa informuje, że dokonała rankingu projektów w załączniku 
nr 10 (osobno dla projektów drogowych i osobno dla kolejowych).

ii. Strona Samorządowa nie przychyla się do połączenia projektów drogowych w jedno 
przedsięwzięcie. Planuje je realizować jako osobne przedsięwzięcia wpisane do KP. 
Poszczególne realizowane projekty będą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego.

iii. Samorząd Województwa podtrzymuje swoje stanowisko realizacji projektu „Dolnośląska 
Cyklostrada” w obydwu CP, zarówno w CP2 jak i w CP4.

10. Załącznik nr 33 - maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 
w ramach danego projektu w danym celu szczegółowym w ramach EFS+.  

Samorząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje zmodyfikowany załącznik nr 33 do Kontraktu 

Programowego.

Po uwzględnieniu niniejszego stanowiska i braku dalszych rozbieżności, Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego deklaruje gotowość do podpisania Kontraktu Programowego.

Załączniki do Stanowiska Negocjacyjnego:
Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego (Załącznik nr 10 do KP).
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