Stanowisko negocjacyjne
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Wrocław, marzec 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., z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz 14 lutego 2022 r., projektu Kontraktu
Programowego dla Województwa Dolnośląskiego przekazanego przez Stronę Rządową pismem znak: DRPIV.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., projektu Kontraktu Programowego dla
Województwa Dolnośląskiego przekazanego przez Stronę Rządową pismem znak: DRP-IV.530.5.2021.WS.7,
z dnia 14 marca 2022 r. oraz dwustronnych ustaleń roboczych, ustosunkowując się do kluczowych kwestii,
niniejszym przekazujemy Stanowisko negocjacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego:
1. Włączenie środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do programu regionalnego –
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:
Samorząd Województwa Dolnośląskiego przychyla się do zaproponowanego przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zapisu w art. 4 ust 4 Kontraktu Programowego dla
Województwa Dolnośląskiego.
2. Wsparcie OSI o znaczeniu krajowym:
Strona Samorządowa akceptuje zobowiązanie do ujęcia miejskich obszarów funkcjonalnych
wskazanych w art. 9 ust. 4 Kontraktu Programowego, w brzmieniu zaproponowanym przez MFiPR.
3. Limit środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów:
Strona Samorządowa akceptuje uzupełnioną treść art. 5 ust. 4 pkt 1 o zapis „zwiększenie wartości,
o której mowa w zdaniu poprzednim będzie możliwe za zgodą Ministra”.
4. Załącznik nr 3 - Katalog odstępstw Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej:
i.

ii.

iii.

Strona Samorządowa akceptuje argumentację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
dot. przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego
w Dusznikach-Zdroju” i jego ujęcia w zał. nr 3 pod warunkiem uzgodnienia możliwości
odstępstwa od demarkacji z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Strona Samorządowa akceptuje stanowisko Strony Rządowej odnośnie zadań dot. Teatru
Polskiego Scena Główna i Teatru Polskiego Scena Kameralna. Strona Samorządowa planuje je
realizować jako dwa osobne przedsięwzięcia wpisane do Kontraktu Programowego.
Strona Samorządowa akceptuje stanowisko Strony Rządowej dot. przedsięwzięcia pn.
„Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na terenie Dolnego Śląska”.
Przedsięwzięcie planowane w CP2/cs (vii) nie zostanie ujęte w zał. nr 3 do Kontraktu
Programowego dla Województwa Dolnośląskiego.

5. Załącznik nr 10 - Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu
Regionalnego
i. Zarząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje stanowisko Strony Rządowej dotyczące inwestycji
drogowych w CP3 w zakresie ujęcia ich jako jedno przedsięwzięcie oraz w zakresie konieczności
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skorygowania kwoty przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Programowym do kwoty odpowiadającej
alokacji w projekcie programu FEDŚ 2021-2027. Ostateczna kwota inwestycji drogowych w CP3
ujętych w zał. nr 10 do Kontraktu Programowego wynosi 166 142 823 EUR i jest zgodna z alokacją
przewidzianą w projekcie programu FEDŚ 2021-2027.
ii. Zarząd Województwa Dolnośląskiego akceptuje stanowisko Strony Rządowej dotyczącej inwestycji
kolejowych w CP3 odnoszących się do konieczności skorygowania kwoty przedsięwzięć ujętych
w Kontrakcie Programowym do kwoty odpowiadającej alokacji w projekcie programu FEDŚ 20212027. Dokonano weryfikacji wykazu przedsięwzięć priorytetowych, zgodnie z rekomendacją
i roboczymi ustaleniami z MFiPR. Ostateczna kwota inwestycji kolejowych w CP3 ujętych w zał. nr
10 do Kontraktu Programowego wynosi 136 142 823 EUR i jest zgodna z alokacją przewidzianą
w projekcie programu FEDŚ 2021-2027.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup 20 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych i 2 nowych trójczłonowych pojazdów z napędem dwusystemowym elektrycznospalinowym” została zmodyfikowana szacunkowa wartość dofinansowania UE.
iii. Odnosząc się do braku realizacji w programie FEDŚ 2021-2027 działań w zakresie infrastruktury
społecznej Strona Samorządowa wyjaśnia, że z uwagi na ograniczone środki FEDŚ 2021-2027,
a także konieczność spełnienia wymogów dot. m.in. koncentracji środków zaplanowano realizację
działań prowadzonych lub współprowadzonych przez samorząd województwa jako projektów
strategicznych z punktu widzenia regionu. Ponadto Strona Samorządowa informuje, że w ramach
kończącego się już w ramach RPO WD 2014-2020 na działania związane z infrastrukturą społeczną
oraz edukacyjną przeznaczono środki w wysokości:
 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ponad 300 mln EUR,
 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna – ponad 451 mln EUR.
iv. Strona Samorządowa informuje o rezygnacji z 2 przedsięwzięć planowanych w CP4 tj.:
 Partnerstwo na rzecz utworzenia Modelowych Centrów Społecznych na Dolnym Śląsku,
 Rozwój usług opiekuńczych w społeczności lokalnej (w tym wytchnieniowych, przerwy
regeneracyjnej, opieki paliatywnej i usług opiekuńczych) w powiązaniu z usługami medycznymi.
Załącznik nr 10 został skorygowany zgodnie z ww. informacjami. Ponadto informuję, że
w przedsięwzięciu nr 4 został zmieniony tytuł projektu, w przedsięwzięciu nr 18 usunięto komentarz
dot. zgodności z Regionalnym Planem Transportowym – zakup taboru nie jest inwestycją
w infrastrukturę kolejową ujmowaną w RPT.
Natomiast w przedsięwzięciu nr 43 skorygowano omyłkę dot. celu szczegółowego zamiast CP4/(k),
winno być CP4/(l).
Po uwzględnieniu niniejszego stanowiska i braku dalszych rozbieżności, Zarząd Województwa
Dolnośląskiego deklaruje gotowość do podpisania Kontraktu Programowego.
Załączniki do Stanowiska Negocjacyjnego:
1. Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego (Załącznik nr 10 do
KP).
2. Katalog odstępstw Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej (Załącznik nr 3 do KP).
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