
  

UCHWAŁA NR 5798/VI/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 14 ka ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w związku z art. 30 ust. 
1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady  
(WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. z dnia 20.12.2013, L 347/320 z późn. zm.), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
zawierający przyjmowane zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu właściwemu do spraw 
rozwoju regionalnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 



  

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 

Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 państwo członkowskie jest 
zobowiązane do przedstawienia zmienionego programu Komisji Europejskiej. 

Proponowane zmiany związane są z realokacjami notyfikacyjnymi pomiędzy poszczególnymi 
kodami interwencji a także realokacjami programowymi pomiędzy osiami priorytetowymi – tj. 
realokacją z osi 1 oraz 2 do osi 3 a także realokacją z osi 6 do osi 4. Powyższe zmiany nie 
skutkują koniecznością aktualizacji wartości docelowych wskaźników, ponieważ dotyczą 
zwiększenia poprzetargowego dla już realizowanych projektów. 

Jednocześnie zmiany dotyczą wprowadzenia nowego działania 12.4 Inwestycje społeczne – 
długoterminowa integracja do osi priorytetowej dotyczącej środków inicjatywy REACT-EU 
(II transzy).   

W opinii IZ RPO WD 2014-2020 wprowadzenie przedstawionych zmian pozwoli na efektywne 
wykorzystanie środków w ramach RPO WD 2014-2020, w tym wpłynie na zwiększenie 
kontraktacji i certyfikacji i w efekcie przyczyni się do realizacji zakładanego przez IZ RPO WD 
Planu Wdrażania Programu oraz ostatecznych celów Programu, jak również jest odpowiedzią 
na skutki wywołane pandemią COVID-19 a także wsparciem dla potrzebujących, w tym 
osobom, które przybyły na Dolny Śląsk w wyniku wojny w Ukrainie.  

Proponowane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 182/22 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 1 sierpnia  
2022 r., a także uzyskały pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.  
Po zatwierdzeniu przedmiotowej uchwały program zostanie przekazany Komisji Europejskiej. 
 

 

 

 


