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Rozdział /Podrozdział /Punkt
Część I Indykatywny
Wykaz Indywidualnych
Projektów Kluczowych/
Ścieżka przygotowania i
realizacji projektu
Część I Indykatywny
Wykaz Indywidualnych
Projektów Kluczowych/ C.
Etap oceny i
kwalifikowalności/
3.1 Ocena formalna

Poprzedni zapis
Przyjęcie przez ZW uchwałą
Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów
Kluczowych (8 luty 2008)

Obecne zmiany
Przyjęcie przez ZW uchwałą
Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów
Kluczowych (8 stycznia 2008).

Brak zapisu.

Wniosek aplikacyjny wraz z
załącznikami dla projektu
kluczowego należy przygotować
zgodnie z najaktualniejszymi
dokumentami, instrukcjami i
wytycznymi obowiązującymi w dniu
składania wniosku.
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Ponadto, dokumentacja aplikacyjna
powinna być zgodna z
dokumentacją złożoną w ramach
wstępnej oceny. Każda zmiana w
zakresie projektu wymaga
indywidualnej zgody IZ RPO WSL.
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Uzasadnienie
Korekta omyłki
pisarskiej.

Doprecyzowanie
procedur.

Część II Program Rozwoju
Subregionu/
Definicja
subregionu

Programy Rozwoju Subregionów
opracowywane są w partnerstwie
przez jednostki samorządu
terytorialnego. Beneficjentami
projektów realizowanych w ramach
PRS mogą być jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
stowarzyszenia oraz jednostki
organizacyjne jst posiadające
osobowość prawną.

Część II Program Rozwoju
Subregionu/ A. Etap
przygotowawczy/ 1.2
Porozumienie
subregionalne/ 4.System
nadzoru nad realizacją
porozumienia

Istnieje dowolność w zakresie formy
nadzoru nad realizacją postanowień
porozumienia. Strony porozumienia
mogą powołać reprezentację
subregionu oraz zespół roboczy do
opracowania Programu Rozwoju
Subregionu. Reprezentację
subregionu wobec IZ RPO WSL
powinno stanowić
przedstawicielstwo 3 – 5 osób.
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Część II Program Rozwoju
Subregionu/ B. Etap
opracowania/ 2.1.
Opracowanie Programu

Dla każdego proponowanego
projektu, który ma być realizowany
w ramach PRS należy przygotować
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Programy Rozwoju Subregionów
opracowywane są w partnerstwie
przez jednostki samorządu
terytorialnego. Beneficjentami
projektów realizowanych w ramach
PRS mogą być jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
stowarzyszenia oraz jednostki
organizacyjne jst posiadające
osobowość prawną a także
podmioty, w których większość
udziałów lub akcji posiadają jst,
powołane w celu realizacji zadań
publicznych jst.
Celem pełnienia nadzoru nad
realizacją postanowień porozumienia
należy powołać Reprezentację
subregionu wobec IZ RPO WSL,
którą powinno stanowić
przedstawicielstwo co najmniej 3
osób. Rolę taką mogą pełnić również
zarządy już istniejących związków
lub stowarzyszeń jednostek
samorządu terytorialnego
wchodzących w skład Subregionu.
Strony porozumienia mogą powołać
również zespół roboczy do
opracowania Programu Rozwoju
Subregionu.
Dla każdego proponowanego
projektu, który ma być realizowany
w ramach PRS należy przygotować
fiszkę projektową (załącznik 3) i

Rozszerzenie listy
beneficjentów PRS.

Doprecyzowanie
procedur.

Doprecyzowanie
zapisu.

Rozwoju Subregionu/
3.Lista główna projektów
PRS

Część II Program Rozwoju
Subregionu/ B. Etap
opracowania/ 2.1.
Opracowanie Programu
Rozwoju Subregionu/
7.Załącznik – lista
projektów rezerwowych
6
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Część II Program Rozwoju
Subregionu/ C. Etap oceny
i kwalifikowania do
finansowania/ 3.2 Decyzja
o dofinansowaniu
Programu Rozwoju
Subregionu

fiszkę projektową (załącznik 3) i
Wstępne Studium Wykonalności
(załącznik 7) lub Studium
Wykonalności. Ponadto, należy
sporządzić zbiorcze zestawienie
projektów zgodnie z załącznikiem 9
niniejszych Wytycznych. Powyższe
dokumenty powinny zostać
załączone do Umowy o współpracy
w sprawie realizacji PRS.
Projekty rezerwowe mogą zostać
przesunięte do realizacji w
przypadku zastrzeżeń IZ RPO WSL
do projektu/projektów
umieszczonych na liście głównej
Programu Rozwoju Subregionu po
przeprowadzeniu oceny
merytorycznej PRS oraz w wyniku
powstania oszczędności w trakcie
realizacji projektów programu.

Na podstawie wyników oceny PRS
Zarząd Województwa Śląskiego
podejmuje uchwałę o
dofinansowaniu Programu Rozwoju
Subregionu. Uchwała oznacza
wstępną deklarację dofinansowania
projektów, które pozytywnie
przeszły wstępną ocenę. W
przypadku, gdy cześć projektów
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Wstępne Studium Wykonalności
(załącznik 7) lub Studium
Wykonalności. Ponadto, należy
sporządzić zbiorcze zestawienie
projektów zgodnie z załącznikiem 9
niniejszych Wytycznych. Powyższe
dokumenty stanowią załączniki do
Umowy o współpracy w sprawie
realizacji PRS.
Projekty rezerwowe mogą zostać
przesunięte do realizacji w
przypadku zastrzeżeń IZ RPO WSL
do projektu/projektów
umieszczonych na liście głównej
Programu Rozwoju Subregionu po
przeprowadzeniu oceny
merytorycznej PRS oraz w wyniku
powstania oszczędności w trakcie
realizacji projektów programu.
Istnieje wówczas możliwość
ograniczenia zakresu projektu
wynikająca z jego dostosowania do
kwoty możliwego do uzyskania
dofinansowania.
Na podstawie wyników oceny PRS
Zarząd Województwa Śląskiego
podejmuje uchwałę o
dofinansowaniu Programu Rozwoju
Subregionu. Uchwała oznacza
wstępną deklarację dofinansowania
projektów, które pozytywnie
przeszły wstępną ocenę. W uchwale
wskazana jest również

Doprecyzowanie
procedur.

Doprecyzowanie
procedur.
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Część II Program Rozwoju
Subregionu/ D. Etap
wdrażania/ 4.2 Ocena

negatywnie przeszła etap wstępnej
oceny, w uchwale jest również
wskazana niezagospodarowana
kwota środków w wysokości
dofinansowania projektów, które
zostały wykreślone z listy PRS. Do 1
miesiąca od daty podjęcia uchwały o
dofinansowaniu PRS Reprezentacja
Subregionu zobligowana jest
przedstawić IZ RPO WSL listę
projektów rezerwowych, które
zastąpią projekty negatywnie
ocenione. Po wytypowaniu przez
Reprezentację Subregionu
projektów rezerwowych Zarząd
Województwa przyjmuje aneks do
uchwały o dofinansowaniu Programu
Rozwoju Subregionu dotyczący
zagospodarowania puli środków
przez projekty rezerwowe. W
przypadku nieotrzymania listy
projektów rezerwowych Zarząd
Województwa zatwierdza aneks do
uchwały o dofinansowaniu Programu
Rozwoju Subregionu anulujący
niezagospodarowaną pulę środków
PRS – środki realokowane są do puli
konkursowej RPO WSL.

niezagospodarowana kwota środków
powiększona o kwotę
dofinansowania projektów
negatywnie ocenionych,
wykreślonych z listy PRS.

Brak zapisu.

Wniosek aplikacyjny wraz z
załącznikami dla projektu PRS
należy przygotować zgodnie z
najaktualniejszymi dokumentami,
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W terminie 1 miesiąca od dnia
podjęcia uchwały o dofinansowaniu
PRS Reprezentacja Subregionu
zobligowana jest złożyć w
sekretariacie WRR aneks do umowy
o współpracy w sprawie realizacji
PRS lub nową umowę
zatwierdzającą zmiany w Programie
oraz wszelkich załącznikach do
umowy wynikające z zastąpienia
projektów negatywnie ocenionych
projektami z listy rezerwowej.
Po otrzymaniu aneksu lub nowej
umowy od reprezentacji subregionu,
Zarząd Województwa przyjmuje
uchwałę zmieniającą uchwałę o
dofinansowaniu PRS, którą
zatwierdza warunkowo
dofinansowanie Programu po
zmianach, wraz z zaktualizowaną
listą projektów. Pozostała kwota
niezagospodarowana zostaje
anulowana - środki realokowane są
do puli konkursowej RPO WSL.
Doprecyzowanie
procedur.

formalna

instrukcjami i wytycznymi
obowiązującymi w dniu składania
wniosku.
Ponadto, dokumentacja aplikacyjna
powinna być zgodna z
dokumentacją złożoną w ramach
wstępnej oceny. Każda zmiana w
zakresie projektu wymaga
indywidualnej zgody IZ RPO WSL.
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Część II Program Rozwoju
Subregionu/ D. Etap
wdrażania/ 4.6 Realizacja
projektu / Harmonogram
przygotowania i
wdrożenia Programów
Rozwoju Subregionów

f) zagospodarowanie oszczędności
poprzetargowych i kwot
niewykorzystanych w ramach
alokacji na poszczególne PRS zagospodarowanie oszczędności (I)
do do 30 czerwca 2014.

Wytyczne do monitoringu i
sprawozdawczości dla
programów rozwoju
subregionu
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f) zagospodarowanie oszczędności
poprzetargowych i kwot
niewykorzystanych w ramach
alokacji na poszczególne PRS zagospodarowanie oszczędności (I)
do do 30 czerwca 2015.

Korekta omyłki
pisarskiej.

Zmiana załącznika.

Modyfikacja i
doprecyzowanie
procedur z zakresu
monitoringu i
sprawozdawczości
Programów Rozwoju
Subregionów.

