Załącznik nr 1 do Uchwały nr 709/363/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1.04.2010 r.

Rejestr zmian Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów

Lp.
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Rozdział /Podrozdział
/Punkt
Część I
Indykatywny Wykaz
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych
Zasady
uwzględnienia
projektów
kluczowych w
ramach RPO WSL

Poprzedni zapis

Obecne zmiany

Indykatywny
Wykaz
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 składa
się z dwóch części:
1. Projektów dużych
2. Projektów mniejszych

Indykatywny
Wykaz
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 – 2013 składa się
z trzech części:
1. Projektów dużych
2. Projektów mniejszych
3. Listy
rezerwowej
projektów kluczowych
Projekty indywidualne umieszczone
na liście rezerwowej projektów
kluczowych
mogą
otrzymać
dofinansowanie
w
przypadku
przydzielenia dodatkowych środków
w
ramach
priorytetów
np.
z
krajowej
rezerwy
wykonania
w
ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia na lata 2007-2013,
a
także
usunięcia
przeszkód
formalnych,
które
uniemożliwiły

1

Uzasadnienie
Wprowadzenie
procedury tworzenia
listy rezerwowej,
w celu sprawnej
realizacji ścieżki
wyboru projektów
kluczowych.

uwzględnienie projektu na liście
podstawowej projektów dużych lub
mniejszych.
2

3

Część I
Indykatywny Wykaz
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych
B. Etap opracowania
2.1
Podpisanie
umowy ramowej

B. Etap opracowania
2.2
Przygotowanie

Niezbędnym warunkiem dla definiowania
zakresów do umów o dofinansowanie
jest to, że przedmiotem umów muszą
być
zamknięte,
stanowiące
całość
zadania, które w ramach zakresu
objętego umową w pełni korespondować
będą z założeniami RPO WSL oraz
wykazywać będą rezultaty przewidziane
dla danego działania zgodnie z listą
wskaźników będącą załącznikiem do
Uszczegółowienia RPO WSL. O ilości i
zakresie
właściwych
umów
o dofinansowanie decydować będzie, w
porozumieniu z liderem i partnerami
projektu, Instytucja Zarządzająca RPO
WSL.

Na podstawie cyklicznie zbieranych
materiałów
dotyczących
stopnia
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Niezbędnym warunkiem dla definiowania
zakresów do umów o dofinansowanie jest
to, że przedmiotem umów muszą być
zamknięte, stanowiące całość zadania,
które w ramach zakresu objętego umową
w
pełni
korespondować
będą
z
założeniami RPO WSL oraz wykazywać
będą rezultaty przewidziane dla danego
działania zgodnie z listą wskaźników
będącą załącznikiem do Uszczegółowienia
RPO WSL. O ilości i zakresie właściwych
umów
o dofinansowanie
decydować
będzie, w porozumieniu z liderem
i partnerami
projektu,
Instytucja
Zarządzająca RPO WSL.

Wprowadzenie
procedury tworzenia
listy rezerwowej, w
celu sprawnej
realizacji ścieżki
wyboru projektów
kluczowych.

Umowy ramowe zawiera się z
beneficjentami,
których
projekty
znajdują się na liście podstawowej
projektów dużych lub mniejszych.
Ponadto, IZ może zawrzeć umowę z
beneficjentem
projektu
rezerwowego. IZ podejmuje decyzję
o
zakresie
zawierania
umów
ramowych
z
beneficjentami
projektów z listy rezerwowej.
Harmonogram przygotowania
wniosku

Wprowadzenie
procedury tworzenia

kompletu
dokumentacji

przygotowania
i realizacji
projektów
kluczowych
będą
przeprowadzane
weryfikacje planu inwestycyjnego (co
najmniej raz w roku).
Z liderem każdego projektu kluczowego
zostanie
uzgodniony
indywidualny
harmonogram
przygotowania/uzupełnienia kompletnej
dokumentacji
projektowej
i wniosku
o dofinansowanie.
Liderzy zostaną zobowiązani do
cyklicznego
informowania
o
postępach
w
przygotowaniu
dokumentacji.
W
przypadku
poważnych
opóźnień
bądź
nieprawidłowości w przygotowaniu
dokumentacji
projekty
będą
usuwane z listy Indykatywnego
Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych,
a
środki
zarezerwowane na ich realizację
będą
przesuwane
do
puli
konkursowej.
Nie
planuje
się
przeprowadzania
dodatkowych
naborów projektów kluczowych w
ramach RPO WSL.
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Na podstawie cyklicznie zbieranych
materiałów
dotyczących
stopnia
przygotowania
i realizacji
projektów
kluczowych
będą
przeprowadzane
weryfikacje planu inwestycyjnego (co
najmniej raz w roku).
Z liderem każdego projektu kluczowego
zostanie
uzgodniony
indywidualny
harmonogram
przygotowania/uzupełnienia kompletnej
dokumentacji
projektowej
i wniosku
o dofinansowanie.
Liderzy zostaną zobowiązani do
cyklicznego
informowania
o
postępach
w
przygotowaniu
dokumentacji.
W
przypadku
poważnych
opóźnień
bądź
nieprawidłowości w przygotowaniu
dokumentacji projektu kluczowego
będzie
on
usunięty
z
listy
podstawowej,
wówczas
projekt
decyzją IZ RPO WSL może zostać
przesunięty na listę rezerwową
Indykatywnego
Wykazu
Indywidualnych
Projektów
Kluczowych, a środki zarezerwowane
na jego realizację będą przesuwane
do puli konkursowej. Nie planuje się
przeprowadzania
dodatkowych
naborów projektów kluczowych w
ramach RPO WSL.

listy rezerwowej,
w celu sprawnej
realizacji ścieżki
wyboru projektów
kluczowych.

4

Wytyczne do
monitoringu i
sprawozdawczości
dla programów
rozwoju subregionu

Zmiana załącznika.

4

Doprecyzowanie i
uspójnienie procedur
z zakresu
monitoringu i
sprawozdawczości
Programów Rozwoju
Subregionów.

