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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……./………./IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia ……  sierpnia 2011 r. 

 

Rejestr zmian Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów 

 

 

 

 
 

Lp. 

 

Rozdział /Podrozdział 

/Punkt 

 

Poprzedni zapis 

 

Obecne zmiany 

 

Uzasadnienie 

1 Część I Indykatywny 

Wykaz 

Indywidualnych 

Projektów 

Kluczowych 

 

Zasady 

uwzględnienia 

projektów 

kluczowych w ramach 

RPO WSL 

Brak zapisu 

 
Ponadto, w wyniku wystąpienia 

powodzi w 2010 r. Rząd RP stworzył 

instrument, w celu przywrócenia 

kluczowej infrastruktury w 

poszkodowanych gminach w Polsce. 

Zgodnie z założeniami, część środków 

przeznaczonych na usuwanie skutków 

powodzi miała zostać przekazana do 

budżetów Regionalnych Programów 

Operacyjnych. W wyniku weryfikacji 

zgłoszonych przez poszkodowane przez 

powódź gminy propozycji Rząd RP 

dokonał wyboru dodatkowych 

projektów w wybranych 

województwach. 

Doprecyzowanie zapisów pod 

kątem specyfiki projektów 

kluczowych, realizowanych 

ze środków RPO WSL w celu 

przywrócenia infrastruktury 

zniszczonej na skutek 

powodzi. 

2 Część I Indykatywny 

Wykaz 

Indywidualnych 

Projektów 

Kluczowych 

 

Brak zapisu 

 
W przypadku projektów związanych z 

usuwaniem skutków powodzi, która 

wystąpiła w 2010 r., wnioskodawca 

podpisuje umowę o dofinansowanie 

projektu z pominięciem umowy 

ramowej, pod warunkiem, że w 

Doprecyzowanie zapisów pod 

kątem specyfiki projektów 

kluczowych, realizowanych 

ze środków RPO WSL w celu 

przywrócenia infrastruktury 

zniszczonej na skutek 
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Ścieżka 

przygotowania i 

realizacji projektu 

wymaganym terminie na złożenie 

dokumentacji beneficjent przedłoży do 

oceny IZ RPO WSL wniosek aplikacyjny 

oraz pełne studium wykonalności z 

wymaganą dokumentacją. 

powodzi. 

3 Część I Indykatywny 

Wykaz 

Indywidualnych 

Projektów 

Kluczowych 

 

B. Etap opracowania 

2.1 Podpisanie 

umowy ramowej 

 

Brak zapisu W przypadku projektów związanych z 

usuwaniem skutków powodzi, która 

wystąpiła w 2010 r., wnioskodawca 

podpisuje umowę o dofinansowanie 

projektu z pominięciem umowy 

ramowej, pod warunkiem, że w 

wymaganym terminie na złożenie 

dokumentacji beneficjent przedłoży do 

oceny IZ RPO WSL wniosek aplikacyjny 

oraz pełne studium wykonalności z 

wymaganą dokumentacją. Podpisanie 

umowy o dofinansowanie musi nastąpić 

w terminie ustalonym indywidualnie 

przez IZ RPO WSL.  

Doprecyzowanie zapisów pod 

kątem specyfiki projektów 

kluczowych, realizowanych 

ze środków RPO WSL w celu 

przywrócenia infrastruktury 

zniszczonej na skutek 

powodzi. 

4 Część II Program 

Rozwoju Subregionu 

B. Etap opracowania 

2.1.  Opracowanie 

Programu Rozwoju 

Subregionu 

Lista projektów rezerwowych jest 

listą zamkniętą, nie przewiduje 

się możliwości aktualizowania 

listy podczas realizacji PRS 

Lista projektów rezerwowych jest listą 

zamkniętą, nie przewiduje się 

możliwości dopisywania projektów 

do listy podczas realizacji PRS 

Doprecyzowanie zapisów 

5 Część II Program 

Rozwoju Subregionu 

C. Etap oceny i 

kwalifikowania do 

finansowania 

3.2 Decyzja o 

dofinansowaniu 

Programu Rozwoju 

Subregionu 

Po przeprowadzeniu wstępnej 

oceny merytorycznej programu 

(3.1) i zatwierdzeniu RPO WSL 

przez Komisję Europejską 

Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL podejmuje decyzję 

w sprawie zakresu i warunków 

dofinansowania Programu 

Po przeprowadzeniu oceny 

merytorycznej programu (3.1) i 

zatwierdzeniu RPO WSL przez Komisję 

Europejską Instytucja Zarządzająca 

RPO WSL podejmuje decyzję w sprawie 

zakresu i warunków dofinansowania 

Programu Rozwoju Subregionu.  

 

Doprecyzowanie zapisów 
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Rozwoju Subregionu.  

6 Część II Program 

Rozwoju Subregionu 

C. Etap oceny i 

kwalifikowania do 

finansowania 

3.2 Decyzja o 

dofinansowaniu 

Programu Rozwoju 

Subregionu 

Po pozytywnym zakończeniu 

procedury oceny Program 

Rozwoju Subregionu jest 

dokumentem ostatecznym, 

rozpoczyna się jego wdrożenie. 

 

Po pozytywnym zakończeniu oceny 

rozpoczyna się wdrożenie Programu 

Rozwoju Subregionu  

Doprecyzowanie zapisów 

7 Część II Program 

Rozwoju Subregionu 

D. Etap wdrażania 

4.6 Realizacja 

projektu 

Tabela: Harmonogram 

przygotowania i wdrożenia 

Programów Rozwoju 

Subregionów 

Zmiana Tabeli Określenie ostatecznego 

terminu zagospodarowania 

oszczędności powstających w 

trakcie realizacji PRS 

8 Część II Program 

Rozwoju Subregionu 

 

D. Etap wdrażania 

 

4.6 Realizacja 

projektu 

Brak zapisu Zagospodarowanie oszczędności w 

ramach Programów Rozwoju 

Subregionów następuje na warunkach 

uzgodnionych pomiędzy IZ RPO WSL a 

przedstawicielami subregionów. Środki 

oszczędności niewykorzystanych przez 

subregiony do dnia 31 sierpnia 2011 r. 

oraz wygenerowane po tym dniu są 

przesuwane do puli konkursowej RPO 

WSL analogicznie do środków 

niewykorzystanych z winy 

beneficjentów PRS. 

Uzupełnienie wytycznych w 

zakresie postępowania z 

oszczędnościami 

powstającymi w trakcie 

realizacji PRS 

9 Załącznik nr 12 

Wytyczne do 

monitoringu i 

sprawozdawczości 

 Zmiana załącznika Aktualizacja procedury 

 


