
  

UCHWAŁA NR 5624/VI/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 11 lipca 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 z późn. zm.) 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. 

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską inicjatywy CARE – pakiet rozwiązań 
legislacyjnych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 uległo nowelizacji i wprowadzono z dniem 8 kwietnia 
2022 r. dodatkowe rozporządzenie (UE) nr 2022/562. Dodano art. 25a ust. 1a, z którego wynika, 
że Komisja Europejska na prośbę państwa członkowskiego może zastosować w roku 
obrachunkowym, trwającym od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., w rozliczeniach z państwem 
członkowskim stopę dofinansowania unijnego na poziomie 100% w ramach jednej lub więcej osi 
priorytetowych programu. W chwili obecnej stopa dofinansowania UE w ramach RPO WD 
2014-2020 dla większości Osi wynosi 85%, wyjątek stanowi Oś 12 (dot. wsparcia w ramach 
inicjatywy React-EU), w której stopa dofinansowania wynosi 100%. Warunkiem wdrożenia 
tego mechanizmu jest zmiana programu operacyjnego.  
 
Powyższa zmiana przyniesie pozytywne korzyści finansowe dla wdrażania programu i zwiększenia 
tempa certyfikacji wydatków. Określona kwota wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych  
w roku obrachunkowych 2021/2022 do KE wygeneruje wyższe płatności okresowe – refundacje, 
co przyczyni się do zwiększenia płynności budżetu środków europejskich. Podwyższenie poziomu 
dofinansowania unijnego ma charakter tymczasowy. Po 1 lipca 2022 r. poziom dofinansowania 
wskazanych osi powróci do obecnego – 85%. 
 
W związku z powyższym przyjmuje się uchwałę w sprawie zwiększenia dofinansowania do 
100% w ramach wszystkich osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla których poziom dofinansowania jest niższy niż 
100% (osie 1-11 i 13) dla wydatków deklarowanych do KE w roku obrachunkowym 01.07.2021 
r. – 30.06.2022 r. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na szybsze wykorzystanie alokacji UE 
dostępnej w programie oraz przyśpieszenie zwrotu (refundacji) środków ze strony KE w roku 
obrachunkowym 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r. (zamiast 85%). 
 
Proponowane zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 181/22 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 1 czerwca  
2022 r., a także uzyskały pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Po 
zatwierdzeniu przedmiotowej uchwały program zostanie przekazany Komisji Europejskiej. 


