
UCHWAŁA NR 5897/VI/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 20 września 2022 r. 
w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022r., poz. 547 z poźn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała nr 5817/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 
sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia 
Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z  dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), przedkłada się projekt 
uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. 

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  
2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, której funkcję 
pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego, przyjmuje szczegółowy opis osi priorytetowych 
programu operacyjnego. Jest to dokument sporządzony na podstawie zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), 
określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego. 

 
Przedstawiony obecnie projekt uchwały dotyczy aktualizacji Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. 
uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą 
nr 5817/VI/22 z dnia  30 sierpnia 2022 r.  

 


