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KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego  
Pomoc Techniczna 2007–2013

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) ogłasza się, co następuje:

1)  zmieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 została za-
mieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.popt.gov.pl 
w zakładce Dokumenty i wytyczne – Dokumenty;

2)  zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 stosuje się 
od dnia podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej trzecią wersję Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007–2013, tj. od dnia 7 lutego 2012 r.;

3)  zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 
obejmują:

a) Priorytet 1 Wsparcie zasobów ludzkich, w ramach którego:
– zmieniono opis Priorytetu 1 Wsparcie zasobów ludzkich,
–  w Działaniach 1.1 Wsparcie zatrudnienia i 1.2 Podnoszenie kwalifikacji wprowadzono nowe brzmienie celu i uza-

sadnienia działania, nowe brzmienie przykładowych rodzajów projektów oraz rozszerzono listę beneficjentów,
– w Działaniu 1.1 Wsparcie zatrudnienia zmniejszono alokację,
– w Działaniu 1.2 Podnoszenie kwalifikacji rozszerzono listę odbiorców pomocy,

b) Priorytet 2 Wsparcie informatyczne realizacji NSRO, w ramach którego:
– zmieniono opis Priorytetu 2 Wsparcie informatyczne realizacji NSRO,
–  w Działaniach 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego i 2.2 Infrastruktura informatyczna wprowa-

dzono nowe brzmienie celu i uzasadnienia działania oraz nowe brzmienie przykładowych rodzajów projektów,
– w Działaniu 2.2 Infrastruktura informatyczna rozszerzono listę beneficjentów,

c) Priorytet 3 Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych, w ramach którego:
– zmieniono opis Priorytetu 3 Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych,
–  w Działaniu 3.1 zmieniono nazwę działania na „Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO”, wpro-

wadzono nowe brzmienie celu i uzasadnienia działania, nowe brzmienie przykładowych rodzajów projektów, 
zmniejszono alokację, rozszerzono listę beneficjentów i odbiorców pomocy,

1)  Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą 
Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007–2013. 
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1487).
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– w Działaniu 3.2 zmieniono nazwę działania na „Ocena (ewaluacja) NSRO” oraz zmieniono opis,
–  skreślono działania 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO, 3.4 Koordynacja polityki spójności Wspólnoty z innymi polity-

kami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi oraz 3.5 Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Teryto-
rialna,

d) Priorytet 4 Komunikacja i promocja, w ramach którego:
– zmieniono opis Priorytetu 4 Komunikacja i promocja,
–  w Działaniach 4.1 Promocja i informacja i 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji 

NSRO wprowadzono nowe brzmienie celu i uzasadnienia działania,
– w Działaniu 4.1 Promocja i informacja rozszerzono listę beneficjentów,
–  w Działaniu 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO wprowadzono nowe 

brzmienie przykładowych rodzajów projektów, zwiększono alokację oraz rozszerzono listę odbiorców pomocy,

e)  Załącznik nr 1 – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla POPT 2007–2013 w podziale na priorytety i działa-
nia z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegają-
cymi zasadom cross-financing (euro),

 f)  Załącznik nr 2 – Tabelę wskaźników produktu i rezultatu na poziomie priorytetów i działań POPT 2007–2013 (doty-
czy horyzontu czasowego 2007–2015),

g) inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska




