MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 4 października 2012 r.
Poz. 694
KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1)
z dnia 20 września 2012 r.
o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
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 Infrastruktura i Środowisko została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.pois.gov.pl w zakładce
Dokumenty i wytyczne – Dokumenty – Dokumenty programowe;
2) zmienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stosuje się od
dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 14 sierpnia 2012 r.;
3) zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są
następujące:
a) w rozdziale 1 Informacje na temat Programu Operacyjnego w punkcie 2 Opis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano aktualizacji wielkości wydatków „lizbońskich”, tj. nastąpił wzrost z poziomu 67,87 do
68,01%,
b) w działaniu 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych uzupełniono listę przykładowych rodzajów projektów o kompleksowe
projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze. Dodatkowo rozszerzono listę potencjalnych beneficjentów o marszałka województwa,
c) z działania 3.3 Monitoring środowiska przeniesiono kwotę 1 736 665 euro do działania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,
d) z działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, działania 4.3 Wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), działania 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących
działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono odpowiednio
kwoty 1 700 000 euro, 2 300 000 euro, 400 000 euro oraz 400 000 euro do działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
e) w działaniu 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)
na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej obniżono poziom alokacji z 10% na 5% dla
projektów dotyczących ochrony gatunków ex situ, ochrony zasobów genowych oraz budowy centrów rehabilitacji
zwierząt,
1)

 godnie 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
Z
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą
Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
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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f) z działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, działania 5.3 Opracowanie planów ochrony oraz
działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej przeniesiono odpowiednio kwoty 414 000 euro, 1 476 000 euro oraz 260 000 euro do działania 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych
oraz zachowanie różnorodności gatunkowej,
g) z działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski realokowano kwotę 76 445 655 euro do działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,
h) w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego rozszerzono katalog projektów możliwych do dofinansowania poprzez:
– doprecyzowanie istniejących zapisów, umożliwiając zakup lokomotyw spalinowych dla międzynarodowych
i międzyregionalnych przewozów pasażerskich,
– uzupełnienie rodzajów projektów o zakup lub modernizację taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania
składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego,
i) w działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych uzupełniono przykładowe rodzaje projektów o projekty zakupu taboru (EZT) spalinowego,
j) z działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego przeniesiono kwoty 59 850 252 euro oraz 33 821 609 euro odpowiednio do działania 7.2 Rozwój transportu morskiego oraz działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego,
k) w załączniku nr 5 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania ujednolicono nazwy wskaźników
rezultatu w zakresie transportu drogowego poprzez doprecyzowanie brzmienia wskaźników w ramach działania 8.1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz działania 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T na analogiczne jak w działaniach 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski,
l) z działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii, działania 9.5
Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych oraz działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych przeniesiono odpowiednio kwoty 4 930 000 euro, 4 128 000 euro, 7 660 000 euro oraz 4 194 000 euro do
działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
m) w działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zmaksymalizowano wielkość wsparcia poprzez ujednolicenie dla wszystkich typów beneficjentów stopy dofinansowania na poziomie 85% oraz rezygnację
z obowiązku korekty tej stopy o korzyści powstałe w wyniku oszczędności energii,
n) z działania 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji oraz działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono
odpowiednio kwoty 73 460 000 euro oraz 3 470 000 euro do działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii
elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
o) z działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przeniesiono
kwotę 7 722 149 euro do działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,
p) wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym dokumencie.
Minister Rozwoju Regionalnego: wz. A. Zdziebło

