
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 października 2012 r.

Poz. 695

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego  
Rozwój Polski Wschodniej 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 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, 
zwanego dalej „dokumentem”, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego: www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne – Dokumenty programowe;

2)  zmienioną treść dokumentu stosuje się od dnia jego zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 
12 września 2012 r.;

3)  zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają ze zmian wprowadzonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007–2013, zwanego dalej „PO RPW”, w związku z wydaniem w dniu 28 czerwca 2012 r. przez Komisję 
Europejską sprostowania nr C(2012)4173 do decyzji Komisji K(2011)9789 zmieniającej decyzję K(2007)4568 w spra-
wie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Eu- 
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce, zwanego dalej „sprostowaniem”, 
jak również z postanowień uchwały nr 22/2012 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschod-
niej 2007–2013 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie realokacji środków finansowych w ramach Programu Operacyjne-
go Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zwanej dalej „uchwałą”, oraz wynikają z procesu aktualizacji listy projektów 
indywidualnych PO RPW. Wprowadzone zmiany do dokumentu obejmują:
a) osie priorytetowe:

–  I Nowoczesna gospodarka – przesunięcie wolnych środków finansowych z działania I.1 Infrastruktura uczelni do 
działania I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 47 030 256 złotych, zgodnie z postanowieniami uchwały,

– II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – zmiana celu głównego osi wynikająca ze sprostowania,
b) zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym dokumencie, 
c) załączniki:

– załącznik 1, w którym zaktualizowano indykatywną tabelę zobowiązań,
–  załącznik 2, w którym zaktualizowano indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania 

wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w PO RPW,
–  załącznik 3, w którym zaktualizowano zapisy w kolumnie częstotliwość pomiaru, oraz rozszerzono nazwę celu 

szczegółowego osi priorytetowej II,
– załącznik 4, w którym zaktualizowano indykatywną listę projektów indywidualnych.

Minister Rozwoju Regionalnego: wz. A. Zdziebło

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 Rozwój Polski Wschodniej 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).




