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OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst uchwały nr 88 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinanso-
wania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (M.P. Nr 38, poz. 583), z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych uchwałą nr 47 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zakresu 
i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 303).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały nr 47 Rady 
Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 303), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 8 grudnia 2011 r., i podlega ogłoszeniu.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 12 czerwca 2013 r. (poz. 665)

UCHWAŁA Nr 88
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007–2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. 1.2) Na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, 
przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4572 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach po-
mocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergen-
cja” dla regionu Lubuskie w Polsce, CCI 2007PL161PO008, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 8734 
z dnia 7 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 494 355 098 euro, w tym 51 202 931 euro w ramach krajowej rezerwy wy-
konania i 3 979 071 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 8 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania 
notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8734 z dnia 7 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 2 237 945 528,65 zł, 
w tym 231 795 668,64 zł i 18 013 254,42 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia robo-
czego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 8734 
z dnia 7 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu;

2) Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego;

3) Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego;

4) Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej;

5) Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej;

6) Pomoc techniczna.

§ 2. 1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicja-
tywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 
w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację progra-
mów operacyjnych, do wysokości 25 490 840 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 114 479 362,44 zł, według kursu 
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§ 3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, 
z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 47 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 303), która 
weszła w życie z mocą od dnia 8 grudnia 2011 r.
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3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, 
polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.

§ 4.3) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się 
następująco:

Oś priorytetowa
 Poziom 

dofinansowania 
EFRR (%)

 Środki EFRR 
(w euro)

 Poziom wkładu 
krajowego (%)

 Środki wkładu 
krajowego (w euro)

1  2  3  4  5
1  85,00  166 113 510  15,00  29 314 149
2  85,00  112 740 472  15,00  19 895 378
3  85,00  80 460 421  15,00  14 198 898
4  85,00  85 092 874  15,00  15 016 390
5  85,00  35 745 986  15,00  6 308 116
6  85,00  14 201 835  15,00  2 506 207

ogółem na RPO  85,00  494 355 098  15,00  87 239 138

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.




