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Poz. 727
KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1)
z dnia 8 sierpnia 2013 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, z późn. zm.2)) 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 17 lipca 2013 r.;
3)	zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są
następujące:
a)	w działaniu 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM wprowadzono możliwość
realizacji inwestycji w aglomeracjach z przedziału 10–15 tys. RLM oraz uzupełniono listę przykładowych projektów w zakresie projektów przygotowawczych dla inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
b)	w działaniu 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych i działaniu 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości
przyrodniczych i ochrona brzegów morskich doprecyzowano postanowienia dotyczące projektów o charakterze
przygotowawczym,
c)	z działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przeniesiono kwotę
9 451 135 euro do działania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,
d)	z działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków, 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 i działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono odpowiednio kwoty 21 500 euro, 352 500 euro,
515 500 euro, 49 000 euro i 45 500 euro do działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (łącznie przeniesiono kwotę 984 000 euro),
1)

2)

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, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714) 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).
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.
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e)	z działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie
wschodniej Polski przeniesiono kwotę 146 676 543 euro do działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T,
f)	w działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T i działaniu 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do
największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski doprecyzowano zapisy dotyczące projektów
o charakterze przygotowawczym,
g)	z działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego przeniesiono kwotę 17 468 888 euro do działania 7.4 Rozwój
transportu intermodalnego,
h)	w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego wprowadzono możliwość podniesienia maksymalnego poziomu
dofinansowania UE z 50% na 70% dla przedsiębiorstw kolejowych przewozów pasażerskich i samorządów województw (dotyczy projektów taborowych) oraz z 70% na 85% w przypadku pozostałych zarządców infrastruktury kolejowej (dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury),
i)	w działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych wprowadzono możliwość podniesienia maksymalnego poziomu dofinansowania UE z 59% na 85%, dla beneficjentów innych niż PKP PLK S.A.,
j)	w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego, działaniu 7.2 Rozwój transportu morskiego i działaniu 7.5 Poprawa
stanu śródlądowych dróg wodnych doprecyzowano zapisy dotyczące projektów o charakterze przygotowawczym,
k)	w działaniu 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T doprecyzowano zapisy dotyczące projektów o charakterze
przygotowawczym,
l)	z działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
i działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych przeniesiono odpowiednio kwoty 4 453 664 euro,
2 232 451 euro i 3 152 898 euro do działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii (łącznie przeniesiono kwotę
9 839 013 euro),
m)	w działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wprowadzono możliwość wsparcia projektów polegających na przygotowaniu/aktualizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach,
n)	z działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono kwotę 6 160 000 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 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego przeniesiono kwotę 2 319 623 euro do działania 12.2
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym,
p)	w załączniku nr 2 – Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
– w części dotyczącej odwołań zmieniono opis zasad wyboru projektów w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
poz. 714),
– w części dotyczącej doręczeń zmieniono zapisy dotyczące zasad doręczeń korespondencji,
r)	wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym w całym dokumencie.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

