
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 991

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 18 października 2013 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, z późn. zm.2)) 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/Dokumenty progra-
mowe; 

2) zmienioną treść Dokumentu stosuje się od dnia jego zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 
20 września 2013 r.;

3) zmiany wprowadzone do Dokumentu obejmują:
a) w części: Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania projektu i podpi-

sania umowy/decyzji o przyznaniu wsparcia dla projektu – dostosowanie informacji dotyczącej trybu odwoław-
czego do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
poz. 714),

b) w części: System realizacji Programu:
– aktualizację informacji w zakresie danych Instytucji Zarządzającej,
– usunięcie z Wykazu dokumentów służących prawidłowej realizacji PO RPW, informacji o Wytycznych Mini-

stra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych – 
dostosowanie informacji do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju,

c) w opisie osi priorytetowej III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu, w Działaniu III.1 Systemy miejskiego transportu 
zbiorowego – usunięcie informacji o minimalnej wartości projektu,

d) w załączniku 7. Procedura oceny wniosków o dofinansowanie – usunięcie informacji o stosowaniu postanowień 
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej, w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

e) zmiany o charakterze redakcyjnym.

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, 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 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).

2) 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.




