
 UCHWAŁA NR 580/VI/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
        z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków                                     
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD)  
na rok 2019 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w związku z art. 125 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE 
L 347 z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019, 
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały                  
nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019 

 
 

W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany: 

 

 W działaniu 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, dokonano korekty alokacji w poddziałaniu 

1.3.1B (konkursy OSI) oraz w poddziałaniu 1.3.3 ZIT AJ. 

 W działaniu 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa dodano dwa nowe nabory w poddziałaniach 

4.2.1 horyzont bez podziału na OSI i 4.2.3 ZIT AJ w schemacie 4.2.A (projekty dotyczące 

budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tyś RLM). 

 W działaniu 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 

zwiększono kwoty w naborze  w Poddziałaniu 7.1.4   ZIT AW. 

 Usunięto nabór z działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe 

życie. W związku z wysokim poziomem realizacji wskaźników dla tego działania konkurs 

przesunięto  na kolejne lata. 

 
 

 


