
UCHWAŁA NR 1621/V/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia  28 grudnia 2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 845/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków  

o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 

2015 – 2016 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn.zm.)  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 grudnia 2013 r. z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), uchwala się co następuje:  
 

§ 1. W uchwale nr 845/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 
roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016 załączniki nr 1 oraz nr 2 otrzymują 
brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 2 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 845/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016 

 
Ze względu na trwające konsultacje z Komisją Europejską dot. możliwości dofinansowania sieci 

ciepłowniczych oraz w związku z potrzebą ujednolicenia zapisów harmonogramu z przyjętym przez 

Zarząd w dniu 23 listopada br. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dokonano korekty w Załączniku nr 1 i nr 2 do 

Uchwały, w Działaniu 3.5 Wysokosprawna kogeneracja - nabór horyzontalny. Zmianie uległa data 

planowanego ogłoszenia o konkursie z dnia 28 grudnia 2015 r. na dzień  26 luty 2016 r. 

Zmiana harmonogramu została skonsultowana z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP), która 

wdraża działanie 3.5. 

Propozycja przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu przez DIP wynika z niewyjaśnionych nadal z KE 

zagadnień związanych z możliwością dofinansowania „zwykłych” sieci ciepłowniczych tj. nie 

stanowiących elementu efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 

dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE).  Zapisy te są zgodne z przyjętym 

przez KE Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jednakże, 

z uwagi na fakt, iż tego typu przedsięwzięcia będą stanowiły pomoc publiczną, istotne jest 

zidentyfikowanie podstaw prawnych umożliwiających udzielanie wsparcia finansowego, tj. wskazanie 

właściwych zapisów rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Temat 

ten wymaga akceptacji ze strony KE i dotyczy wszystkich programów krajowych oraz regionalnych.  

Modyfikacji ulegają również zapisy w harmonogramie w zakresie schematu 3.5.A dotyczące budowy, 

przebudowy (w tym zastąpienie istniejących) lub remontu jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy 

elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. Następuje 

wykreślenie słowa „remont” w celu zapewnienia zgodności z przyjętym przez Zarząd w dniu  

23 listopada br. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Ponadto, względu iż proponowane nowe terminy naboru następują z przyczyn obiektywnych w czasie 

krótszym niż 3 miesiące od dnia pierwotnego terminu naboru w ramach działania 3.5, zgodnie 

z instrukcją wykonawczą nr UMWD/ZIW-2(2)2/2015, uznaje się taką zmianę za odstępstwo, a nie 

aktualizację harmonogramu. W takiej sytuacji zapewnione zostaną wszystkie obowiązki związane 

z właściwym poinformowaniem potencjalnych Beneficjentów o powodach, w związku z którymi 

nabór nie może zostać ogłoszony w planowanym terminie. 

Jednoczenie, w harmonogramie dokonano korekty, która ujednolica kwoty w kolumnach F i G  

w ramach wszystkich konkursów EFS. W poprzedniej wersji harmonogramu dla ogłoszonych już 

naborów zawarto kwotę dofinansowania (tj. kwotę środków europejskich wraz z budżetem państwa), 

podczas gdy dla naborów planowanych prezentowano jedynie kwotę środków europejskich. Dążąc 

do ujednolicenia danych (również z EFRR) dokonano korekty, polegającej na umieszczeniu  

w kolumnach F i G wyłącznie kwoty środków europejskich (85%) przewidzianych na konkurs.  


