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Prezydent Miasta BolesłaWiec

w odpowiedzi na pismo nr RiP'o33.1.2015 z dnia 26 stycznia 2015 pragnę poinformować,

iż w wyniku negocjacji z Komisją Europejską kształt planowanego zintegrowanego

podejścia terytorialnego W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego zoL4-zo2o uległ znaczącym zmianom.

zgodnie z ań.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013

w ramach programów operacyjnych EFRR Wspiera zrównoważony rozwój obszarów

miejskich, poprzez ustanowienie zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZlT) na

terenach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich wraz

z określoną szacunkową alokacją środków przeznaczonych na te działania. W związku

z faktem, iż dokumenty programowe UE nie zezwalają na tworzenie innych

instrumentóW terytorialnych ze wskazaną alokacją poza ZlT, Komisja Europejska podczas

negocjacji zapisów Programu poleciła usunąć z RPo WD zo1'4-2ozo zapisy dotyczące

Kontraktu Dolnośląskiego. Ponieważ nadrzędnym celem negocjacji było zaakceptowanie

projektu RPo WD przez Komisję Europejską, ąarząd Województwa musiał w toku

negocjacji uwzględnić zmiany zgłoszone przez przedstawicieli Komisji w sprawie

podejścia terytorialnego, które warunkowały prowadzenie dyskusji nad pozostałymi

kwestiami. Mimo, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące instrumentóW

terytorialnych podlegaĘ pertraktacjom w ograniczonym zakresie, lnstytucja

Zarządzająca RPo WD wynegocjowała wsparcie dla obszarów Dolnego śląska

nie objętych lnstrumentem zinte8rowanych lnwestycji Terytorialnych w ramach tzw'

obszarów strategicznej lnterwencji. W związku z powyższym zapisy Regionalnego
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Programu operacyjnego 2oI4-zo2o dotyczące mechanizmu Kontraktu Dolnośląskiego

zostały zastąpione zapisami o planowanym Wsparciu w ramach obszaróW strategicznej

Interwencji. W planowanym podejściu w ramach obszarów strategicznej lnterwencji

Wsparcie będzie udzielane na podstawie analizy potencjałów ipotrzeb Wyznaczonych

geograficznie obszarów, ze środków alokowanych w różnych priorytetach

inwestycyjnych, jednak nie będzie ono pełnym odzwiercied leniem mechanizmu

Kontraktu Dolnośląskiego. Aplikowanie o środki na obszarach nieobjętych instrumentem

ZlT, odbywać się będzie w ramach geograficznie dedykowanych konkursów.

Pragnę dodać, iż w chwili obecnej trwają prace nad szczegółowymi zasadami realizacji

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zot4-zozo,

w związku z tym zakres wsparcia obszarów strategicznej lnterwencji nie został jeszcze

ostatecznie ustalony. zgodnie z zapisami RPo wD 2ol4-Żo2o niezbędne jest róWnież

przeprowadzenie analizy potrzeb i potencjałóW poszczególnych obszarów strategicznej

lnterwencji.

Wierzę, iŹ zaplanowane w ramach RPo WD 2ol4-zo2o wsparcie przedsięwzięć

realizowanych na obszarach strategicznej lnterwencji przyczyni się także do rozwoju

Zachodniego obszaru lntegracji oraz umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału

endogenicznego tego regionu przy udziale unijnych środków.

Wyrażam nadzieję na dalszą owocną współpracę We Wdrażaniu Regionalnego Programu

Operacyjnego 2014-2020.


