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RiP.033.1.2015 Bolesławiec, 26 stycznia 2015 roku

Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa
Dolnośląskiego

Szanowny Panie Marszałku,

w imieniu sygnatariuszy Porozumienia Samorządów Zachodniego obszaru Integracji
zwracam się do Pana o określenie, jakie projekty i na jakich zasadach będą
finansowane ze środków Kontraktu Dolnośląskiego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
Pismem z dnia 14 kwietnia 2014 r. (L.dz. 1955104/2014) Jerzy Tutaj - Członek
Zarządll Województwa Dolnośląskiego poinformował samorządy Zachodniego
obszaru Integracji o przekazaniu w budżecie RPo WD 2014-2020 kwoty co najmniej
300 mln euro na realizację Kontraktu Dolnośląskiego - mechanizmu finansowego
przeznaczonego dla wszystkich dolnośląskich gmin nieobjętych Zintegrowanymi
Inwestycjami Terytorialnymi. Zgodnie z przekazanymi w w piśmie informacjami
wsparcie dla gmin w ramach tego instrumentu realizowane będzie z róŹnych
priorytetów inwestycyjnych RPo wD 2014 - 2020.

W uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 5164/IV/14 z dnia
7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4828/IV/13 Zarządu WojewódŻwa
Dolnośląskiego w sprawie realizacji Zintegrowanego Podejścia Tery'torialnego
w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego zostało określonych pięć obszarów
interwencji, na których realizowany moŻe byó inshumęnt - Kontrakt Dolnośląski,
wśród nich obszar Sląsko-ŁuŻycki, którego granice są toŻsame z Zachodnim
Obszarem Integracji.

Na spotkaniu członków porozumienia ZoI z Panem w dniu 5 maja 2014 r.

w Bolesławcu potwierdził Pan możliwośó alokacji wyodrębnionych środków RPo
WD na realizację pĄektów w ramach Kontaktu Dolnośląskiego dla wyodrębnionych
geograficznie obszarów, w tym dla Zachodniego obszaru Integracji.

Zwtacam się o sprecyzowanie zasad orgnizacji konkursów w ramach
Kontraktu Dolnośląskiego oraz wskazanie w ramach jakich priorytetów
inwestycyjnych będą one realizowane oraz określenie planowanej alokacji środków
na planowane konkursy. Te podstawowe informacje są konieczne dla członków
porozumienia ZoI w celu przygotowania się do skutecznego aplikowania o środki
w ramach Kontraktu Dolnośląskiego. W latach 2013 i 2014 Porozumienie
Zachodniego obszaru Integracji opracowało Strategię Zintegrowanych Inwestycji
Ter1torialnych dla Zachodniego obszaru Integracji wraz z wykazem projektów,
których współfinansowanie planowane jest ze środków RPo WD i sektorowych
programów operacyjnych. Bez informacji o zasadach funkcjonowania Kontraktu
Dolnośląskiego członkowie Porozumienia ZoI nie mają możliwości skutecznego
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prze-modelowania dokumentów planistycmych Porozumienia i, co się z Ęm wiĘe,
przygotowania się do przyszĘch konkursów organizowanych w ramach Kontraktu
Dolnośląskiego.

Na najbliższym spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Samorządów
Zachodniego obszaru Integracji chcemy określió harmonogram przygotowań do
skutecznego aplikowania o środki RPo wD w ramach instrumentu terytorialnego,
jakim jest Kontrakt Dolnośląski, a do tego niezbędne są przynajmniej podstawowe
informacje o zasadach jego fimkcjonowania.

Mam nadzieję, że w oparciu o dane' które otrzymamy od Pana, uda nam się
w pełni przygotować do skutecznego pozyskania środków unijnych w ramach
Kontraktu Dolnośląskiego.

ZpowetŻaiem
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