Aktualizacja „Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ” – wersja 3.12 (tabela zmian)
Dokument główny
Nr działania/
priorytetu

Nr punktu (nr strony)

Działenie 11.1

Działenie 11.2

Zapis w wersji
3.11

Zapis w wersji
3.12

pkt 19. (str. 191.)

149,31 mln euro

159,97 mln euro

pkt 20. (str. 191.)

126,91 mln euro

135,97 mln euro

pkt 21. (str. 192.)

22,40 mln euro

24 mln euro

pkt 19. (str. 195.)

346,21 mln euro

334,73 mln euro

pkt 20. (str. 195.)

294,28 mln euro

284,52 mln euro

pkt 21. (str. 195.)

51,93 mln euro

50,21 mln euro

pkt 19. (str. 199.)

155,73 mln euro

156,56 mln euro

pkt 20. (str. 199.)

132,37 mln euro

133,07 mln euro

pkt 21. (str. 199.)

23,36 mln euro

23,48 mln euro

Działenie 11.3

Rodzaj zmiany/Uzasadnienie
Uwzględniając wniosek Instytucji Pośredniczącej, proponuje się realokację środków UE pomiędzy
działaniami w obrębie priorytetu XI w następującym zakresie:
−
w działaniach 11.1 oraz 11.3 zwiększenie alokacji odpowiednio o 9 059 728 euro oraz
704 210 euro;
−
w działaniu 11.2 zmniejszenie alokacji o 9 763 938 euro.
Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny moŜliwości absorpcyjnych
w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania
w sektorze kultury dostępnej alokacji.
Proponowane zmiany nie wywołują zmiany stopy dofinansowania w priorytecie. Ponadto nie
implikują one same w sobie zagroŜenia niezrealizowania pierwotnie załoŜonych wartości
docelowych wskaźników (dotyczy działania 11.2 dla którego identyfikuje się ryzyko
niewykorzystania alokacji).
W działaniu 11.1 przewiduje się, Ŝe dodatkowa alokacja zostanie przeznaczona na wsparcie
inwestycji z listy rezerwowej projektów indywidualnych pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku
„Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”
(beneficjent Muzeum Narodowe we Wrocławiu), natomiast w działaniu 11.3 dodatkowa pula
środków zostanie rozdystrybuowana na projekt ze statusem rezerwowym z listy rankingowej po
drugim naborze wniosków pn. „Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejących budynku
Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiej 13 w Radomiu”, beneficjent: Gmina Miasta
Radomia.
Ponadto, przewiduje się zwiększenie dofinansowania dla projektów, które dzięki efektywnemu i
zgodnemu z harmonogramem prac wydatkowania środków przyczynią się do przyśpieszenia
realizacji celu certyfikacji na 2013 r.

Załącznik nr 2 – organizacja systemu oceny i wyboru projektów
Nr punktu (nr strony)

pkt. 19D., tiret 4 (str. 10.)

pkt. 19E. (str. 10.)

Zapis w wersji 3.11

Zapis w wersji 3.12

- nadanie pisma w placówce placówce
pocztowej (analogicznie – przez kuriera) jest
równoznaczne z jego wniesieniem. W takim
przypadku decyduje data stempla pocztowego
(lub dowodu nadania).

- nadanie pisma w placówce operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529) (analogicznie – przez
kuriera) jest równoznaczne z jego
wniesieniem. W takim przypadku decyduje
data stempla pocztowego (lub dowodu
nadania).

Pisma i dokumenty mające znaczenie dla
oceny projektu doręcza się poprzez:
pracowników, pocztę, przez inne upowaŜnione
osoby lub organy. NaleŜy uzyskać
potwierdzenia nadania i otrzymania pism.

Pisma i dokumenty mające znaczenie dla
oceny projektu doręcza się poprzez:
pracowników, operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529), przez inne upowaŜnione osoby lub
organy. NaleŜy uzyskać potwierdzenia

Rodzaj zmiany/Uzasadnienie
Zmiana aktualizująca (dostosowanie zapisów do zmienionej dnia 23
listopada 2012 r. ustawy Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529)).
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Nr punktu (nr strony)

Zapis w wersji 3.11

Zapis w wersji 3.12

Rodzaj zmiany/Uzasadnienie

nadania i otrzymania pism.
1) poczta przechowuje pismo przez okres
czternastu dni w swojej placówce pocztowej w przypadku doręczania pisma przez pocztę.
pkt. 19J., podpunkt 1.1. (str. 11.)

1. JeŜeli adresat odmawia przyjęciapisma
przesłanego mu przez pocztęlub inny organ
albo w inny sposób, pismo zwraca się
nadawcy z adnotacją o odmowie jego
przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z
adnotacją włącza się do akt sprawy.

pkt. 19Ł., podpunkt 1. (str. 12.)

1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przechowuje
pismo przez okres czternastu dni w swojej
placówce pocztowej - w przypadku
doręczania pisma przez operatora
pocztowego.
1. JeŜeli adresat odmawia przyjęciapisma
przesłanego mu przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529) lub inny organ albo w
inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z
adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą
odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza
się do akt sprawy.

Załącznik nr 3 – indykatywna tabela finansowa zobowiązań oraz maksymalny poziom dofinansowania
Nr działania/
priorytetu/ogółem

Działenie 11.1

Działenie 11.2

Działenie 11.3

Nr kolumny

Zapis w wersji 3.11

Zapis w wersji 3.12

kol. 1.

149 306 534

159 965 038

kol. 2.

149 306 534

159 965 038

kol. 3.

126 910 554

135 970 282

kol. 4

126 910 554

135 970 282

kol. 6.

22 395 980

23 994 756

kol. 7.

18 830 568

20 049 140

kol. 8.

2 674 059

2 882 811

kol. 9.

891 353

1 062 805

kol. 1.

346 215 018

334 728 031

kol. 2.

346 215 018

334 728 031

kol. 3.

294 282 765

284 518 827

kol. 4

294 282 765

284 518 827

kol. 6.

51 932 253

50 209 204

kol. 7.

42 983 944

41 673 639

kol. 8.

6 266 397

6 025 105

kol. 9.

2 681 912

2 510 460

kol. 1.

155 729 403

156 557 886

kol. 2.

155 729 403

156 557 886

kol. 3.

132 369 993

133 074 203

kol. 4

132 369 993

133 074 203

Rodzaj zmiany/Uzasadnienie
Przesłanki zmian zostały opisane w części poświęconej zmianom do dokumentu
głownego (dotyczy realokacji pomiędzy działaniami w obrębie priorytetu XI).
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Nr działania/
priorytetu/ogółem

Nr kolumny

Zapis w wersji 3.11

Zapis w wersji 3.12

kol. 6.

23 359 410

23 483 683

kol. 7.

21 442 804

21 534 537

kol. 8.

1 916 606

1 949 146

Rodzaj zmiany/Uzasadnienie

Załącznik nr 4 – wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej
Nr działania/ priorytetu

Nr kolumny

Zapis w wersji 3.11

Zapis w wersji 3.12

Działanie 11.1

kol. 6.

126,9

138

Działanie 11.2

kol. 6.

294,3

284,5

Działanie 11.3

kol. 6.

132,3

133,1

Uzasadnienie
Przesłanki zmian zostały opisane w części
poświęconej zmianom do dokumentu
głownego (dotyczy realokacji pomiędzy
działaniami w obrębie priorytetu XI).
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