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AKCEPTUJ�      

       Minister   wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego 

P R O C E D U R A 

przyznawania �rodków z rezerwy celowej bud�etu pa�stwa na rok 2005 oraz wyst�powania z 
wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsi�wzi�cia1   
na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego,  

w tym : 
- 100 mln zł na dofinansowanie budowy metra w Warszawie 

– 50 mln zł na przepraw� mostow� w Płocku, 
 - na dofinansowanie inwestycji o�wiatowych realizowanych przez jednostki samorz�du 

terytorialnego (cz��� 83, poz. 11) 
oraz na dofinansowanie w ramach programu „Upowszechnienie szerokopasmowego 

dost�pu do Internetu na lata 2004 – 2006” (cz��� 83, poz. 53). 
 

Rezerwa zostaje podzielona na 3 cz��ci, których podziału dokonuje si� według odr�bnych 

procedur: 

CZ��� I : dotyczy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR), w tym realizowanego w ramach działania 1.5 ZPORR programu 

„Upowszechnienie szerokopasmowego dost�pu do Internetu na lata 2004 – 2006” 

CZ��� II: dotyczy Inicjatywy Wspólnotowej (IW) INTERREG III, 

CZ��� III: dotyczy wsparcia realizacji zada� wynikaj�cych z regionalnych programów 

operacyjnych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i 

wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich przy u�yciu wył�cznie �rodków 

krajowych, w tym: kontynuacj� inwestycji wieloletnich jednostek samorz�du terytorialnego 

(dotyczy to inwestycji uj�tych w wykazie – zał�cznik nr 7 do ustawy bud�etowej na rok 2000, 

które weszły do kontraktów z mocy art. 23 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach 

wspierania rozwoju regionalnego), 100 mln zł na dofinansowanie budowy metra w 

Warszawie, 50 mln zł na przepraw� mostow� w Płocku, na dofinansowanie inwestycji 

o�wiatowych realizowanych przez jednostki samorz�du terytorialnego. 

                                                 
1 Szczegółowy sposób dokonywania wydatków bud�etu pa�stwa, pochodz�cych z rezerw celowych, 
przeznaczonych na dofinansowanie działa� i projektów realizowanych w ramach ZPORR w zakresie 
dotycz�cym decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania okre�la Rozporz�dzenie Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dotycz�cych dokonywania wydatków bud�etu pa�stwa 
na programy i projekty realizowane z udziałem �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz ze 
�ródeł zagranicznych, niepodlegaj�cych zwrotowi (Dz.U. Nr 140, poz. 1174) 
 



   

CZ��� I 

Wdra�anie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 
(ZPORR) 

 

1. Przeznaczenie �rodków 

1.1 �rodki z rezerwy poz. 11 s� przeznaczone: 

- na współfinansowanie projektów oraz działa� finansowanych z funduszy 
strukturalnych w ramach Priorytetów: 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach”, 3 „Rozwój lokalny” i 4 „Pomoc Techniczna”, w wysoko�ci ustalonego w 
Uzupełnieniu ZPORR wkładu krajowego z bud�etu pa�stwa, 

- na pokrycie kosztów operacyjnych instytucji zaanga�owanych w proces zarz�dzania i 
wdra�ania ZPORR finansowanych w 100% z bud�etu pa�stwa2. 

1.2 �rodki z rezerwy poz. 11 s� równie� przeznaczone na współfinansowanie projektów 
realizowanych w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej 
wzmacnianiu konkurencyjno�ci regionów” ZPORR przez ministrów wła�ciwych innych 
ni� minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego na obszarze poszczególnych 
województw. 

1.3 �rodki z rezerwy poz. 11 s� równie� przeznaczone na współfinansowanie działania 2.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” typ I, przez 
ministra wła�ciwego ds. o�wiaty i wychowania. 

1.4 �rodki z rezerwy poz. 53 przeznaczone s� na dofinansowanie do 10 % wkładu własnego 
projektów realizowanych w ramach działania 1.5 ZPORR a dotycz�cych budowy 
infrastruktury dla szerokopasmowego dost�pu do Internetu. 

2. Wymogi dotycz�ce wniosków o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej oraz 
wniosków o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji 
projektu/działania 

2.1 Wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej powinien by� przygotowany na 
odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi: 

- zał�cznik nr 1a - w przypadku współfinansowania projektów/działa�, o których mowa 
w punkcie 1, 

- zał�cznik nr 1b - w przypadku kosztów operacyjnych, o których mowa w punkcie 1. 

2.2 Do wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej powinno by� doł�czone 
uzasadnienie sporz�dzone na formularzu, którego wzór stanowi: 

- zał�cznik nr 2 a w przypadku  wniosków na współfinansowanie, 

      - zał�cznik nr 2 b w przypadku wniosków na koszty operacyjne. 

2.3 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania 
składany jest w 2005 roku dla projektu/działania, dla którego przewidywane jest 
wyst�powanie o uruchomienie �rodków z bud�etu pa�stwa w kolejnych latach 
bud�etowych. 

                                                 
2 O pokrycie kosztów operacyjnych mog� wnioskowa�: Instytucja Zarz�dzaj�ca ZPORR oraz  Instytucje 
Po�rednicz�ce je�li poniesienie okre�lonych wydatków (np. podró�e słu�bowe) jest uzasadnione szczególnymi 
potrzebami Urz�du i nie jest  obj�te pomoc� techniczn� w ramach ZPORR. 



   
2.4 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania 

powinien by� przygotowany na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi: 

- zał�cznik nr 3 a 

2.5  Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji 
projektu/działania zał�cza si� harmonogram dofinansowania projektu/działania, przez 
który rozumie si�: 

a) w odniesieniu do projektów: zestawienie „�ródła finansowania projektu” z 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu-  

b) w odniesieniu do działa�: harmonogram dofinansowania działania, stanowi�cy pkt 
II wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji 
projektu/działania 

2.6 Wojewoda mo�e wyst�pi� do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie decyzji o 
zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania, uwzgl�dniaj�c w nim 
harmonogram dofinansowania projektu/działania. Harmonogram ten okre�la podział 
wnioskowanej kwoty dofinansowania dla projektu/działania na wszystkie lata realizacji 
projektu/działania. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji 
projektu jest składany dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Rozwój 
lokalny” (z wył�czeniem działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”) oraz Priorytetu 4 
„Pomoc Techniczna”. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania 
realizacji działania jest składany dla działa� realizowanych w ramach Priorytetu 2 
„Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach” oraz dla działania 3.4 
„Mikroprzedsi�biorstwa”. 

2.7 Z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu dla 
projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” przez Instytucj� 
Zarz�dzaj�ca ZPORR (tj. Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego) 
wyst�puje minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego.  

2.8 W przypadku Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” oraz 
Działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa” wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji działania składany jest po podpisaniu umowy finansowania 
działania. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji 
działania nale�y doł�czy� kopi� tej umowy oraz harmonogram dofinansowania działania 
zgodnie z punktem 2.5. 

W przypadku Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (z wył�czeniem Działania 3.4 
„Mikroprzedsi�biorstwa”) wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania 
realizacji projektu składany jest po zatwierdzeniu projektu przez Zarz�d Województwa. 
Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu nale�y 
doł�czy� kopi� uchwały Zarz�du Województwa w sprawie wyboru projektu do 
dofinansowania oraz kopi� wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku, 
gdy podpisano ju� umow� o dofinansowanie projektu, do wniosku o wydanie decyzji o 
zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu nale�y zał�czy� jej kopi� oraz aktualny 
harmonogram dofinansowania projektu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.5. 

W przypadku Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” (z wyj�tkiem projektów realizowanych 
przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� ZPORR), wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji projektu składany jest po zatwierdzeniu wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu przez Komisj� Zatwierdzaj�c� Wnioski o Przyznanie 
�rodków z Pomocy Technicznej ZPORR. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji projektu nale�y doł�czy� kopi� pisma informuj�cego o 
zatwierdzeniu projektu do dofinansowania przez Komisj� Zatwierdzaj�c� Wnioski o 



   
Przyznanie �rodków z Pomocy Technicznej ZPORR oraz kopi� wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu. W przypadku, gdy podpisano ju� umow� o dofinansowanie  projektu/ 
została ju� wydana decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu, do wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu nale�y zał�czy� jej kopi� oraz kopi� wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. 

W przypadku współfinansowania projektów realizowanych przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� 
ZPORR w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” wniosek o wydanie decyzji o 
zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu składany jest po wydaniu decyzji o 
przyznaniu dofinansowania dla projektu. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji projektu nale�y zał�czy� jej kopi� oraz kopi� wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. 

2.9 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania 
jest sporz�dzany w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest przysłany wraz z 
zał�cznikami (w jednej kopii) przez wła�ciwego dysponenta cz��ci bud�etowej do 
Departamentu Bud�etu Pa�stwa w Ministerstwie Finansów, a drugi (wraz z zał�cznikami 
w jednej kopii) do wiadomo�ci do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. 

2.10 Minister Finansów po dokonaniu oceny wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji projektu/działania mo�e wyda� decyzj� o zapewnieniu 
dofinansowania realizacji projektu/działania, w której okre�li m.in. kwot� 
dofinansowania, harmonogram dofinansowania projektu/działania oraz sposób 
przekazywania Ministrowi Finansów przez Wojewod�/ministra wła�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego informacji o kwocie dofinansowania, wynikaj�cej z rozstrzygni�cia 
post�powania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pó	n. zm.). Decyzja o 
zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania jest przesyłana do 
wnioskodawcy wraz z kopi� do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w MGiP. 

2.11 Decyzja o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania stanowi podstaw� 
do rozpocz�cia post�powania, zgodnie z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówie� publicznych. 

2.12 W przypadku gdy projekt/działanie jest realizowane niezgodnie z harmonogramem 
dofinansowania projektu/działania, Wojewoda wyst�puje do Ministra Finansów z 
wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego harmonogramu.  

2.13 W przypadku gdy projekt realizowany przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� w ramach 
Priorytetu 4 „Pomoc techniczna” jest realizowany niezgodnie z harmonogramem 
dofinansowania projektu, minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego  wyst�puje 
do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego 
harmonogramu.  

2.14  W przypadku Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” oraz 
Działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa” wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy 
celowej składany jest dla ka�dego działania po zatwierdzeniu Ramowego Planu Realizacji 
Działania na rok 2005 przez Regionalny Komitet Steruj�cy. Warunkiem niezb�dnym do 
wnioskowania o współfinansowanie jest istnienie obowi�zuj�cej umowy finansowania 
działania. 

 

 



   
 

W przypadku Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (z wył�czeniem Działania 3.4 
„Mikroprzedsi�biorstwa”) wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej składany 
jest po  zatwierdzeniu projektu przez Zarz�d Województwa.   

W przypadku Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” (za wyj�tkiem projektów realizowanych 
przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� ZPORR), wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy 
celowej składany jest po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
przez Komisj� Zatwierdzaj�c� Wnioski o Przyznanie �rodków z Pomocy Technicznej 
ZPORR. 

W przypadku współfinansowania projektów realizowanych przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� 
ZPORR w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” wniosek o uruchomienie �rodków z 
rezerwy celowej składany jest po wydaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla 
projektu. 

W przypadku projektów o których mowa w punkcie 1.2 niniejszej procedury wniosek  
o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na współfinansowanie projektu jest składany 
dla ka�dego projektu po przyj�ciu projektu do dofinansowania przez Zarz�d 
Województwa. 

2.15 Wnioski o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej powinny dotyczy� całorocznego 
zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa (poza Działaniem 2.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w zakresie projektów typu II, w 
przypadku którego zapotrzebowanie na �rodki bud�etu pa�stwa powinno dotyczy� roku 
akademickiego 2004/2005 i roku akademickiego 2005/2006) w wysoko�ci procentowego 
udziału �rodków bud�etu pa�stwa, zgodnie z zaakceptowanym dla projektu/działania 
monta�em finansowym. 

Dla Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (poza działaniem 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”),  
Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” oraz projektów o których mowa w punkcie 1.2 
zapotrzebowanie sporz�dzane jest zgodnie z harmonogramem płatno�ci dla projektu w 
cz��ci obejmuj�cej rok 2005. W zale�no�ci od fazy realizacji projektu zapotrzebowanie 
oparte jest na:  

- danych zawartych w punkcie „Planowane wydatki w ramach projektu” we wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu lub 

- aktualnym harmonogramie płatno�ci zło�onym przez beneficjenta w miesi�cu 
poprzedzaj�cym wyst�pienie z zapotrzebowaniem.  

W punkcie 14 „Uzasadnienia do wniosku” nale�y wskaza�, który z ww. harmonogramów 
stanowi podstaw� oszacowania zapotrzebowania i uzasadni� wybór tego harmonogramu. 

Dla Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” i Działania 3.4 
„Mikroprzedsi�biorstwa” zapotrzebowanie sporz�dzane jest na podstawie harmonogramu 
płatno�ci dla Działania, okre�lonego w zatwierdzonym w drodze uchwały Zarz�du 
Województwa Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2005. 

2.16 Kwota we wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej oraz we wniosku o 
wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania powinna by� 
wyra�ona w PLN.  

3 Składanie wniosków 



   
3.1 Wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej składany jest wraz z zał�cznikami 

przez wła�ciwego dysponenta cz��ci bud�etowej bezpo�rednio do Departamentu 
Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy; 

a) Dla działa� realizowanych w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach” oraz dla działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa” z wnioskiem o 
uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na współfinansowanie dla działania wyst�puje 
Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa 
przedstawionego przez Instytucj� Wdra�aj�c�. Je�li wniosek o uruchomienie �rodków z 
rezerwy celowej na współfinansowanie danego działania składany jest w roku 2005 po raz 
pierwszy, do wniosku nale�y doł�czy� kopi� odpowiedniej umowy finansowania 
Działania. Do wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej nale�y doł�czy� 
równie� kopi� zatwierdzonego Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2005. 

 
b) Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (poza działaniem 

3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”) wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na 
współfinansowanie składa Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na 
�rodki bud�etu pa�stwa przedstawionego przez beneficjenta. Do wniosku o uruchomienie 
�rodków z rezerwy celowej nale�y doł�czy� kopi� uchwały Zarz�du Województwa w 
sprawie wyboru projektu oraz kopi� wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W 
przypadku, gdy podpisano ju� umow� o dofinansowanie  projektu, do wniosku o 
uruchomienie �rodków z rezerwy celowej nale�y zał�czy� jej kopi� oraz aktualny 
harmonogram płatno�ci zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.15. 

 
c) Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - „Pomoc Techniczna”, z 

zastrze�eniem punktu 3.1d, wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej 
na współfinansowanie składa Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na 
�rodki bud�etu pa�stwa przedstawionego przez  beneficjenta  Pomocy Technicznej (tj. 
Instytucj� Po�rednicz�c�, Instytucj� Wdra�aj�c�). Do wniosku o uruchomienie �rodków z 
rezerwy celowej nale�y doł�czy� kopi� pisma informuj�cego o zatwierdzeniu wniosku 
przez Komisj� Zatwierdzaj�c� Wnioski o Przyznanie �rodków z Pomocy Technicznej 
ZPORR oraz kopi� wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku, gdy 
podpisano ju� umow� o dofinansowanie  projektu/ została ju� wydana decyzja o 
przyznaniu dofinansowania dla projektu, do wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy 
celowej nale�y zał�czy� jej kopi� oraz aktualny harmonogram płatno�ci zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie 2.15. 

d) Dla projektów w ramach Priorytetu 4- „Pomoc Techniczna” realizowanych przez Instytucj� 
Zarz�dzaj�c� ZPORR (tj. Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
MGiP), wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na współfinansowanie składa 
minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego na podstawie całorocznego 
zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa zgłaszanego przez  wła�ciwy merytorycznie 
wydział w Instytucji Zarz�dzaj�cej, realizuj�cy projekt Pomocy Technicznej. Do wniosku 
nale�y doł�czy� kopi�  decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. 

 
e) Dla projektów o których mowa w punkcie 1.2 wniosek o uruchomienie �rodków z 

rezerwy celowej na współfinansowanie składa sukcesywnie minister wła�ciwy na 
podstawie całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa na rok 2005 
zgłaszanego przez beneficjenta. Warunkiem uruchomienia �rodków z rezerwy celowej 
bud�etu pa�stwa jest zaakceptowanie wyboru projektu zgodnie z systemem naboru 
projektów przyj�tym w ramach ZPORR. 
 



   
f) Wnioski o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych 

Instytucji Zarz�dzaj�cej ZPORR składa minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego 
na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez  wła�ciwy merytorycznie wydział w 
Instytucji Zarz�dzaj�cej ZPORR. 

 
g) Wnioski o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych 

Instytucji Po�rednicz�cych składa Wojewoda.  
 
h) Dla działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”     

typ I, z wnioskiem o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na współfinansowanie 
wyst�puje minister wła�ciwy ds. o�wiaty i wychowania. Do zbiorczego wniosku o 
uruchomienie �rodków z rezerwy celowej nale�y doł�czy� kopie zatwierdzonych 
Ramowych Planów Realizacji Działania na rok 2005 oraz decyzje wydane przez Ministra 
Finansów. 

 
3.2 Z rezerwy celowej pokrywane s� wydatki poniesione w roku 2005. W wyj�tkowych 

przypadkach mo�liwe jest sfinansowanie wydatków poniesionych w roku 2004, po 
uzyskaniu zgody Ministra Finansów. 

 
3.3 Wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej wraz z uzasadnieniem sporz�dzany 

jest w  trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przesyłany jest przez instytucj� 
wnioskuj�c� do wiadomo�ci do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie 
Finansów (wraz z zał�cznikami w 1 kopii), a pozostałe dwa egzemplarze do 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP (wraz  z 
zał�cznikami w 2 kopiach). 

 
3.4 Ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej  

upływa dnia 15 wrze�nia 2005 roku o godzinie 16:00. Decyduje data wpływu wniosku 
do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 

 
3.5 Ostateczny termin składania wniosków o wydanie decyzji o zapewnieniu 

dofinansowania realizacji projektu/działania upływa dnia 30 grudnia 2005 roku. 
Decyduje data wpływu wniosku do Departamentu Bud�etu Pa�stwa w Ministerstwie 
Finansów. 

 
 
4. Weryfikacja wniosków 

4.1 Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP ocenia zasadno�� 
przedło�onych wniosków o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej, badaj�c je pod 
wzgl�dem formalnym i merytorycznym, w szczególno�ci bada zgodno�� wnioskowanej 
kwoty z zapisami umowy/decyzji o przyznaniu dofinansowania i harmonogramem 
płatno�ci. 

4.2 W przypadku wniosków o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej na 
współfinansowanie projektów pomocy technicznej realizowanych przez Instytucj� 
Zarz�dzaj�c� ZPORR, Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
MGiP przekazuje wniosek do Departamentu Instrumentów Finansowych w MGiP, który 
weryfikuje klasyfikacj� bud�etow�. Parafowany wniosek o uruchomienie �rodków z 
rezerwy celowej jest przekazywany do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w MGiP. 



   
4.2a W przypadku wniosków o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej obejmuj�cych 

dofinansowanie ze �rodków o których mowa w punkcie 1.4, wnioski te opiniowane s� 
przez ministra wła�ciwego do spraw ł�czno�ci. 

4.3 Na ka�dym etapie weryfikacji wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej, 
Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP mo�e za��da� od 
wnioskodawcy dodatkowych wyja�nie� lub dokonania niezb�dnych korekt lub uzupełnie� 
wyznaczaj�c termin na przekazanie wyja�nie� lub uzupełnie� lub skorygowanego 
wniosku. 

4.4 W przypadku odrzucenia wniosku o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej z powodu 
bł�dów, które nie mog� by� skorygowane lub uzupełnione albo w przypadku 
niedokonania korekty lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie Departament Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem do 
wnioskodawcy. 

4.5 Przy przyznawaniu wysoko�ci współfinansowania uwzgl�dnia si�: 

- zapisy Narodowego Planu Rozwoju, Podstaw Wsparcia Wspólnoty,  Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz  Uzupełnienia 
ZPORR, 

- wielko�� �rodków dost�pnych w rezerwie celowej, 

- stopie� wykorzystania �rodków przekazanych w poprzednim okresie, 

- zapisy stosownych umów, Ramowe Plany Realizacji Działania, harmonogramy 
płatno�ci dla Projektu/Działania, z uwzgl�dnieniem zaakceptowanego monta�u 
finansowego. 

4.6 Przy przyznawaniu �rodków współfinansowania z rezerwy celowej  na pokrycie kosztów 
operacyjnych uwzgl�dnia si�: 

- warto�� alokacji �rodków na Projekt/Działanie, którego wdra�anie lub zarz�dzanie 
powierzono danej instytucji, 

- wielko�� �rodków dost�pnych w rezerwie celowej. 

4.7 Wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej pozytywnie zaopiniowany przez 
Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP jest przedkładany 
do akceptacji ministrowi wła�ciwemu do spraw rozwoju regionalnego. 

 

5. Uruchomienie rezerwy 

5.1 Wniosek o uruchomienie �rodków z rezerwy celowej zaakceptowany przez ministra 
wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego jest przedkładany przez Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy Ministrowi Finansów. Ostateczny termin składania wniosków o 
uruchomienie �rodków z rezerwy celowej upływa w dniu 14 pa	dziernika 2005r (decyduje 
data wpływu do Departamentu Instytucji Płatniczej w MF). Po dniu 31 pa	dziernika 
wprowadzenie zmian w finansowym ukierunkowaniu wydatków bud�etowych 
przyznanych z rezerwy celowej bud�etu pa�stwa nie jest ju� mo�liwe. 

5.2 Na podstawie zaakceptowanego przez ministra wła�ciwego do spraw rozwoju 
regionalnego wniosku dysponenta cz��ci bud�etowej o uruchomienie �rodków z rezerwy 
celowej, Minister Finansów wydaje decyzj� w sprawie zmian w bud�ecie pa�stwa. 

5.3 Oryginał decyzji w sprawie zmian w bud�ecie na 2005 r. zostaje przesłany do wła�ciwego 
dysponenta cz��ci bud�etowej, a kopia do wiadomo�ci do Departamentu Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 



   
5.4 W ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (poza działaniem 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”) 

Minister Finansów przekazuje �rodki współfinansowania na rachunek Instytucji 
Po�rednicz�cej, a nast�pnie Instytucja Po�rednicz�ca przekazuje �rodki 
współfinansowania na rachunki beneficjentów  w terminie wskazanym w umowie o 
dofinansowanie, do wysoko�ci poniesionych, udokumentowanych i po�wiadczonych 
wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z monta�em finansowym. Przekazywanie �rodków 
dokonywane jest na podstawie zło�onego przez beneficjenta i po�wiadczonego przez 
Instytucj� Po�rednicz�c� wniosku o płatno��. 

5.5 W ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Minister 
Finansów przekazuje �rodki współfinansowania na rachunek Instytucji Po�rednicz�cej, a 
nast�pnie Instytucja Po�rednicz�ca przekazuje �rodki współfinansowania na rachunek 
Instytucji Wdra�aj�cej  zgodnie z harmonogramem płatno�ci dla działania. 

5.6 W ramach działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa” Minister Finansów przekazuje �rodki 
współfinansowania na rachunek Instytucji Po�rednicz�cej, a nast�pnie  Instytucja 
Po�rednicz�ca przekazuje  �rodki współfinansowania na rachunek Instytucji Wdra�aj�cej 
w terminie wskazanym w umowie finansowania działania, do wysoko�ci poniesionych, 
udokumentowanych i po�wiadczonych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z monta�em 
finansowym dla działania 3.4. Przekazywanie �rodków współfinansowania dokonywane 
jest na podstawie zło�onego przez Instytucj� Wdra�aj�c� i po�wiadczonego przez 
Instytucj� Po�rednicz�c� wniosku o płatno��.  

5.7 W ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” Minister Finansów, z zastrze�eniem punktu 
5.8, przekazuje �rodki współfinansowania na rachunek Instytucji Po�rednicz�cej, która 
cz��� �rodków współfinansowania, przypadaj�c� na projekty realizowane przez Urz�d 
Marszałkowski lub Instytucj� Wdra�aj�c� przekazuje na rachunek beneficjenta zgodnie z 
harmonogramem płatno�ci. Dla projektów realizowanych przez Instytucj� Po�rednicz�c� 
�rodki współfinansowania s� przekazywane zgodnie z harmonogramem płatno�ci na 
rachunek projektu. 

5.8 Dla projektów  realizowanych w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” przez 
Instytucj� Zarz�dzaj�c� ZPORR (tj. Departament Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w MGiP) Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu ministra 
wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego.  

5.9 Dla projektów o których mowa w punkcie 1.2 Minister Finansów przekazuje �rodki do 
bud�etu ministra wła�ciwego. 

 

6. Wykorzystanie �rodków 

6.1 Za wła�ciwe wykorzystanie �rodków współfinansowania odpowiedzialni s� dysponenci 
cz��ci bud�etowych, a tak�e podmioty, w tym jednostki samorz�du terytorialnego, którym 
powierzone zostały �rodki na  realizacj� projektów lub działa� na podstawie odr�bnych 
umów. 

6.2 Wymóg kwalifikowalno�ci dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w ramach 
wdra�ania ZPORR, równie� pokrywanych z krajowych �rodków publicznych 
przeznaczonych na współfinansowanie. 

6.3 Beneficjenci oraz Instytucje Wdra�aj�ce s� zobowi�zani do sporz�dzania i przekazywania 
do dysponenta cz��ci bud�etowej kwartalnych sprawozda� finansowych z wykorzystania 
�rodków z przedmiotowej rezerwy w terminie do 10 dni roboczych po zako�czeniu 
kwartału.  

6.4 Wzór kwartalnego sprawozdania finansowego stanowi: 



   
- zał�cznik nr 4a dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju 

zasobów ludzkich w regionach” oraz działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa” , 

- zał�cznik nr 4b dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” 
(poza działaniem 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”) oraz Priorytetu 4 „Pomoc 
Techniczna”. 

6.5 Dysponent cz��ci bud�etowej jest zobowi�zany do sporz�dzenia i przekazania do 
Instytucji Zarz�dzaj�cej ZPORR rocznych zbiorczych sprawozda� finansowych z 
wykorzystania �rodków dotacji w terminie do 18 dni roboczych po zako�czeniu 
czwartego kwartału. Zbiorcze roczne sprawozdania finansowe s� sporz�dzane w oparciu o 
kwartalne sprawozdania, o których mowa w punkcie 6.3. Dysponent cz��ci bud�etowej 
jest zobowi�zany przedstawi� sprawozdanie finansowe z wykorzystania �rodków dotacji 
na ��danie Instytucji Zarz�dzaj�cej ZPORR w terminie przez ni� wyznaczonym 

6.6 Wzór rocznego zbiorczego sprawozdania finansowego stanowi: 

- zał�cznik nr 5a dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach” oraz działania 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”, 

- zał�cznik nr 5b dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” 
(poza działaniem 3.4 „Mikroprzedsi�biorstwa”) oraz Priorytetu 4 „Pomoc 
Techniczna”. 

6.7 W przypadku, gdy Instytucja Zarz�dzaj�ca ZPORR w terminie 21 dni od dnia dor�czenia 
sprawozdania nie zgłosi uwag lub zastrze�e� do przedstawionych dokumentów, przyjmuje 
si�, i� je akceptuje. 

6.8 Kwoty przyznane z rezerwy celowej, które nie zostały wykorzystane w roku 2005 nie 
wygasaj� z upływem roku bud�etowego zgodnie z art. 102 ustawy o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z pó	n. zm.), przy czym zgodnie z ust. 4 i 
5 art. 102 ww. ustawy musz� one zosta� uj�te w wykazie o którym mowa w ust. 3 art. 102 
ustawy. 

6.9 Zgodnie z art. 30a ustawy o finansach publicznych przy wydatkowaniu �rodków z bud�etu 
pa�stwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów/działa� w ramach ZPORR 
stosuje si� odpowiednio zasady rozliczania okre�lone dla dotacji z bud�etu pa�stwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 


