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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 2004 
na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego,  

w tym: - 150 000 tys. zł na budow� metra w Warszawie  
- na dofinansowanie inwestycji o�wiatowych realizowanych przez jednostki 

samorz�du terytorialnego 
(cz��� 83, poz. 11) 

Rezerwa zostaje podzielona na 3 cz��ci, których podziału dokonuje si� wg odr�bnych 
procedur: 

CZ���  I: dotyczy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR),  

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

CZ��� III: dotyczy wsparcia realizacji programów wojewódzkich finansowanych wył�cznie 
ze �rodków krajowych, w tym: 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. 53 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach 
wspierania rozwoju regionalnego), inwestycji o�wiatowych jednostek samorz�du 
terytorialnego i budowy metra w Warszawie.  

 

Podział �rodków przedmiotowej rezerwy musi by� zgodny z zapisami ustawy o zasadach 
wspierania rozwoju regionalnego. 

 

Ad. CZ��� I  

Wdra�anie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  

 

1. Przeznaczenie �rodków 

�rodki z przedmiotowej rezerwy s� przeznaczone: 

- na współfinansowanie projektów oraz działa� finansowanych z funduszy 
strukturalnych w ramach ZPORR, 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. 
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2. Wymogi dotycz�ce wniosków 

2.1 Wniosek 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 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 W przypadku Priorytetu 2 oraz Działania 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa wniosek składany 
jest po podpisaniu  umowy finansowania działania.  

W przypadku Priorytetu 3 wniosek składany jest po zatwierdzeniu projektu przez Zarz�d 
Województwa. 

W przypadku współfinansowania projektów regionalnych w ramach Priorytetu 4 wniosek 
składany jest po zatwierdzeniu wniosku 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 wniosek składany jest po wydaniu przez Ministra 
Gospodarki i Pracy decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. 

2.4 Wnioski powinny dotyczy� całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa 
(poza działaniem 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne) w wysoko�ci procentowego udziału �rodków bud�etu pa�stwa, zgodnie z 
zaakceptowanym dla projektu/działania monta�em finansowym. Dla Priorytetu 3 (poza 
działaniem 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa) i Priorytetu 4 zapotrzebowanie to sporz�dzane jest 
zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu.  

Dla Priorytetu 2 i Działania 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa zapotrzebowanie sporz�dzane jest 
na podstawie harmonogramu płatno�ci dla Działania, okre�lonego w Ramowym Planie 
Realizacji Działania.  

W przypadku Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne w zakresie projektów typu II zapotrzebowanie na �rodki bud�etu pa�stwa 
dotyczy roku akademickiego 2004/2005. 

2.5 Kwota we wniosku powinna by� wyra�ona w PLN.  

2.6 W przypadku przeliczania kwot z EUR/PLN, stosuje si� kurs z tabeli NBP kursów 
�rednich walut obcych okre�lonych w §2 pkt 3 i § 3 uchwały nr 51/2002 Zarz�du 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 wrze�nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i 
ogłaszania bie��cych kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 
51) z dnia sporz�dzania wniosku. 
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3 Składanie wniosków 

3.1 Wniosek składany jest wraz z zał�cznikami przez wła�ciwego dysponenta cz��ci 
bud�etowej do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
Ministerstwie Gospodarki i Pracy. 

a) Dla działa� realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR oraz dla działania 3.4 
Mikroprzedsi�biorstwa w ramach Priorytetu 3 ZPORR z wnioskiem o 
współfinansowanie dla działania wyst�puje Wojewoda na podstawie całorocznego 
zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa zgłaszanego przez Instytucj� 
Wdra�aj�c� (z zastrze�eniem punktu 2.3 dotycz�cego działania 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne). Do wniosku nale�y doł�czy� 
kopi� odpowiedniej umowy. 

 
b) Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 ZPORR (poza działaniem 3.4 

Mikroprzedsi�biorstwa) wniosek o współfinansowanie składa Wojewoda na 
podstawie całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa zgłaszanego 
przez beneficjenta. Do wniosku nale�y doł�czy� kopi� uchwały Zarz�du 
Województwa w sprawie wyboru projektu. 

 
c) Dla projektów realizowanych w ramach priorytetu 4 ZPORR- Pomoc Techniczna z 

zastrze�eniem punktu 3.1d, wniosek o współfinansowanie składa Wojewoda na 
podstawie całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa zgłaszanego 
przez  beneficjenta  Pomocy Technicznej (tj. Urz�dy Marszałkowskie, Instytucje 
Po�rednicz�ce, Instytucje Wdra�aj�ce). Do wniosku nale�y doł�czy� kopi� pisma 
informuj�cego o przyj�ciu wniosku do realizacji przez Komisj� Zatwierdzaj�c� 
Wnioski o Przyznanie �rodków z Pomocy Technicznej ZPORR. 

 
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 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) Wnioski 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. 

 
f) Wnioski na pokrycie kosztów operacyjnych innych instytucji zaanga�owanych w 

proces zarz�dzania i wdra�ania ZPORR (Instytucji Po�rednicz�cych, Instytucji 
Wdra�aj�cych) składa Wojewoda na podstawie zapotrzebowania  zgłoszonego przez 
dan� instytucj� .  

 
3.2 Wniosek o uruchomienie rezerwy bud�etowej wraz z uzasadnieniem sporz�dzany jest w 

liczbie trzech egzemplarzy, z czego jeden egzemplarz wysyłany jest przez instytucj� 
wnioskuj�c� do wiadomo�ci do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie 
Finansów (wraz z zał�cznikami w 1 kopii), a pozostałe do Departamentu Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP (wraz  z zał�cznikami w 2 kopiach). 
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3.3 Ostateczny termin składania wniosków do rezerwy celowej upływa dnia  

20 pa�dziernika 2004 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Departamentu Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 

 
 
4. Weryfikacja wniosków 

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

4.2 Po dokonaniu weryfikacji, Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
MGiP przekazuje wniosek do Departamentu Instrumentów Finansowych w MGiP, który 
weryfikuje klasyfikacj� bud�etow�. Parafowany wniosek jest przekazywany do 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 

4.3 Na ka�dym etapie weryfikacji wniosku, Departament Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w MGiP mo�e za��da� od wnioskodawcy dodatkowych wyja�nie� lub 
dokonania niezb�dnych korekt lub uzupełnie�.  

4.4 W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, Departament Wdra�ania Programów 
Rozwoju Regionalnego w MGiP zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem do instytucji 
wnioskuj�cej. 

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

- zapisy Narodowego Planu Rozwoju, Podstawy Wsparcia Wspólnoty,  Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz  Uzupełnienia ZPORR, 

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

- stopie� wykorzystania �rodków przekazanych w poprzednim okresie, 

- zapisy stosownych umów, w tym w szczególno�ci ustalony harmonogram płatno�ci 
dla Projektu/Działania, z uwzgl�dnieniem zaakceptowanego monta�u finansowego. 

4.6 Przy przyznawaniu �rodków na pokrycie kosztów operacyjnych uwzgl�dnia si�: 

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

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

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

  

5. Uruchomienie rezerwy 

5.1 Wniosek zaakceptowany przez ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego jest 
przedkładany Ministrowi Finansów. 

5.2 Na podstawie zaakceptowanego wniosku dysponenta cz��ci bud�etowej, Minister 
Finansów wydaje decyzj� o zmianach w bud�ecie pa�stwa. 
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5.3 Oryginał decyzji w sprawie zmian w bud�ecie na 2004 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 ZPORR (poza działaniem 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa) Minister 
Finansów przekazuje �rodki do bud�etu Wojewody, a nast�pnie Wojewoda przekazuje 
�rodki na rachunki beneficjentów  w terminie wskazanym w umowie do wysoko�ci 
poniesionych i udokumentowanych kosztów. 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 ZPORR Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu 
Wojewody, a nast�pnie Wojewoda przekazuje  �rodki do Samorz�du Województwa zgodnie 
z zaktualizowanym harmonogramem płatno�ci dla działania doł�czanym do wniosku o 
płatno��. 

 5.6 W ramach działania 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa Minister Finansów przekazuje �rodki do 
bud�etu Wojewody, a nast�pnie Wojewoda przekazuje  �rodki do Samorz�du Województwa 
w terminie wskazanym w umowie do wysoko�ci poniesionych i udokumentowanych 
kosztów. Przekazywanie �rodków 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 ZPORR Minister Finansów z zastrze�eniem punktu 5.8 przekazuje 
�rodki do bud�etu Wojewody, który cz��� �rodków, przypadaj�c� na projekty realizowane 
przez Urz�d Marszałkowski lub Instytucj� Wdra�aj�c� przekazuje zgodnie z 
zaktualizowanym harmonogramem płatno�ci. 

5.8 Dla projektów Pomocy Technicznej realizowanych 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.  

 

6. Wykorzystanie �rodków 

6.1  Za wła�ciwe wykorzystanie �rodków odpowiedzialni s� dysponenci cz��ci bud�etowych, 
a tak�e inne jednostki, w tym jednostki samorz�du terytorialnego, którym powierzone 
zostały �rodki na  realizacj� projektów 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 z 
przedmiotowej rezerwy przeznaczonych na współfinansowanie. 

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

6.4 Wzór sprawozdania finansowego stanowi: 

- zał�cznik nr 3a dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 2 oraz działania 3.4 
Mikroprzedsi�biorstwa , 

- zał�cznik nr 3b dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 4 (poza działaniem 3.4 
Mikroprzedsi�biorstwa) oraz priorytetu IV ZPORR. 

6.5 Wojewoda jest zobowi�zany do sporz�dzania i przekazywania do Instytucji Zarz�dzaj�cej 
ZPORR rocznych zbiorczych sprawozda� finansowych z wykorzystania �rodków dotacji 
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w terminie 18 dni po zako�czeniu czwartego kwartału. Zbiorcze roczne sprawozdania 
finansowe s� sporz�dzane w oparciu o kwartalne sprawozdania, o których mowa w 
punkcie 6.4. Dodatkowo Wojewoda jest zobowi�zany przedstawi� sprawozdanie 
finansowe z wykorzystania �rodków dotacji na ��danie Instytucji Zarz�dzaj�cej. 

W przypadku sprawozda� z wykorzystania �rodków rezerwy celowej w ramach Priorytetu 
2 i działania 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa wzór sprawozdania finansowego stanowi 
zał�cznik nr 4 a. W przypadku sprawozda� z wykorzystania �rodków rezerwy celowej w 
ramach Priorytetu 3 (poza działaniem 3.4 Mikroprzedsi�biorstwa) oraz Priorytetu 4 wzór 
sprawozdania finansowego stanowi zał�cznik nr 4 b. 

6.6 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. 

6.7 Kwoty, które nie zostały wykorzystane w bie��cym roku bud�etowym mog� zosta� 
uznane jako nie wygasaj�ce z upływem roku bud�etowego zgodnie z art. 102 ustawy o 
finansach publicznych.  

6.8 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. 

 

  

 

CZ��� II  

Wdra�anie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG  
 

1. Przeznaczenie �rodków 

�rodki z powy�szej rezerwy mog� by� przyznane: 

a) na współfinansowanie projektów  pomocy technicznej w ramach IW INTERREG 
IIIA;  

b) na współfinansowanie krajowe wspólnych bud�etów Programów INTERREG IIIB, 
IIIC, INTERACT i ESPON; 

c) na współfinansowanie  mikroprojektów w ramach Programów INTERREG IIIA; 

d) na współfinansowanie projektów w ramach Programów INTERREG IIIB i IIIC; 

e) na koszty operacyjne jednostek zaanga�owanych w proces zarz�dzania, wdra�ania i 
promocji  IW INTERREG, INTERACT, ESPON; 

 

2. Wymogi dotycz�ce wniosków 

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

- zał�cznik nr 5a- w przypadku współfinansowania projektów, o których mowa w 
punkcie 1, 

- zał�cznik nr 5b- w przypadku kosztów operacyjnych, o których mowa w punkcie 1  
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2.2  Do wniosku powinno by� doł�czone uzasadnienie sporz�dzone na formularzu, którego 
wzór stanowi: 

- zał�cznik nr 6 a w przypadku  wniosków na współfinansowanie, 

- zał�cznik nr 6 b w przypadku wniosków na koszty operacyjne. 

W przypadku wniosków na współfinansowanie omówione w punkcie II.1.a,b,c,d do 
wniosku nale�y doł�czy� kopi� umowy dofinansowania projektu lub prognoz� 
zapotrzebowania na �rodki w ramach wła�ciwego działania Programu Operacyjnego lub 
odpowiedni dokument programowy. 

2.3 Wnioski powinny dotyczy� całorocznego zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa w 
wysoko�ci procentowego udziału �rodków bud�etu pa�stwa, zgodnie z 
zaakceptowanym: 

− monta�em finansowym,  

− harmonogramem płatno�ci,  

− prognoz� zapotrzebowania na �rodki lub 

− zobowi�zaniami wynikaj�cymi z uczestnictwa w mi�dzynarodowych programach. 

Wnioski o współfinansowanie dla projektów INTERREG IIIB i IIIC powinny dotyczy� 
zapotrzebowania na �rodki bud�etu pa�stwa w wysoko�ci do 10% kosztów 
kwalifikowalnych projektu przewidzianych do wydatkowania w danym roku.  

Wnioski o współfinansowanie dla mikroprojektów powinny dotyczy� zapotrzebowania na 
�rodki bud�etu pa�stwa w wysoko�ci do 10% kosztów kwalifikowalnych projektów 
zarz�dzanych przez dany Euroregion przewidzianych do wydatkowania w danym roku.  

2.4   Kwota we wniosku powinna by� wyra�ona w PLN. 

 

2.5  W przypadku przeliczania kwot z EUR/PLN, stosuje si� kurs tabeli NBP kursów �rednich 
walut obcych okre�lonych w §2 pkt. 3 i §3 uchwał nr 51/2002 Zarz�du Narodowego 
Banku Polskiego  z dnia 23 wrze�nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania 
bie��cych kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz.51) z dnia 
sporz�dzenia wniosku. 

 

3. Składanie wniosków: 

3.1 Wniosek wraz z zał�cznikami składany jest przez wła�ciwego dysponenta cz��ci 
bud�etowej do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP: 

3.1.1.Projekty Pomocy Technicznej w ramach IW INTERREG III A 

a) w przypadku projektów realizowanych przez Urz�d Marszałkowski z 
wnioskiem o współfinansowanie wyst�puje wła�ciwy miejscowo Wojewoda na 
podstawie wyst�pienia Urz�du Marszałkowskiego. Do wniosku nale�y 
doł�czy� kopie umowy dofinansowania projektu lub prognoz� 
zapotrzebowania na �rodki w ramach wła�ciwego działania priorytetu: Pomoc 
Techniczna; 

b) w przypadku projektów realizowanych przez Euroregiony z wnioskiem 
o współfinansowanie wyst�puje wła�ciwy miejscowo Wojewoda na podstawie 
wyst�pienia Euroregionu. Do wniosku nale�y doł�czy� kopie umowy 
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dofinansowania projektu lub prognoz� zapotrzebowania na �rodki w ramach 
wła�ciwego działania priorytetu: Pomoc Techniczna; 

c) w przypadku projektów realizowanych przez Wspólne Sekretariaty Techniczne 
z wnioskiem o współfinansowanie wyst�puje minister wła�ciwy do spraw 
rozwoju regionalnego na podstawie wyst�pienia Wydziału INTERREG 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego, MGiP. Do 
wniosku nale�y doł�czy� kopie umowy dofinansowania projektu lub prognoz� 
zapotrzebowania na �rodki w ramach wła�ciwego działania priorytetu: Pomoc 
Techniczna; 

d) w przypadku projektów realizowanych przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� dla 
Programu Interreg IIIA Polska – Słowacja i Instytucj� Zarz�dzaj�c� �rodkami 
EFRR w ramach Programu S�siedztwa Polska – Białoru� – Ukraina Interreg 
IIIA/TACIS CBC z wnioskiem o współfinansowanie wyst�puje minister 
wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego na podstawie wyst�pienia Wydziału 
INTERREG Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego, 
MGiP. Do wniosku nale�y doł�czy� kopie umowy dofinansowania projektu 
lub prognoz� zapotrzebowania na �rodki w ramach wła�ciwego działania 
priorytetu: Pomoc Techniczna; 

e) w przypadku, gdy Instytucje Zarz�dzaj�ce Programami INTERREG IIIA i 
INTERREG IIIA/TACIS CBC mieszcz� si� poza granicami Polski, minister 
wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego składa wniosek o współfinansowanie 
na podstawie wyst�pienia Wydziału INTERREG Departamentu Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego, MGiP. Do wniosku nale�y doł�czy� kopie 
umowy dofinansowania projektu lub prognoz� zapotrzebowania na �rodki w 
ramach wła�ciwego działania priorytetu: Pomoc Techniczna; 

f) w przypadku projektów realizowanych przez Wojewod� z wnioskiem 
o współfinansowanie wyst�puje Wojewoda. Do wniosku nale�y doł�czy� 
kopie umowy dofinansowania projektu lub prognoz� zapotrzebowania na 
�rodki w ramach wła�ciwego działania priorytetu: Pomoc Techniczna. 

3.1.2. Współfinansowanie krajowe wspólnych bud�etów mi�dzynarodowych 
programów: INTERREG III B, IIIC, INTERACT oraz ESPON 

Wniosek o współfinansowanie krajowe wspólnych bud�etów mi�dzynarodowych 
programów INTERREG IIIB i IIIC, Interact, ESPON składa minister wła�ciwy do 
spraw rozwoju regionalnego na podstawie wyst�pienia Wydziału INTERREG 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego, MGiP. Do wniosku 
nale�y doł�czy� odpowiedni dokument programowy w cz��ci okre�laj�cej 
zobowi�zania finansowe Polski, lub decyzje Komitetu Monitoruj�cego Program, 
lub projekt odpowiedniego dokumentu programowego zło�ony przez Instytucje 
Zarz�dzaj�c� Programem do zatwierdzenia przez Komisj� Europejsk�. 

3.1.3. Mikroprojekty realizowane w ramach odpowiedniego działania, 
Programu IW INTERREG III A 

a) z wnioskiem o dofinansowanie  mikroprojektów w ramach działania Programu 
wyst�puje wła�ciwy miejscowo Wojewoda na podstawie wyst�pienia 
Euroregionu. Do wniosku nale�y zał�czy� kopi� umowy dofinansowania 
projektu lub projekt wniosku Euroregionu/uchwały o dofinansowanie 
mikroprojektów, 
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b) w przypadku Programu S�siedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki 
INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 z wnioskiem o dofinansowanie 
wyst�puje wła�ciwy miejscowo Wojewoda na podstawie wyst�pienia 
beneficjenta mikroprojektu w ramach priorytetu II Programu, po�wiadczonego 
kopi� umowy o dofinansowanie mikroprojektu lub decyzj� wła�ciwego 
Komitetu Steruj�cego.  

3.1.4. Współfinansowanie projektów w ramach Programów INTERREG 
IIIB i IIIC  

Dla projektów realizowanych w ramach Programów INTERREG IIIB i IIIC, 
z wnioskiem o współfinansowanie wyst�puje wła�ciwy miejscowo 
Wojewoda na podstawie wyst�pienia beneficjenta po otrzymaniu przez 
beneficjenta akceptacji ze strony Departamentu Wdra�ania Programów 
Rozwoju Regionalnego MGiP, uzyskanej w wyniku uprzedniej weryfikacji 
przedło�onego przez beneficjenta wniosku. Do wniosku powinny zosta� 
doł�czone kopie: o�wiadczenia o współfinansowaniu zło�onego przez 
beneficjenta oraz umowy z partnerem wiod�cym w danym projekcie. 

3.1.5. Projekty inne 

 

a) Z wnioskiem na pokrycie kosztów operacyjnych ponoszonych przez Urz�dy 
Wojewódzkie, Urz�dy Marszałkowskie, Euroregiony, wyst�puje wła�ciwy 
miejscowo Wojewoda. 

b) Z wnioskiem na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji zada� zwi�zanych z 
kontrol� pierwszego stopnia w ramach INTERREG IIIB i IIIC wyst�puje 
minister  wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego.  

c) Z wnioskiem na pokrycie kosztów operacyjnych ponoszonych przez Wydział 
INTERREG Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego, 
MGiP  pełni�cego rol� koordynatora wdra�ania Programów INTERREG IIIA, 
IIIB i IIIC, INTERACT i ESPON w Polsce wyst�puje minister wła�ciwy do 
spraw rozwoju regionalnego.  

 

3.2 Wniosek o uruchomienie rezerwy bud�etowej sporz�dzany jest w liczbie trzech 
egzemplarzy, z czego jeden egzemplarz wysyłany jest przez instytucj� wnioskuj�c� do 
wiadomo�ci do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów, a pozostałe 
do Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 

 

3.3 Ostateczny termin składania wniosków do rezerwy celowej upływa dnia 20 pa�dziernika 
2004 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Departamentu Wdra�ania Programów 
Rozwoju Regionalnego MGiP. 

 

 

4. Weryfikacja wniosków 

4.1 Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP ocenia zasadno�� 
przedło�onych wniosków badaj�c je pod wzgl�dem formalnym i merytorycznym.  
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4.2 Po dokonaniu weryfikacji, Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w 
MGiP przekazuje wniosek do Departamentu Instrumentów Finansowych w MGiP, który:  

- weryfikuje klasyfikacj� bud�etow�, 

- w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku parafuje, a nast�pnie przekazuje 
wniosek do Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP, 

- w przypadku stwierdzenia konieczno�ci dokonania korekty wniosku zwraca wniosek z 
uwagami w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania do Departament Wdra�ania 
Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP. 

4.3 Na ka�dym etapie weryfikacji wniosku, Departament Wdra�ania Programów Rozwoju 
Regionalnego w MGiP mo�e za��da� od wnioskodawcy dodatkowych wyja�nie� lub 
dokonania niezb�dnych korekt b�d� uzupełnie�. W przypadku niezgodno�ci 
wnioskowanej kwoty z zapisami umowy oraz harmonogramem płatno�ci, Departament 
Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP dokonuje odpowiedniej korekty. 

4.4 W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku, Departament Wdra�ania Programów 
Rozwoju Regionalnego w MGiP zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem do instytucji 
wnioskuj�cej. 

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

- zapisy Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiedniego programu operacyjnego IW 
INTERREG III oraz jego uzupełnienia. 

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

- stopie� wykorzystania �rodków przekazanych w poprzednim okresie, 

- zapisy odpowiedniej umowy.  

4.6 Przy przyznawaniu �rodków na pokrycie kosztów operacyjnych uwzgl�dnia si�: 

- warto�� alokacji �rodków na projekt, którego wdra�anie lub zarz�dzanie powierzono 
danej jednostce, 

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

4.7 Wniosek 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 zaakceptowany przez ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego jest 
przedkładany Ministrowi Finansów celem wydania decyzji o zmianach w bud�ecie 
pa�stwa. 

5.2 Na podstawie zaakceptowanego wniosku dysponenta cz��ci bud�etowej Minister 
Finansów wydaje decyzj� o zmianach w bud�ecie pa�stwa. 

5.3 Oryginał decyzji w sprawie zmian w bud�ecie na 2004 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. 
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5.4 Dla projektów Pomocy Technicznej w ramach INTERREG III A realizowanych przez 
Urz�dy Marszałkowskie i Euroregiony Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu 
Wojewody, a nast�pnie wła�ciwy miejscowo Wojewoda przekazuje �rodki na rachunki 
odpowiedniego Urz�du Marszałkowskiego i Euroregionu. 

5.5 Dla projektów Pomocy Technicznej w ramach INTERREG III A, realizowanych przez 
Wspólne Sekretariaty Techniczne, Minister Finansów przekazuje pieni�dze do bud�etu 
ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego, a nast�pnie minister wła�ciwy do 
spraw rozwoju regionalnego przekazuje �rodki na rachunki Wspólnych Sekretariatów 
Technicznych. 

5.6 Dla współfinansowania projektów  pomocy technicznej realizowanych w ramach 
INTERREG III A (za wyj�tkiem punktów 3.1.1. a,b,c) oraz dla współfinansowania 
krajowego wspólnych bud�etów Progamów INTERREG III B, IIIC, INTRERACT i 
ESPON Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu ministra wła�ciwego do spraw 
rozwoju regionalnego, a nast�pnie minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego 
przekazuje �rodki do wnioskuj�cego. 

5.7 W ramach  współfinansowania mikroprojektów Programu INTERREG IIIA Minister 
Finansów przekazuje �rodki do bud�etu wła�ciwego miejscowo Wojewody, a nast�pnie 
wła�ciwy miejscowo Wojewoda przekazuje �rodki na rachunki Euroregionów, które z 
kolei zgodnie z aktualnym harmonogramem płatno�ci dla projektu Euroregionu 
przekazuj� pieni�dze na rachunki beneficjentów mikroprojektów. 

5.8 W ramach  współfinansowania mikroprojektów Programu S�siedztwa Litwa – Polska – 
Obwód Kaliningradzki INTERREG III A / TACIS CBC 2004-2006 Minister Finansów 
przekazuje �rodki do bud�etu  wła�ciwego miejscowo Wojewody, a nast�pnie wła�ciwy 
miejscowo Wojewoda przekazuje �rodki na rachunki beneficjentów mikroprojektów w 
ramach priorytetu II, zgodnie z aktualnym harmonogramem płatno�ci dla projektu. 

5.9 W ramach współfinansowania projektów Programów INTERREG IIIB i IIIC Minister 
Finansów przekazuje �rodki do bud�etu wła�ciwego miejscowo Wojewody, a nast�pnie 
wła�ciwy miejscowo Wojewoda przekazuje �rodki na rachunki beneficjentów. 

5.10 Dla pokrycia kosztów operacyjnych ponoszonych przez Urz�dy Marszałkowskie i 
Euroregiony, Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu wła�ciwego miejscowo 
Wojewody, a nast�pnie wła�ciwy miejscowo Wojewoda przekazuje �rodki na rachunki 
Urz�du Marszałkowskiego i Euroregionów. 

5.11 Dla pokrycia kosztów operacyjnych ponoszonych przez Urz�dy Wojewódzkie, Minister 
Finansów przekazuje �rodki do bud�etu wła�ciwego miejscowo Wojewody – 
wnioskuj�cego o �rodki.  

5.12 Dla pokrycia kosztów operacyjnych  realizacji zada� zwi�zanych z kontrol� pierwszego 
stopnia w ramach Programów INTERREG IIIB i IIIC Minister Finansów przekazuje 
�rodki do bud�etu ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego, a nast�pnie 
minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje �rodki wykonawcy kontroli 
pierwszego stopnia. 

5.13 Dla pokrycia kosztów operacyjnych ponoszonych przez Wydział INTERREG 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego, MGiP pełni�cego rol� 
koordynatora wdra�ania Programów INTERREG IIIA, IIIB i IIIC, INTERACT i ESPON 
w Polsce Minister Finansów przekazuje �rodki do bud�etu ministra wła�ciwego do spraw 
rozwoju regionalnego. 
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6. Wykorzystanie �rodków  

6.1 Za wła�ciwe wykorzystanie �rodków odpowiedzialni s� dysponenci cz��ci bud�etowych, 
a tak�e inne jednostki, którym powierzone zostały �rodki  na  realizacj� projektów na 
podstawie odr�bnych umów 

6.2 Wymóg kwalifikowalno�ci dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w ramach 
wdra�ania Programów INTERREG IIIA, B i C, INTERACT i ESPON równie� 
pokrywanych z krajowych �rodków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie. 

6.3 Wła�ciwy dysponent cz��ci bud�etowej jest zobowi�zany do przekazywania do 
Departamentu Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP kwartalnych 
sprawozda� finansowych z wykorzystania �rodków przyznanych z rezerwy celowej w 
terminie 20 dni roboczych po zako�czeniu kwartału.  

6.4 Wzór sprawozdania finansowego stanowi zał�cznik nr 7. 

6.5 W przypadku, gdy Departament Wdra�ania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP 
w terminie 15 dni od dnia dor�czenia sprawozdania nie zgłosi uwag i zastrze�e� do 
przedstawionych dokumentów, przyjmuje si�, i� je akceptuje. 

6.6  Kwoty, które nie zostały wykorzystane w bie��cym roku bud�etowym mog� zosta� 
uznane jako nie wygasaj�ce z upływem roku bud�etowego zgodnie z art. 102 ustawy o 
finansach publicznych. 

6.7  Zgodnie z art. 30a ustawy o finansach publicznych przy wydatkowaniu �rodków z 
bud�etu pa�stwa przeznaczonych na współfinansowanie programu INTERREG stosuje si� 
odpowiednio zasady rozliczania okre�lone dla dotacji z bud�etu pa�stwa. 

 

 

 

Ad. CZ��� III  

Wsparcie realizacji programów wojewódzkich finansowanych wył�cznie ze �rodków 
krajowych, w tym: 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. 53 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach 
wspierania rozwoju regionalnego), inwestycje o�wiatowe jednostek samorz�du 
terytorialnego i budowa metra w Warszawie. 
 

1. Składanie wniosków 

1.1 Po podpisaniu kontraktu wojewódzkiego wnioski o uruchomienie �rodków na realizacj� 
Programów Wojewódzkich finansowanych ze �rodków krajowych składane s� przez 
Wojewod� na podstawie wyst�pienia Samorz�du Województwa bezpo�rednio do Ministra 
Finansów. 

1.2 Wnioskowana kwota mo�e dotyczy� warto�ci całego zadania lub jego etapu. 

1.3 Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15 pa�dziernika 2004 r. 

1.4 Do czasu podpisania kontraktu, minister wła�ciwy do spraw rozwoju regionalnego mo�e 
na wniosek Wojewody wyst�pi� do Ministra Finansów z wnioskiem o zaliczkowe 
uruchomienie �rodków na inwestycje wieloletnie jednostek samorz�du terytorialnego, 
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celem kontynuacji zada� rozpocz�tych w latach poprzednich (art. 53 ust. 2 ustawy o 
zasadach wspierania rozwoju regionalnego). 

1.5 Po dokonaniu przez ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego weryfikacji 
wniosku, o którym mowa w punkcie 1.1, Minister Finansów przyznaje �rodki w ramach 
rocznego limitu okre�lonego w rozporz�dzeniu Rady Ministrów w sprawie przyj�cia 
Programu wsparcia. W przypadku zaliczkowego wnioskowania o �rodki przed 
podpisaniem kontraktu, kwota przyznawana w normalnym trybie po podpisaniu kontraktu 
jest pomniejszana o kwot� przekazan� wcze�niej zaliczkowo. 

 
2. Uruchomienie �rodków z rezerwy celowej 

2.1 Na podstawie zaakceptowanego wniosku Wojewody, Minister Finansów wydaje decyzje 
w sprawie zmian w bud�ecie pa�stwa, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy o finansach 
publicznych. 

2.2 Decyzja w sprawie zmiany w bud�ecie na dany rok bud�etowy zostaje przesłana do  
wnioskuj�cego wojewody oraz do ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego.  

 

3. Przekazywanie dotacji podmiotom uprawnionym 

3.1 �rodki z rezerwy celowej s� przekazywane do bud�etu Wojewody a nast�pnie 
poszczególnym podmiotom uprawnionym, realizuj�cym zadania po podpisaniu przez 
Wojewod� umów wykonawczych o dofinansowanie zada�.  

3.2 �rodki, o których mowa w punkcie 1, s� przekazywane zgodnie ze szczegółowym planem 
rzeczowo-finansowym zawartym w tych umowach.  

3.3 Przekazanie dotacji celowej mo�e by� dokonywana jedynie po przedło�eniu Wojewodzie 
przez jednostk� samorz�du terytorialnego kserokopii: faktur, rachunków lub innych 
dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodno�� z oryginałem (ł�cznie z 
kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót, a  w przypadku zakupu urz�dze�, 
które nie zostały zamontowane- z kserokopiami protokołów odbioru urz�dze�, przyj�cia 
materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz kserokopiami innych 
dokumentów uzasadniaj�cych i potwierdzaj�cych wykonanie dotowanego zadania) 
potwierdzaj�cych  wykonanie zadania lub jego cz��ci oraz wniosku o wypłat� dotacji na 
formularzu stanowi�cym zał�cznik do kontraktu wojewódzkiego. 

3.4 Przekazanie dotacji nast�puje  zgodnie z zapisami kontraktu.3.5 Kwota zawarta we 
wniosku o przekazanie dotacji nie mo�e by� wy�sza od kwoty wynikaj�cej z planu 
rzeczowo-finansowego zawartego w umowie wykonawczej  

3.6 Z dotacji z bud�etu pa�stwa mog� by� finansowane jedynie koszty uzasadnione. 

 
4. Nieprawidłowo�ci i zwroty 

4.1 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci b�d� braków w zło�onym wniosku o 
przekazanie  dotacji, podmiot uprawniony zobowi�zany jest do usuni�cia tych 
nieprawidłowo�ci czy braków, b�d� udzielenia w wyznaczonym terminie niezb�dnych 
dodatkowych informacji. 

4.2 W razie stwierdzenia przez Wojewod� nieterminowej realizacji  zadania (lub jego etapu), 
b�d� nie wywi�zywania si� podmiotu uprawnionego z jednego z poni�szych obowi�zków:  

- współfinansowania zadania zadeklarowanymi  �rodkami własnymi, 
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- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania �rodkami pochodz�cymi z innych 
�ródeł, wynikaj�cych z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego. 

Wojewoda mo�e wstrzyma�  przekazanie dotacji na realizacj� danego etapu zada�, a tak�e 
przekazanie kolejnych rat dotacji, do czasu zło�enia przez podmiot uprawniony 
odpowiednich wyja�nie� lub usuni�cia przyczyn wstrzymuj�cych przekazanie dotacji.  
O wstrzymaniu przekazania dotacji Wojewoda zawiadamia podmiot uprawniony na 
pi�mie. 

4.3 Wojewoda o wstrzymaniu dotacji, o którym  mowa w punkcie 4.2, informuje Wojewódzki 
Komitet Monitoruj�cy na najbli�szym jego posiedzeniu. 

4.4 W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie dochowa warunków umowy o 
dofinansowanie zadania- a w szczególno�ci wykorzystania dotacji lub jej cz��ci 
niezgodnie z przeznaczeniem okre�lonym w planie rzeczowo-finansowym, Wojewoda po 
upływie wyznaczonego terminu zwraca si� z ��daniem usuni�cia nieprawidłowo�ci, 
zwrotu cało�ci lub cz��ci dotacji przekazanej podmiotowi uprawnionemu. 

4.5 O ��daniu zwrotu dotacji Wojewoda informuje niezwłocznie na pi�mie, z podaniem 
szczegółowej przyczyny tego ��dania podmiot uprawniony, Zarz�d Województwa oraz 
ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego. 

4.6 Zwrot dotacji nast�puje w terminie i na zasadach okre�lonych w art. 93 ustawy o 
finansach publicznych. 

4.7 Podmiot uprawniony, który nie przeznaczy �rodków na finansowanie dotowanego zadania 
lub nie zapewni udziału w finansowaniu zadania �rodków pochodz�cych z innych �ródeł 
w wysoko�ci okre�lonej w planie rzeczowo-finansowym obowi�zany jest zwróci� dotacj� 
przyznan�  w danym roku, w cz��ci proporcjonalnej do poniesionych wydatków. 

4.8 Kwoty przyznane z przedmiotowej rezerwy w ramach kontraktu wojewódzkiego, które 
nie zostały wykorzystane ze wzgl�du na ni�sze ni� przewidziane kontraktem koszty 
realizacji zada�, mog� zosta� przeznaczone na działania zawarte w kontrakcie z 
zastrze�eniem, �e decyzja Zarz�du Województwa o wyborze działa�, na które 
przeznaczone zostały dodatkowe �rodki wymaga uzyskania pisemnej zgody ministra 
wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego oraz korekty decyzji ministra wła�ciwego do 
spraw bud�etu, ministra wła�ciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra 
wła�ciwego do spraw instytucji finansowych. 

4.9 W stosunku do działa� zaakceptowanych przez ministra wła�ciwego do spraw rozwoju 
regionalnego w trybie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (art.21 ust.4- 
zgodne o�wiadczenie stron)  stosuje si� procedur� wyboru zada� zgodnie z zapisami 
kontraktu wojewódzkiego. 

4.10  Kwoty, które nie zostały wykorzystane w bie��cym roku bud�etowym mog� zosta� 
uznane jako nie wygasaj�ce z upływem roku bud�etowego zgodnie z art. 102 ustawy o 
finansach publicznych. 

 

5. Monitorowanie wykorzystania �rodków i rozliczenie dotacji 

Ostateczne rozliczenie dotacji nast�puje w terminie 30 dni od daty odbioru ko�cowego 
zadania, a w przypadku nie zako�czenia realizacji zadania w okresie obj�tym kontraktem 
najpó�niej do dnia 14 stycznia 2005  roku. W przypadku rozliczania dotacji maj� 
zastosowanie przepisy art. 93 ust. 1 i art. 93a ustawy o finansach publicznych. 


