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Wnioskowanie o środki z rezerwy celowej budżetu państwa w 2007 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało procedurę  przyznawania/zapewniania
finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2007 (część
83, poz. 8) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu
Spójności w ramach NPR 2004-2006, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz projektów TEN-T. 
Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej, co do zasady składany jest dwa razy w roku, z czego
pierwszy wniosek dotyczy zapotrzebowania na środki budżetu państwa w pierwszych trzech
kwartałach 2007 r., a drugi zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ostatnim kwatrale
2007 r., pod warunkiem wykorzystania środków przekazanych na podstawie pierwszego
wniosku o uruchomienie rezerwy (poza Działaniem 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne" w zakresie projektów typu II, w przypadku którego
zapotrzebowanie na środki budżetu państwa powinno dotyczyć roku akademickiego
2007/2008).
Procedura  przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa na rok 2007
plik do pobrania

Zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej składane są do Wojewody (Wydział Zarządzania
Funduszami Europejskimi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) na formularzu
wniosku stanowiącym załącznik 1c.
Formularz wniosku o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów realizowanych w
ramach ZPORR 
plik do pobrania

PROCEDURA REZERWY CELOWEJ PODPISANA PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ GĘSICKĄ
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO W DNIU 12 MAJA 2006 R.

1. Procedura przyznawania/zapewnienia  środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część
83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i  współfinansowanie programów rozwoju
regionalnego, w tym: 100 mln zł dotacji na metro oraz 1mln zł  na rewitalizację zabytków
Przemyśla oraz 10 mln na przygotowanie infrastruktury do Światowego Zlotu Żaglowców "Tall
Ship Races 2007" i na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu na lata 2004-2006 (część 83, poz. 49)
dokument do pobrania

2. Załącznik 1a  - wniosek o uruchomienie rezerwy budżetowej na współfinansowanie
Projektu/Działania w ramach  ZPORR  
plik do pobrania

3. Załącznik 2a - uzasadnienie (współfinansowanie)
plik do pobrania
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4. Załącznik 1b -wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych
wdrażania (Działania/Programu)  
plik do pobrania

5. Załącznik 2b - uzasadnienie (koszty operacyjne)
plik do pobrania 

6. Załącznik 3 - wniosek o wydanie decyzji o zapewnienie dofinansowania realizacji
przedsięwzięcia w ramach ZPORR
plik do pobrania

7. Załącznik 4 - półroczne/roczne sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków
przyznanych z rezerwy celowej (część 83, poz. 11)
plik do pobrania
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