Załącznik nr 1 do uchwały ZKM nr

Rejestr zmian do Sprawozdania Rocznego za rok 2008 z WdraŜania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Lp.

Rozdział /
Podrozdział /

Obecny zapis

Zmiana

Uwagi

Punkt

1.

2.

3.3

3.4

3.3 Oś priorytetowa 3 Rozwój

3.3 Oś priorytetowa 3 Rozwój

Korekta nazwy Osi

społeczeństwa informatycznego

społeczeństwa informacyjnego

priorytetowej

3.4 Oś priorytetowa 3 Rozwój

3.4 Oś priorytetowa 4

Korekta nazwy Osi

społeczeństwa informatycznego

Infrastruktura ochrony

priorytetowej

środowiska

3.

3.4.1

3.4.1 Postęp w realizacji celów

3.4.1 Postęp w realizacji celów osi

Korekta

osi priorytetowej, wraz z analizą

priorytetowej,

Priorytetowej

postępów

postępów

•

•

Informacja na temat
rzeczowych

z

i

na

temat

rzeczowych

i

finansowych
realizacji

priorytetu

analizą

postępów

realizacji priorytetu
Informacje na temat rzeczowych i

Informacje na temat rzeczowych i

finansowych

finansowych

zawiera

tabela nr 4, która stanowi załącznik

stanowi

do niniejszego sprawozdania.

tabela

postępów

nr

4,

załącznik

która

do

postępów

zawiera

niniejszego

sprawozdania.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa

ujęte

Wskaźniki fizyczne i finansowe są
dla

całego

okresu

Wskaźniki fizyczne i finansowe są

programowania. W 2008 roku w

ujęte

odniesieniu do Osi Priorytetowej 4

dla

całego

okresu

programowania. W 2008 roku w

były

odniesieniu do Osi Priorytetowej 4

poniewaŜ

były

umowy o dofinansowanie oraz nie

na

poziomie

zerowym,

na

poziomie
nie

zerowym,

zostały

podpisane

poniewaŜ nie zostały podpisane

została

umowy o dofinansowanie oraz nie

realizacja projektów w ramach Osi

została

Priorytetowej

rozpoczęta

faktyczna

rozpoczęta

4.

faktyczna

Zgodnie

z

realizacja projektów w ramach Osi

Indykatywnym

Priorytetowej

4.

z

Konkursów na 2009 r. konkursy na

Indykatywnym

Harmonogramem

nabór wniosków o dofinansowanie w

Zgodnie

numeru

Osi
oraz

uzupełnienie tekstu wg

Informacja

finansowych
postępów

wraz

Harmonogramem

Konkursów na 2009 r. pierwsze

ramach Osi Priorytetowej 4 zostaną

konkursy na nabór wniosków o

przeprowadzone:

dofinansowanie w ramach Osi

- w lutym 2009 r.

– działanie 4.3

zaleceń KE

Priorytetowej

3

zostaną

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie

przeprowadzone w lutym 2009 r. Z

ścieków,

tego powodu pierwsze umowy o

- we wrześniu 2009 r. – działanie

dofinansowanie projektów zostaną

4.5.2

zawarte w 2009 r. i od tego

bioróŜnorodności i ochrona przyrody

momentu IZ RPO WZ rozpocznie

(w tym NATURA 2000) i 4.5.3

faktyczny

Zapobieganie zagroŜeniom.

monitoring

rzeczowego

RPO

wskaźników

postępu
WZ

oraz

fizycznych

Promowanie

Z tego powodu pierwsze umowy o

i

dofinansowanie projektów zostaną

finansowych w odniesieniu do Osi

zawarte w 2009 r. i od tego momentu

Priorytetowej 4.

IZ RPO WZ rozpocznie faktyczny
monitoring

Regionalny Program Operacyjny

RPO

Województwa

fizycznych

Zachodniopomorskiego

na

lata

postępu

WZ

oraz
i

rzeczowego
wskaźników

finansowych

w

odniesieniu do Osi Priorytetowej 4.

2007-2013 w swoich celach i
załoŜeniach realizuje cele Strategii

Regionalny Program Operacyjny

Lizbońskiej oraz promuje równość

Województwa Zachodniopomorskiego

szans i płci oraz zrównowaŜony

na lata 2007-2013 w swoich celach i

rozwój.

Procentowy

udział

załoŜeniach realizuje cele Strategii

środków

w

celów

Lizbońskiej oraz promuje równość

Strategii

realizacji
Lizbońskiej,

tj.

szans i płci oraz zrównowaŜony

działań

rozwój. Procentowy udział środków w

przyczyniających się do realizacji

realizacji celów Strategii Lizbońskiej,

wzmocnienia

wzrostu

gospodarczego

i

tj. wzmocnienia działań

zatrudnienia wynosi 40,24%. RPO

przyczyniających się do realizacji

WZ promuje równość szans i płci

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

(Wnioskodawcy

w

składanych

wnioskach będą zobowiązani do
wskazania

zgodności

danego

projektu z polityką równości szans
i

niedyskryminacji).

Wszystkie

wynosi 40,24%. RPO WZ promuje
równość szans i płci (Wnioskodawcy
w składanych wnioskach będą
zobowiązani do wskazania zgodności
danego projektu z polityką równości

działania dokonywane w ramach

szans i niedyskryminacji). Wszystkie

Osi Priorytetowej 4 będą zgodne z

działania dokonywane w ramach Osi

zasadą zrównowaŜonego rozwoju.

Priorytetowej 4 będą zgodne z zasadą

Z uwagi na brak podpisanych

zrównowaŜonego rozwoju. Z uwagi na

umów o dofinansowanie oraz brak

brak podpisanych umów o

rozpoczęcia faktycznej realizacji

dofinansowanie oraz brak rozpoczęcia

projektów

w

ramach

Osi

Priorytetowej 4 niemoŜliwe jest
dokładne
niniejszym

przedstawienie

w

sprawozdaniu

faktycznej realizacji projektów w
ramach Osi Priorytetowej 4
niemoŜliwe jest dokładne
przedstawienie w niniejszym

szczegółowego wkładu Programu

sprawozdaniu szczegółowego wkładu

Operacyjnego w realizację celów

Programu Operacyjnego w realizację

w

celów Strategii Lizbońskiej oraz w

promowanie równości szans i płci.

promowanie równości szans i płci.

Strategii

Lizbońskiej

oraz

