Fragment RPO WD 2014-2020
/ zakres zmiany

Oś priorytetowa

Lp.

Kody interwencji:
50 – 19 000 000
51 – 28 452 230
52 – 13 500 000
1

Tabela 2 Przegląd strategii
inwestycyjnej programu
operacyjnego:
PI 7.1
36 452 230 - 1,62%
PI 7.2
24 500 000 - 1,09%

Propozycja nowej treści RPO
WD 2014-2020 po zmianie

Kody interwencji:
50 – 16 321 429
51 – 29 460 170
52 – 15 170 631
7

Tabela 2 Przegląd strategii
inwestycyjnej programu
operacyjnego:
PI 7.1
39 130 801 – 1,74%
PI 7.2
21 821 429 – 0,97%

UZASADNIENIE ZMIANY

Proponowana zmiana dotyczy relokacji środków w ramach osi 7 Infrastruktura Edukacyjna z Działania 7.2
Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową do Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną. Nabory przeprowadzone w osi 7 w ramach Działania 7.1 cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem wskazując na duże zapotrzebowanie m.in. w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej. Wartość
złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na ogłoszone konkursy przekroczyła dostępną
alokację. W związku z powyższym część projektów pozytywnie ocenionych nie otrzymało dofinansowania, a część
zostało wybranych do dofinansowania na niepełną kwotę. Największym zainteresowaniem cieszyły się nabory
skierowane na infrastrukturę przedszkolną, na którą przeznaczona zostanie większość realokowanych środków.
Kwestia zwiększenia miejsc opieki przedszkolnej jest również ważna w aspekcie powrotu kobiet na rynek pracy
i równości płci.
Z kolei w ramach Działaniu 7.2 nabory nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem w skutek czego wszystkie
pozytywnie ocenione projekty otrzymały dofinansowanie.
Realokacja środków z działania 7.2 do 7.1 pozwoli m.in. na dofinansowanie projektów już wybranych z niepełnym
dofinansowaniem. Projekty te często są już realizowane, co pozwoli na szybką certyfikację środków. Realokacja
pozwoli także m.in. na realizację ważnego dla jednego z subregionów projektu dotyczącego w całości edukacji
dzieci z niepełnosprawnościami. Po proponowanych przez IZ RPO WD realokacjach nie zostanie zachwiany co
najmniej 50% stosunek pomiędzy kwotami przeznaczonymi na kategorie 50 i 52 a kategorię 51. Również wartości
wskaźników określone do realizacji w ramach osi 7, w związku z planowanymi realokacjami, nie ulegają zmianie.

