
ZAŁĄCZNIK 1  
 

do Wytycznych dla Wnioskodawców w Konkursie Ofert na dotacje inwestycyjne dla 
gmin/ powiatów województwa śląskiego w ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz 

Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)�. 
 

REGULAMIN DLA INSTRUMENTU  
�Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój 

przedsiębiorczości� - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach �Programu 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 

kamiennego� 
 

Definicje 

Program � samorządowo-rządowy �Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego� opracowany na podstawie 
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 roku �Założeń programu 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego�. 

Fundusz dla Śląska � utworzony na realizację Programu fundusz, który będzie zasilany ze 
środków budżetu Państwa w łącznej wysokości 200 mln złotych.   

Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój 
przedsiębiorczości � komponent dotacje inwestycyjne) instrument realizowany w ramach 
Programu, który jest skierowany do gmin i powiatów województwa śląskiego. Jego celem  
jest tworzenie nowych miejsc pracy i/lub tworzenie warunków do utrzymania miejsc pracy na 
terenie gmin i powiatów województwa. Środki finansowe mogą być przeznaczone jako 
dotacje na inwestycje, polegające na modernizacji lub budowie infrastruktury w gminach i 
powiatach. 
 
Beneficjenci � gminy i powiaty województwa śląskiego. 

Środki beneficjenta - środki własne gminy/powiatu lub środki przeznaczone na realizację 
projektu, które nie są środkami budżetu państwa. 

Projekt � przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na modernizacji lub budowie 
infrastruktury w gminach i powiatach, zgłoszone do dofinansowania w formie dotacji z 
�Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój 
Przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne� realizowanego w ramach Programu. 
Zgłaszane przez gminy i powiaty przedsięwzięcia mają służyć osiągnięciu celów Programu 
oraz Strategii Rozwoju Regionu. 

Koszt projektu � wartość inwestycji z podatkiem VAT wynikająca z kosztorysu 
inwestorskiego lub sumy kosztorysów inwestorskich, stanowiącego załącznik do wniosku o 
udzielenie dotacji. Do kosztów projektu można zaliczyć koszty poniesione na przygotowanie 
dokumentacji w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Koszty przygotowania dokumentacji - udokumentowana zapłaconymi fakturami suma 
środków finansowych poniesionych na przygotowanie dokumentacji dla przedmiotowej 
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inwestycji, niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem polskim pozwoleń tj. 
dokumentacji technicznej, oceny wpływu na środowisko, jak również koszty poniesione na 
przygotowanie studium wykonalności   

Umowa � umowa podpisana pomiędzy Zarządem Województwa a gminą lub powiatem 
otrzymującą dotację na realizację projektu dofinansowanego ze środków �Funduszu na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� � komponent 
dotacje inwestycyjne, regulująca zasady przekazywania i wydatkowania środków. 

Instytucja Zarządzająca �Programem łagodzenia w regionie śląskim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego� � Zarząd Województwa 
Śląskiego.  

Instytucja Wdrażająca -  Zarząd Województwa Śląskiego. 

Komitet Sterujący ds. programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji 
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (KS) - komitet powołany przez Marszałka 
Województwa Śląskiego. Komitet ten rekomenduje przyznanie dotacji na wnioski składane 
przez Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów  uprawnionych gmin lub zarządów powiatów.  
 
Sekretariat Komitetu � jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego odpowiedzialna za obsługę formalną i techniczną pracy Komitetu. 
 
Strategia rozwoju regionu � dokument planistyczny o nazwie �Strategia Rozwoju 
Województwa Śląskiego na lata 2000-2015� przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego  
określający m.in. priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa. 

Baza PARTNER � baza danych potencjalnych projektów kwalifikujących się do 
współfinansowania z funduszy strukturalnych w ramach komponentu wojewódzkiego 
ZPORR (podstawa wyznaczenia alokacji na działania określone w procesie programowania 
funduszy strukturalnych dla możliwości sprawnego wdrożenia projektów w latach 2004-2008, 
narzędzie szybkiego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rozwoju 
regionalnego tj. potencjalnymi beneficjentami funduszy strukturalnych, a samorządem 
województwa). 
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Artykuł 1. 
1. Instrument �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na 

rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne� na współfinansowanie 
projektów, mających na celu łagodzenie skutków restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego. Utworzony został ze środków �Funduszu dla Śląska� w ramach 
Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w 
górnictwie węgla kamiennego i działa w oparciu o Wytyczne dla wnioskodawców w  
konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin/ powiatów województwa śląskiego  
oraz niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.  

2. Instrument �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na 
rozwój przedsiębiorczości� - komponent dotacje inwestycyjne, zarządzany jest przez 
Zarząd Województwa Śląskiego pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej. 

3. Realizacja instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej - Dotacja 
Inwestycyjna� odbywa się zgodnie z przepisami art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o administracji rządowej w województwie (teks jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 
80, poz. 872 z póżn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 art. 68 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1590 z późn. zm.), oraz art. 45 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada z 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) 

  

Artykuł 2. 
1. Celem instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej 

na rozwój przedsiębiorczości - Dotacja Inwestycyjna� jest pomoc gminom i powiatom 
województwa śląskiego we wdrażaniu działań służących łagodzeniu skutków procesu 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz realizacji priorytetów strategii 
rozwoju regionu.  

2. Pomoc udzielana będzie w formie dotacji przyznawanych na zasadach konkursowych 
na cele określone w niniejszym Regulaminie. Do składania wniosków są uprawnione 
gminy i powiaty z województwa śląskiego. 

3. Każda z uprawnionych gmin lub powiatów ma prawo zgłaszania więcej niż jednego 
projektu.  

 

Artykuł 3.  
1. Budżet instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej 

na rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne� wynosi 
równowartość 18 mln Euro (słownie: osiemnaście milionów Euro) (74 800 800 PLN). 

2. W ramach budżetu instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne�- 
przewiduje się przeznaczenie środków finansowych do wysokości  1 800 000 EURO 
(7 480 080 PLN) na przygotowanie dokumentacji dla poszczególnych inwestycji. 

3. W ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej� � 
komponent dotacje inwestycyjne, projekty będą współfinansowane ze środków 
budżetowych (kredyt uzyskany przez Rząd Polski z Banku Rozwoju Rady Europy). 
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4. Kwota dotacji na cele jednego projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji 
lub budowie infrastruktury w gminach i powiatach, nie może być niższa niż 200 tys. zł 
oraz wyższa niż 2 mln zł. 

5. Minimalne współfinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków beneficjenta 
wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W sytuacji, w której 
współfinansowanie zapewnia beneficjent inny niż gmina lub powiat, to zgłaszająca 
gmina lub powiat musi zagwarantować pokrycie tego udziału w drodze utworzenia 
odpowiedniej rezerwy we własnym budżecie. 

6. W przypadku dofinansowania (udzielenia dotacji) projektu inwestycyjnego ze 
środków instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej 
na rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne, może być pokryte 
nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego projektu.  

7. Środki z �Funduszu dla Śląska� na realizację projektu inwestycyjnego będą 
przekazywane zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Zarządem Województwa 
Śląskiego a Beneficjentem. 

8. Środki dotacji niewykorzystane w kolejnych edycjach konkursu ofert na dotacje 
inwestycyjne dla gmin i powiatów i powstałe odsetki przeznaczone zostaną na 
następne projekty z listy rankingowej w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla 
gmin i powiatów oraz na finansowanie zakresu rzeczowego projektów pochodzących z 
listy rankingowej, maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych projektów. 

 

Artykuł 4. 
1. Dotacje mogą być przyznawane na współfinansowanie projektów infrastrukturalnych 

z następujących dziedzin: 

a) tworzenie nowych trwałych miejsc pracy,  
b) tworzenie lub unowocześnianie infrastruktury wspierającej rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw, mający na celu tworzenie nowych trwałych miejsc 
pracy, 

c) innowacje i transfer technologii, 
d) transport i infrastruktura transportowa, 
e) rewitalizacja trenów poprzemysłowych i zdegradowanych, 
f) inwestycje o charakterze turystycznym. 
 

2. Dotacje mogą być przyznane na inwestycje polegające na budowie lub modernizacji 
obiektów będących własnością uprawnionej gminy lub powiatu, podmiotów prawa 
handlowego, którego większościowym właścicielem jest uprawniona gmina lub 
powiat, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych oraz na 
przygotowanie dokumentacji w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji . 

Artykuł 5. 
1. Dotacje będą przyznawane wyłącznie na projekty, których harmonogram będzie 

przewidywał zawarcie umów z wykonawcami i dostawcami nie później niż do 31 
lipca 2004 roku z wyjątkiem art. 5 pkt.2. 

2. W uzasadnionych przypadkach decyzją Marszałka Województwa termin wymieniony 
w art. 5 pkt.1 może ulec przesunięciu. 
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3. Dotacje będą przyznawane wyłącznie na projekty, których harmonogram będzie 
przewidywał zakończenie realizacji nie później niż do dnia 31 marca 2008. 

4. Dotacje będę przyznawane jedynie na współfinansowanie projektów gotowych do 
realizacji, tzn. posiadających w dniu złożenia wniosku pełną wymaganą dokumentację 
techniczną i niezbędne uzgodnienia, w tym ważne pozwolenie na budowę. 

5. Zgłaszane projekty powinny być opracowane w formie, która umożliwi ich realizację  
w drodze jednej umowy z wykonawcą lub dostawcą. Projekty przewidujące 
podpisanie więcej niż jednej umowy będą zatwierdzane jedynie w uzasadnionych 
przypadkach.  

 

Artykuł 6. 
W ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na 
rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne nie mogą być finansowane: 

a) cła i opłaty skarbowe, 
b) zobowiązania z tytułu robót budowlanych, dostaw towarów lub usług oraz pozostałe 

zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umów z dostawcami lub wykonawcami na 
podstawie decyzji o przyznaniu dotacji, 

c) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 
d) nabycie lub dzierżawa gruntów, 
e) zakup lub leasing samochodów osobowych, 
f) wszelkie koszty poniesione przed datą przyznania dotacji, poza kosztami 

poniesionymi na przygotowanie dokumentacji w wysokości do 10% kosztów 
kwalifikowanych projektu, 

g) koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz instytucji i osób będących 
właścicielami lub zarządzającymi obiektów będących przedmiotem inwestycji, 
pracujących przy przygotowaniu i/lub realizacji inwestycji, 

h) zakup używanego sprzętu i wyposażenia. 
i) rezerwy na możliwe przyszłe straty lub długi, 
j) zaległe odsetki. 
 
Artykuł 7. 

1. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu będą 
dokonywane przez gminę lub powiat, która uzyskała dotację, zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy pomiędzy 
Zarządem Województwa Śląskiego i gminą lub powiatem, której wzór stanowi załącznik 
1.3. do niniejszego Regulaminu. 

2. Akceptowane będą do dofinansowania projekty z rozpoczętą procedurą przetargową, 
jedynie w przypadku, gdy podpisanie umowy pomiędzy gminą/ powiatem a wykonawcą 
nastąpi dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy gminą/ powiatem a Zarządem 
Województwa Śląskiego z wyjątkiem art. 7 pkt.3. 

3. W uzasadnionych przypadkach odpuszcza się możliwość podpisania umowy pomiędzy 
gminą/ powiatem a wykonawcą przed podpisaniem umowy z Zarządem Województwa 
Śląskiego (ale po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez Zarząd oraz BRRE). 

 

Artykuł 8.  
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1. Dotacje w ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej 
skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne 
przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną w pkt. 2 � 10 tego artykułu. 

2. Zarząd Województwa Śląskiego powiadamia pismem poleconym wszystkie 
uprawnione gminy i powiaty o możliwości ubiegania się o dotacje w ramach 
instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na 
rozwój przedsiębiorczości� � komponent dotacje inwestycyjne, informując je 
jednocześnie o terminie składania wniosków i dostępności niniejszego regulaminu 
wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego (www.silesia-region.pl/restr.php). Informacja o rozpoczęciu realizacji 
instrumentu zostanie także umieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w prasie o zasięgu regionalnym  na 
koszt Zarządu Województwa i przekazana poprzez bazę PARTNER.   

3. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionu 
Rada Gminy/ Powiatu podejmuje uchwałę o przedstawieniu Komitetowi Sterującemu 
wniosku o przyznanie dotacji na projekt inwestycyjny, zawierającą deklarację 
wysokości udziału własnego w jego finansowaniu. Deklaracja wkładu własnego może 
nastąpić również poprzez złożenie przez Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta Gmin lub 
Starosty powiatu, oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację projektu w 
wieloletnim planie inwestycyjnym lub budżecie Gminy/ Powiatu, którego kopia 
powinna być załączona do ww. oświadczenia. Formularz, według którego winny być 
sporządzane wnioski, stanowi załącznik 1.2. do niniejszego Regulaminu. 

4. W oparciu o uchwałę Rady, Prezydent/Burmistrz/Wójt lub Zarząd Powiatu w terminie 
do dnia 9 stycznia 2004 roku do godz. 1500 składa w Sekretariacie Komitetu 
Sterującego wniosek o dotację wraz z pełną wymaganą dokumentacją wymienioną w 
załączniku 1.2 Sekretariat Komitetu Sterującego, wydaje potwierdzenie przyjęcia 
wniosku oraz w terminie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia poprawności 
formalnej oraz kompletności wniosku.  
Po złożeniu wniosku w Sekretariacie Komitetu Sterującego, uprawniona gmina lub 
powiat nie może wprowadzać w nim żadnych zmian o charakterze merytorycznym. 
Wszelkie uzupełnienia złożonego wniosku mogą być dokonywane wyłącznie na 
piśmie oraz na wezwanie Sekretariatu.  
Kopie odpowiedniej uchwały Rady Gminy lub Powiatu oraz innych dokumentów 
wymienionych w formularzu, który stanowi załącznik 1.2 do niniejszego Regulaminu, 
zostają dołączone do wniosku o dotację. W razie stwierdzenia braków formalnych lub 
braków w dokumentacji Sekretariat wzywa faxem oraz listem poleconym do ich 
usunięcia w terminie 3 dni roboczych od momentu wezwania faxem. Nie uzupełnienie 
braków formalnych w trybie i zakresie wskazanym w wezwaniu, stanowi podstawę do 
uznania wniosku za nie spełniający wymogów formalnych. 

5. Komitet Sterujący, w terminie do dnia 2 lutego 2004 roku działając zgodnie ze swoim 
Regulaminem stanowiącym załącznik 1.1. do niniejszego Regulaminu, dokonuje 
oceny zgłoszonych wniosków o dotacje kierując się następującymi kryteriami i 
przypisanymi im wagami punktowymi:  

a) przewidywane mierzalne rezultaty projektu, zgodne z celami �Funduszu na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� - max. 
30 pkt., 

b) ponadlokalny (tzn. mający wpływ na obszar większy niż gmina) charakter 
inwestycji oraz skala projektu zapewniająca efektywną realizację zasady 
koncentracji środków � max.  20 pkt., 
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c) wielkość wkładu finansowego gminy lub powiatu w stosunku do wymaganego 
poziomu minimalnego oraz nie finansowy wkład gminy lub powiatu � max. 20 pkt. 

d) Przewidywany wpływ realizacji projektu na zaspokojenie potrzeb społeczności 
lokalnej  - max. 10 pkt., 

e) komplementarność projektu w stosunku do już istniejącej infrastruktury � max. 10 
pkt., 

f) stopień gotowości projektu do realizacji potwierdzony przez ważne pozwolenie na 
budowę, analizę wpływu realizacji projektu na środowisko naturalne (o ile jest ona 
wymagana) oraz przygotowane przez gminę, na zasadach dobrowolności, studium 
wykonalności projektu - max. 10 pkt. 

6. W oparciu o dokonaną ocenę Komitet Sterujący sporządza listę rankingową 
projektów, która zostaje zatwierdzona w formie uchwały. Następnie Komitet ten 
podejmuje uchwały rekomendujące Zarządowi Województwa przyznanie dotacji na 
projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 65 punktów, 
aż do wyczerpania środków instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury 
Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� -komponent dotacje 
inwestycyjne.  

7. W przypadku projektu, który z powodu wyczerpania środków nie może zostać 
dofinansowany we wnioskowanej wysokości, Komitet Sterujący może rekomendować 
przyznanie dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku obniżona 
kwota dotacji musi zostać zaakceptowana przez wnioskodawcę, w formie uchwały 
Rady Gminy lub Powiatu potwierdzającej, że gmina/powiat posiada w swoim 
budżecie wyższą kwotę niezbędną dla współfinansowania projektu. W przypadku 
braku takiej akceptacji ze strony gminy lub powiatu w okresie 14 dni stosuje się tryb 
postępowania określony w pkt. 9. 

8. Zarząd Województwa Śląskiego, w oparciu o uchwały Komitetu Sterującego, o 
których mowa w punkcie poprzedzającym, podejmuje decyzje w formie uchwały o 
przyznaniu dotacji.  

9. W przypadku podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzji o 
niezatwierdzeniu dotacji na dany projekt lub projekty, podejmuje on uchwałę o 
przyznaniu dotacji na kolejny projekt z listy rankingowej, o której mowa w pkt. 6.  

10. W przypadku projektu, na który Komitet Sterujący rekomendował przyznanie dotacji 
w kwocie niższej niż wnioskowana (opisano w punkcie 7) i braku akceptacji tej 
propozycji ze strony gminy lub powiatu stosuje się tryb postępowania określony w 
pkt. 7 i 8. 

 

Artykuł 9. 
1. Na podstawie decyzji w formie uchwały o przyznaniu dotacji przez Zarząd 

Województwa Śląskiego niezwłocznie zawrze on umowy z uprawnionymi gminami i 
powiatami, regulujące zasady przekazywania i rozliczania dotacji. Wzór umowy 
pomiędzy gminą lub powiatem i Zarządem Województwa Śląskiego stanowi załącznik 
1.3. do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy kwota zawartej przez uzyskującą dotację gminę lub powiat umowy 
z wykonawcą lub dostawcą jest niższa niż rekomendowana w uchwale Komitetu 
Sterującego i przyznana przez Zarząd Województwa kwota dotacji na ten projekt 
ulega odpowiedniemu obniżeniu. W takim przypadku pomiędzy gminą/ powiatem a 
Zarządem Województwa Śląskiego zostanie podpisany aneks do umowy dotacji. 
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3. Wszelkie oszczędności wynikłe podczas realizacji instrumentu zostają przekazane na 
poczet oszczędności programowych i mogą być wykorzystane na zwiększenie dotacji 
dla innych projektów z listy rankingowej.  

4. Zagospodarowanie oszczędności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd oraz BRRE. 

5. Decyzja Zarządu oraz BRRE o zagospodarowaniu oszczędności zostanie przesłana do 
wiadomości Ministra Gospodarki i Pracy.  

 
Artykuł 10. 

1. Po podpisaniu umów dotacji Gmina/Powiat przekazuje Zarządowi Województwa 
Śląskiego informację o stanie realizacji projektu przygotowaną na podstawie 
kwartalnych raportów finansowych z wydatkowanych kwot. 

2. Gmina/Powiat przekazuje Zarządowi Województwa Śląskiego kwartalne raporty o 
stanie realizacji projektów uzyskujących dotacje w ramach instrumentu �Fundusz na 
Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości�-
komponent dotacje inwestycyjne. 

3. Gmina/Powiat przekazuje Zarządowi Województwa Śląskiego roczne raporty o stanie 
realizacji projektów uzyskujących dotacje w ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz 
Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości�-
komponent dotacje inwestycyjne 

4. Zarząd Województwa Śląskiego sporządza kwartalne sprawozdania ze stanu realizacji 
projektów uzyskujących dotacje w ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju 
Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� i przedstawia je 
Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.  

5. Zarząd Województwa Śląskiego sporządza roczne sprawozdania ze stanu realizacji 
projektów uzyskujących dotacje w ramach instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju 
Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości� i przedstawia je 
Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Artykuł 11. 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Zarząd 

Województwa Śląskiego.  

2. Wszelkie zmiany Regulaminu lub jego załączników wchodzą w życie po upływie 7 
dni kalendarzowych po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
Zmiany te zostaną niezwłocznie przekazane do wiadomości, listem poleconym 
Komitetowi Sterującemu, Ministerstwu Gospodarki i Pracy oraz gminom lub 
powiatom zakwalifikowanym do korzystania z dotacji inwestycyjnych w ramach 
instrumentu �Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na 
rozwój przedsiębiorczości�. Zmiany takie nie będą miały wpływu na treść umów 
zawartych zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed ich wejściem w życie. 

 
 

Załączniki: 
1.1. Regulamin Komitetu Sterującego.  
1.2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikiem.  
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1.3. Wzór umowy dotacji pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i gminą lub 
powiatem. 
 


