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KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, dnia […] r.
C(200[…])
NIEPRZEZNACZONE DO
PUBLIKACJI

DECYZJA KOMISJI
z dnia […] r.
dotycząca duŜego projektu [„…”], stanowiącego część programu operacyjnego
wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach [Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego] [Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności],
objętego [celem] [celami] [Konwergencji] [oraz] [Konkurencyjności regionalnej i
zatrudnienia] w [regionie] [regionach] […] w Polsce
CCI

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY)
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DECYZJA KOMISJI
z dnia […] r.
dotycząca duŜego projektu [„…”], stanowiącego część programu operacyjnego
wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach [Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego] [Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności],
objętego [celem] [celami] [Konwergencji] [oraz] [Konkurencyjności regionalnej i
zatrudnienia] w [regionie] [regionach] […] w Polsce
CCI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/19991, w szczególności jego art. 41 ust. 2,
a takŜe mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzją C([…]) […] z dnia [data] Komisja przyjęła program operacyjny pomocy
wspólnotowej w ramach [Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)]
[Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności]
objęty [celem] [celami] [Konwergencji] [oraz] [Konkurencyjności regionalnej i
zatrudnienia] w [regionie] [regionach] […] w Polsce.

(2)

W dniu [data] [Polska] [instytucja zarządzająca] przedłoŜyła Komisji duŜy projekt
[„…”], który przewiduje wkład finansowy z [EFRR] [Funduszu Spójności] w ramach
osi priorytetowej […] programu operacyjnego. [(w stosownych przypadkach)
[Na wniosek Komisji] [Polska] [instytucja zarządzająca] przedłoŜyła dodatkowe
informacje w dniu [data]]. Informacje szczegółowe na temat duŜego projektu zostały
przekazane za pośrednictwem formularza zamieszczonego w [(w przypadku inwestycji
w infrastrukturę) załączniku XXI] [(w przypadku inwestycji produkcyjnych)
załączniku XXII] do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego2.
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Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006
(Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6).
Dz.U. L 371 z 27.12.2006, str. 1. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 45 z 15.2.2007, str. 3.
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(3)

[Polska] [Instytucja zarządzająca] przekazała Komisji wszelkie niezbędne informacje
na temat duŜych projektów zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.
(w stosownych przypadkach) [W szczególności przekazano szczegółowy program
określający etapy współfinansowania wspólnotowego w okresie 2007-2013, w
związku z tym, Ŝe czas realizacji projektu ma wykraczać poza okres programowania].

(4)

Komisja [, uwzględniając opinię [(zewnętrzny ekspert / zewnętrzni eksperci]
[Europejskiego Banku Inwestycyjnego,]] dokonała oceny duŜego projektu pod kątem
czynników określonych w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i uznaje, Ŝe
projekt jest zgodny z priorytetami programu operacyjnego, przyczynia się do
osiągnięcia celów tych priorytetów i jest zgodny z politykami wspólnotowymi.

(5)

(w stosownych przypadkach, tylko w przypadku inwestycji w infrastrukturę) [Zgodnie
z art. 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 przy obliczaniu kwoty, w
odniesieniu do której zastosowanie będzie miał poziom współfinansowania osi
priorytetowej programu operacyjnego, uwzględniono szacowaną wartość bieŜącą
dochodu netto wygenerowanego przez duŜy projekt] [W związku z brakiem
moŜliwości obiektywnego oszacowania z wyprzedzeniem dochodu wygenerowanego
przez duŜy projekt, kwotę, w odniesieniu do której zastosowanie będzie miał poziom
współfinansowania osi priorytetowej programu operacyjnego, naleŜy ustalić bez
uszczerbku dla obowiązku odliczenia dochodu od wydatków zadeklarowanych
Komisji, jak określono w art. 55 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006].

(6)

NaleŜy zatem zatwierdzić wkład finansowy z [EFRR] [Funduszu Spójności] w duŜy
projekt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
1.

Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy z [Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR)] [Funduszu Spójności] w duŜy projekt [„...”], stanowiący
część programu operacyjnego pomocy wspólnotowej w ramach [EFRR] [EFRR i
Funduszu Spójności] objętego [celem] [celami] [Konwergencji] [oraz]
[Konkurencyjności regionalnej i zatrudnienia] w [regionie] [regionach] […] w
Polsce.

2.

Aspekt fizyczny [duŜego projektu] zdefiniowano w załączniku I.

3.

[Kwotę, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania osi
priorytetowej [...] programu operacyjnego dla duŜego projektu, ustala się na [...] mln
EUR.]
(W stosownych przypadkach) [Bez uszczerbku dla art. 55 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006, kwotę, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom
współfinansowania osi priorytetowej [...] programu operacyjnego dla duŜego
projektu, ustala się na ... mln EUR.]

4.

PL

Roczny plan wkładów finansowych z [EFRR] [Funduszu Spójności] w duŜy projekt
określa się w załączniku II.
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Komisji
Danuta Hübner
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I
Aspekt fizyczny duŜego projektu
(W przypadku inwestycji w infrastrukturę)

[A.] Inwestycje w infrastrukturę
1.

Tytuł projektu

2.

Organ odpowiedzialny za realizację
2.1. Nazwa:
2.2. Adres:

3.

Opis projektu
3.1. Opis ogólny aspektu fizycznego projektu
a)

(Przedstawić opis projektu.
(Główne cele, beneficjenci infrastruktury (tj. obsługiwana grupa
docelowa, w ujęciu ilościowym, tam gdzie to moŜliwe). W stosownych
przypadkach naleŜy wskazać sieć transeuropejską uzgodnioną na
szczeblu wspólnotowym, z którą projekt jest powiązany)

b)

(JeŜeli projekt jest etapem ogólnego projektu, naleŜy przedstawić opis
proponowanych etapów realizacji (wyjaśniając, czy są one technicznie i
finansowo niezaleŜne).)

3.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę
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a)

(Opisać proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których
proponowana jest pomoc, wskazując główne cechy charakterystyczne i
części składowe.)

b)

(Opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac,
podstawowe wskaźniki produktu, które zostaną wykorzystane)

c)

(Opisać szczegółowo, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po
zakończeniu projektu (tj. zarządzanie publiczne, koncesje, inna forma
partnerstwa publiczno-prywatnego))

5

PL

.
(W przypadku inwestycji produkcyjnych)

[B.] Inwestycje produkcyjne
.
1.

Tytuł projektu

2.

Organ odpowiedzialny za realizację
2.1. Nazwa:
2.2. Adres:

3.

Opis projektu
3.1. Opis ogólny aspektu fizycznego projektu:
3.1.1. Informacje o przedsiębiorstwie
(Nazwa i struktura grupy (tj. obrót, główny zakres działalności, liczba
zatrudnionych, czy przedsiębiorstwo jest MŚP, itp.))
3.1.2 Opis projektu
a)

(Przedstawić opis projektu.)

b)

(JeŜeli projekt jest etapem ogólnego projektu, naleŜy przedstawić
opis proponowanych etapów realizacji (wyjaśniając, czy są one
technicznie i finansowo niezaleŜne).)

3.2. Opis techniczny inwestycji produkcyjnej
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a)

(Opisać wykonywane prace, wyszczególniając ich główne cechy
charakterystyczne i części składowe (w stosownych przypadkach
naleŜy wykorzystać wskaźniki ilościowe))

b)

(Opisać cele inwestycji (i, w stosownych przypadkach, główne
aspekty planu rozwoju, rekonwersji lub restrukturyzacji dotyczące
inwestycji).))

c)

(Opisać technologię produkcji i wyposaŜenie.)

d)

(Opisać produkty.)]
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ZAŁĄCZNIK II
Roczny plan wkładów finansowych z [EFRR] [Funduszu Spójności]
w duŜy projekt
.
2007
[Fundusz
Spójności]
[EFRR – EUR […]
(kwota w
euro)]
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

EUR […]

EUR […]

EUR […]

EUR […]

EUR […]

EUR […]
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