Załącznik 3 – Zmiany na LPI

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów
indywidualnych w II półroczu 2010 r. dokonano aktualizacji listy projektów indywidualnych dla PO
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w wyniku której dokonano następujących zmian:
1. usunięto 3 projekty:

• projekt pn. Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego (POPW 1.3-20). Inwestycję
usunięto na wniosek beneficjenta - Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Sp. z o.o.

• projekt pn. Augustowskie Centrum Kongresowo – Targowe „Dom Zdrojowy" (POPW 3.2-8),
Inwestycję usunięto z listy projektów z uwagi na niezawarcie umowy na przygotowanie
projektu (pre-umowy) przez beneficjenta - Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych
Sp. z o.o.
• projekt pn. Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w
ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (POPW 4.1-4). Inwestycję usunięto z listy projektów
na wniosek beneficjenta – Miasto Lublin.
2. włączono 2 projekty wyłonione w otwartym naborze na LPI PO RPW, prowadzonym w
terminie 5 marca – 31 maja 2010 r.:
• projekt pn. Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej
poprzez budowę wielofunkcyjnego ośrodka - centrum kongresowo - wystawienniczego w
Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik (POPW 3.2-9), którego beneficjentem jest
Regionalny Park Przemysłowy Świdnik sp. z o.o.
• projekt pn. ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo Konferencyjne Warmii i Mazur (POPW
3.2-10), którego beneficjentem jest Demuth Alfa Sp. z o.o. Ostróda spółka komandytowo –
akcyjna.
3. w wyniku usunięcia projektu pn. Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice"
obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (POPW 4.1-4) przeniesiono
część uwolnionych środków, tj. 21,63 mln zł na inwestycję pn. Drogi dojazdowe do obwodnicy
Miasta Lublin - przedłuŜenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu
dróg ekspresowych S12, S17, S19 (POPW 4.1-5), zwiększając tym samym poziom jej
dofinansowania.
Ponadto, dokonano modyfikacji informacji o projektach w oparciu o dane z aktualnych
dokumentacji projektowych, m. in. wartości projektów i dofinansowania z EFRR oraz terminów
ich realizacji.
Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 102 przedsięwzięcia o
łącznej wartości 12,27 mld zł. Na liście podstawowej znajdują się 92 projekty, których wartość
opiewa na 11,37 mld zł, natomiast pozostałych 10 projektów to projekty rezerwowe, których łączna
wartość wynosi 0,91 mld zł. Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych
indykatywnym wykazem wynosi 7,43 mld zł.

