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Uzasadnienie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego 

 

Zgodnie z zapisami Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa ma prawo dokonywać 
wyboru projektów i ewentualnych zmian na liście rezerwowej kierując się racjonalnością 
wydatkowania środków oraz biorąc pod uwagę przesłanki znane i zaistniałe w czasie wyboru. 

Dostępne środki (5 022 000 PLN) umożliwiają wsparcie 9 projektów z listy rezerwowej  
w pełnej wnioskowanej wysokości. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa dokonując wyboru projektów  
do dofinansowania postanawia dofinansować jak największą ilość podmiotów i podjął 
decyzję o zmianie kolejności projektów uzyskujących dofinansowanie w stosunku do pozycji 
zajmowanej na liście rezerwowej, kierując się w pierwszej kolejności stopniem 
zaawansowania prac w przedmiotowych projektach (stosowne informacje na temat projektów 
uzyskano na podstawie ankiet wypełnionych i przesłanych przez beneficjentów konkursu),  
a następnie kolejnością na liście rezerwowej zajmowanej przez poszczególne projekty. 

W związku z powyższym wybrano do dofinansowania następujące projekty znajdujące się  
na liście rezerwowej: 

 Projekt pn. Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie 
zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice, 
 

 Projekt pn. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagania zarządzania typu 
back-office w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich, 

 
 Projekt pn. Budowa Platformy Integracji Usług Publicznych, 

 
 Projekt pn. e-Gmina Olsztyn. Etap I, 
 
 Projekt pn. Rozwój zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji 

samorządowej miasta Sławków, 
 
 Projekt pn. e-Urząd Ogrodzieniec, 
 
 Projekt pn. Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice, 
 
 Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji  

w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, 
 
 Projekt pn. Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu. 
 



W wyniku powyższych zmian do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 
wybrano dziewięć projektów w pełnej wysokości dofinansowania.  

Jednocześnie trzy projekty: 

 Projekt pn. Zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną  
w Dąbrowie Górniczej poprzez zastosowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 
 

 Projekt pn. Budowa Platformy Wymiany Informacji pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi Miasta Rybnika,  

 
 Projekt pn. IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania 

w MOPS Katowice, 
  

znalazły się na zaktualizowanej liście rezerwowej projektów w ramach naboru 02.02.00-
001/07. 


