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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 14.8.2017 r. 

zatwierdzająca wkład finansowy na rzecz dużego projektu „Kompleksowa 

termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, 

wybranego jako część programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 

2014-2020” w Polsce 

CCI 2016PL16CFMP024 

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1
, w szczególności jego art. 102 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją wykonawczą Komisji C(2014) 10025, zatwierdzono niektóre elementy 

programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020” do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w 

ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce. 

(2) W dniu 15 maja 2017 r. Polska przekazała Komisji wniosek dotyczący dużego 

projektu, w którym przewiduje wkład z Funduszu Spójności dla przedmiotowego 

dużego projektu „Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce”, wybranego przez instytucję zarządzającą w 

ramach osi priorytetowej nr 1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” programu 

operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020”.  

(3) Polska przekazała Komisji wszelkie niezbędne informacje na temat przedmiotowego 

dużego projektu zgodnie z art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.  

(4) Komisja dokonała oceny przedmiotowego dużego projektu na podstawie informacji, o 

których mowa w art. 101 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, i uznała, że wkład 

finansowy w ten duży projekt „Kompleksowa termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który został wybrany przez instytucję 

zarządzającą zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest 

uzasadniony. 

                                                 
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
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(5) Zgodnie z art. 61 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przy 

ustalaniu całkowitych kwalifikowalnych kosztów uwzględniono szacowaną wartość 

bieżącą dochodu netto wygenerowanego przez przedmiotowy duży projekt. 

(6) Wkład finansowy w duży projekt należy zatem zatwierdzić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy na rzecz dużego projektu 

„Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa 

artystycznego w Polsce”, wybranego jako część programu operacyjnego 

„Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020” w Polsce. 

2. Całkowite koszty kwalifikowane przedmiotowego dużego projektu, ustala się na 

110 517 086 EUR. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 14.8.2017 r. 

 W imieniu Komisji 

 Corina CREŢU 

 Członek Komisji 
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