
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.)

Strona 44, art. 28 ust. 3 lit. c):

zamiast: „c) wyłącznie dla celu Konwergencja, poziom wydatków gwarantujący przestrzeganie zasady dodatko
wości, o której mowa w art. 15, oraz działań przewidywanych w celu zwiększenia wydajności
administracji, o których mowa w art. 25 ust. 4 lit. f) ppkt (i).”,

powinno być: „c) wyłącznie dla celu Konwergencja, poziom wydatków gwarantujący przestrzeganie zasady dodatko
wości, o której mowa w art. 15, oraz działań przewidywanych w celu zwiększenia wydajności
administracji, o których mowa w art. 27 ust. 4 lit. f) ppkt (i).”.

Strona 52, art. 53 ust. 3 zdanie drugie:

zamiast: „Dla wszystkich innych programów operacyjnych wkład EFRR nie przekracza 75 % kwalifikowalnych
wydatków publicznych współfinansowanych z EFRR.”,

powinno być: „Dla wszystkich innych programów operacyjnych wkład EFRR nie przekracza 75 % kwalifikowalnych
wydatków współfinansowanych z EFRR.”.

Strona 64, art. 90 ust. 1 lit. a):

zamiast „a) okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego określonego w art. 89 ust. 3,”,

powinno być: „a) okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego określonego w art. 89 ust. 5,”.

Strona 65, art. 93 ust. 2:

zamiast: „Dla państw członkowskich, których PKB w latach 2001–2003 pozostawał poniżej 85 % średniego PKB
UE-25 w tym samym okresie, zgodnie z wykazem w załączniku II, (…)”,

powinno być: „Dla państw członkowskich, których PKB w latach 2001–2003 pozostawał poniżej 85 % średniego PKB
UE-25 w tym samym okresie, zgodnie z wykazem w załączniku III, (…)”.

Strona 65, art. 95 akapit drugi:

zamiast: „W stosunku do zobowiązań nadal otwartych na dzień 31 grudnia 2015 r. bieg terminu, o którym mowa
w art. 93 ust. 2, ulega wstrzymaniu na tych samych warunkach jak w stosunku do kwoty dotyczącej
odnośnych operacji.”,

powinno być: „W stosunku do zobowiązań nadal otwartych na dzień 31 grudnia 2015 r. bieg terminu, o którym mowa
w art. 93 ust. 3, ulega wstrzymaniu na tych samych warunkach jak w stosunku do kwoty dotyczącej
odnośnych operacji.”.

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.)

Strona 7, art. 11 ust. 4 lit. a):

zamiast: „a) operacji dotyczących produktów objętych zakresem zastosowania załącznika I do Traktatu;”,

powinno być: „a) operacji obejmujących produkty objęte załącznikiem I do Traktatu;”.
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