
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1084/2006 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) 

1.  Strona 282, motyw 12 zdanie trzecie: 

zamiast:  „Takie priorytety inwestycyjne powinny stanowić podstawę do zdefiniowania w ramach programów 
operacyjnych szczególnych celów uwzględniających potrzeby i specyfikę obszaru objętego 
programem.”, 

powinno być:  „2.  Takie priorytety inwestycyjne powinny stanowić podstawę do zdefiniowania w ramach 
programów operacyjnych celów szczegółowych uwzględniających potrzeby i specyfikę obszaru 
objętego programem.”. 

2.  Strona 284, art. 5 ust. 2: 

zamiast:  „2. W przypadku wspólnych wskaźników produktu i wskaźników produktu specyficznych dla 
programu wartości bazowe wynoszą zero, skwantyfikowane wartości docelowe dla tych wskaźników 
wyznacza się, w ujęciu kumulatywnym, w odniesieniu do 2023 r.”, 

powinno być:  „2. W przypadku wspólnych wskaźników produktu i wskaźników produktu specyficznych dla 
programu wartości bazowe ustala się na zero. Łączne wartości docelowe ujęte ilościowo dla tych 
wskaźników wyznacza się w odniesieniu do 2023 r.”. 

3.  Strona 284, art. 5 ust. 3: 

zamiast:  „3. W przypadku wskaźników rezultatu specyficznych dla programu, odnoszących się do 
priorytetów inwestycyjnych, wartości bazowe określa się w oparciu o najnowsze dostępne dane, 
a wartości docelowe wyznacza się w odniesieniu do roku 2023 r. Te wartości docelowe mogą być 
ujęte ilościowo lub jakościowo.”, 

powinno być:  „3. W przypadku wskaźników rezultatu specyficznych dla programu, które dotyczą priorytetów 
inwestycyjnych, wartości bazowe określa się w oparciu o najnowsze dostępne dane, a wartości 
docelowe wyznacza się w odniesieniu do 2023 r. Te wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub 
jakościowo.”.  
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