Załącznik 2
Nazwa projektu dokumentu: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do
sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 200 7-2013
Projekt opracowany na podstawie założeń projektu
ustawy (w przypadku projektu ustawy)
2.

Pozycja projektu dokumentu rządowego w wykazie
prac legislacyjnych Rady Ministrów albo w wykazie
prac Rady Ministrów dotyczącym innych projektów
dokumentów
rządowych.
Termin
planowanego
przyjęcia projektu przez Radę Ministrów (jeżeli został
określony).

3.

Wyniki
międzym inisterialnej
uzgodnieniowej (w przypadku jej odbycia)

4.

Protokół rozbieżności
w przypadku nieusunięcia
rozbieżności stanowisk w toku uzgodnień.

5.

Zgłoszono uwagi lub opinie organów lub podmiotów,
którym projekt dokumentu rządowego był przekazany,
zgodnie z wymogami określonymi w 12 ust. 2 5
uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221,
z późn. zm.)

konferencji

NIE

Nie dotyczy

Nie była organizowana konferencja uzgodnieniowa.

—

NIE

TAK
Otrzymano pozytywną opinię:

-

.Ministra Spraw Zagranicznych co do zgodności z
prawem Unii Europejskiej
2. UOKIK nie opiniuje w trybie art. 12 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej zmian programów
pomocowych polegających jedynie na przedłużeniu
terminu jego obowiązywania.

6.

Projekt implementuje prawo Unii Europejskiej

7.

Projekt opiniowany
Europejskich

8.

Uwagi
i
podmiotów,
opinie
które
zgłosiły
zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub
rozporządzenia w trybie przepisów o działalności
Iobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz
informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub
informację o ich braku

9.

2)
3)

przez

Komitet

do

NIE
Spraw

Zmiany w ocenie skutków regulacji projektu
dokumentu rządowego, wprowadzonych w wyniku
zmiany treści tego projektu w toku uzgodnień

NIE

NIE

NIE

proszę dołączyć tabelę rozbieżności do projektu dokumentu.
proszę dołączyć stanowisko organu wnioskującego do wniesionych uwag lub opinii.

proszę dołączyć tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Europejskiej i projektowanych przepisów prawa krajowego
4
p
roszę dołączyć informację na temat ustaleń Komitetu
proszę załączyć odpowiednią dokumentację.

