UCHWAŁA NR 1/IX/17
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
z dnia 21 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131 w zw. z § 6 ust. 1
Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 przyjętego uchwałą nr 1/I/2015 z dnia 13 marca 2015 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020 zatwierdza Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320).

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
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w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań Zarządu
Województwa Pomorskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, należy monitorowanie postępów
realizacji programu operacyjnego. Sprawozdanie roczne zawiera informacje, które w jasny
i precyzyjny sposób pozwalają określić stopień zaawansowania w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP).
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do Rozporządzenia
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Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie
sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r. (MR/H/2014-2020/20(2)/02/2017).
Na podstawie art. 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (dalej:
rozporządzenie ogólne) instytucja zarządzająca ma obowiązek przesyłania Komisji Europejskiej
sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego w poprzednim roku budżetowym.
Zgodnie z art. 111 rozporządzenia ogólnego instytucja zarządzająca przedkłada Komisji roczne
sprawozdanie z wdrażania programu operacyjnego do dnia 31 maja 2016 r. i do tego samego dnia
każdego kolejnego roku, z rokiem 2023 włącznie, natomiast w odniesieniu do sprawozdań
przedkładanych w 2017 i 2019 r. w terminie do dnia 30 czerwca.
Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą
nr 621/241/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku. Następnie sprawozdanie to zostało przesłane do członków
Komitetu Monitorującego, ich zastępców, obserwatorów oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Jeden z członków Komitetu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłosili zasadne uwagi
i propozycje uzupełnień w sprawozdaniu. Uchwałą nr 681/244/17 z 20 czerwca 2017 roku Zarząd
Województwa Pomorskiego przyjął zmienioną wersję sprawozdania uwzględniającą zgłoszone uwagi
i propozycje, a następnie przekazał ją pod obrady Komitetu Monitorującego.
Rozporządzenie ogólne w art. 110 ust. 2 lit. b stanowi, że komitet monitorujący rozpatruje i zatwierdza
roczne sprawozdania z wdrażania.
Komitet Monitorujący RPO WP 2014–2020 rozpatrzył sprawozdanie roczne za 2016 rok z wdrażania
RPO WP 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku oraz zatwierdził je, jednakże z
uwzględnieniem kilku poprawek wprowadzonych w toku posiedzenia przez Instytucję Zarządzającą na
wniosek przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz członków Komitetu. Poprawki dotyczą:
 w sekcji 3.1.8. w części dotyczącej Osi Priorytetowej 8. Konwersja przy prezentowaniu danych dla
2016 roku zmiany tekstu „pozytywnie ocenę formalną przeszedł 1 WND, a 1 zatwierdzono” na
tekst: „pozytywnie ocenę formalną przeszło 49 WND, a 19 zatwierdzono”;
 w sekcji 6 b) wprowadzenia zdania „IZ RPO WP na bieżąco monitoruje realizację wskaźników i po
analizie dokonanej w drugiej połowie 2017 r. nie wyklucza sformułowania wniosków dotyczących
ewentualnej zmiany Programu.”;
 w sekcji 11.1 w części dotyczącej Osi Priorytetowej 3. Edukacja zmiany całkowitej liczby
uczestników z 520 na 463 oraz liczby uczestników Działania 3.2. Edukacja ogólna (PI 10i) z 520
(w tym 79 w 2016 r.) na 463 (w tym 22 w 2016 r.);
 w sekcji 11.1 w częściach dotyczących Osi Priorytetowych: 3. Edukacja, 5. Zatrudnienie oraz
6. Integracja dodania następującej informacji: „Brak spójności pomiędzy wartościami wskaźników
wspólnych i wskaźników specyficznych dla Programu wynika z różnic dotyczących momentu
pomiaru wskaźników wspólnych oraz wskaźników specyficznych, a także z powodu
dokonywanych korekt danych we wnioskach o płatność tj. w wyniku nieprawidłowego
wprowadzania danych przez Beneficjentów do systemu SL2014. Osiągnięcie spójności

2

Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu
działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii
audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści,
a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 38/1 z 13.02.2015 r.).
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w powyższym zakresie będzie możliwe w ramach zatwierdzania kolejnych wniosków o płatność
beneficjentów.”;
 w sekcji 11.1 w części dotyczącej Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie przy opisie wskaźnika dot.
zmiany sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu Programu, po sformułowaniu: „26,35% osób
pracuje 6 miesięcy po opuszczeniu Programu” dodania tekstu w nawiasie: ”projekty powiatowych
urzędów pracy”.
Sprawozdanie uwzględniające poprawki wniesione w toku posiedzenia Komitetu stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

