UCHWAŁA NR 5/X/17
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
z dnia 25 października 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie
Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20201, art. 110 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia nr 1303/20132 oraz § 2 ust. 3 pkt
1 Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 20142020, przyjętego uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 nr 1/I/2015 z dnia 13 marca 2015 roku, uchwala się,
co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5
Zatrudnienie.
§ 2. Załącznik do uchwały nr 8/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
3
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie
zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.; dalej jako ustawa wdrożeniowa.
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; dalej jako Rozporządzenie nr 1303/2013).
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Uchwała zmieniona uchwałą KM RPO WP 2014-2020 nr 1/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku, uchwałą nr 5/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015
roku, uchwałą nr 7/VI/16 z dnia 20 maja 2016 roku, uchwałą nr 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 roku oraz uchwałą nr 2/17 z dnia 23
sierpnia 2017 roku.
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UZASADNIENIE
W dniu 26 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) uchwałą nr 188/19/15, jako
Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), powołał Komitet Monitorujący (KM) RPO WP 2014-2020.
Rozpoczęcie efektywnej realizacji Programu poprzez ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie
projektów możliwe będzie po zatwierdzeniu odpowiednich kryteriów wyboru projektów przez KM.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej oraz art. 125 ust. 3 lit. a Rozporządzenia nr
1303/2013, IZ przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, które zatwierdzane są przez KM
RPO WP 2014-2020.
Obowiązek rozpatrywania i zatwierdzania kryteriów wyboru projektów nakłada na KM art. 14 ust. 10
ustawy wdrożeniowej oraz art. 110 ust. 2 lit. a Rozporządzenia nr 1303/2013, z uwzględnieniem art.
125 ust. 3 lit. a w/w Rozporządzenia.
Dodatkowo obowiązek rozpatrywania i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów został wskazany
w Rozdziale 5 pkt 5 lit. a Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21
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stycznia 2015 r., wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju , oraz § 2 ust. 3 pkt 1 z Regulaminu
Działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 1/I/2015 z dnia 13 marca
2015 roku.
Dnia 14 kwietnia 2015 roku ZWP, uchwałą nr 324/32/15, przyjął część pierwszą projektu kryteriów
wyboru projektów dla Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020, dla których w ciągu najbliższych 12
miesięcy planowane było uruchomienie naborów. KM RPO WP 2014-2020 w dniu 28 kwietnia 2015
roku uchwałą nr 8/II/15 zatwierdził, w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, kryteria wyboru
projektów dla:
1)

Poddziałania 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;

2)

Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Następnie, uchwałą nr 434/43/15 ZWP z dnia 21 maja 2015 roku, kryteria wyboru projektów
umieszczone zostały w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO
WP 2014-2020.
Dnia 11 czerwca 2015 roku ZWP, uchwałą nr 540/48/15, przyjął drugą część projektu kryteriów wyboru
projektów dla Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020. KM RPO WP 2014-2020 w dniu 26 czerwca
2015 roku uchwałą nr 1/III/15 zatwierdził kolejne kryteria wyboru projektów dla tej Osi Priorytetowej,
tym razem dla:
1)

Poddziałania 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT;

2)

Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

Następnie, uchwałą nr 627/54/15 ZWP z dnia 30 czerwca 2015 roku, kryteria wyboru projektów
umieszczone zostały w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.
W dniu 17 listopada 2015 roku ZWP podjął uchwałę nr 1135/92/15 w sprawie przyjęcia części trzeciej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020. KM RPO WP 2014-2020 w dniu 2 grudnia
2015 roku uchwałą nr 5/IV/15 dokonał zmiany w dotychczas zatwierdzonych kryteriach, a także
zatwierdził w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, kolejne kryteria dla:
1)

Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3;

2)

Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne;

3)

Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Następnie, uchwałą nr 1253/98/15 ZWP z dnia 10 grudnia 2015 roku, kryteria wyboru projektów
umieszczone zostały w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.
W dniu 28 stycznia 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 87/111/16 w sprawie przyjęcia części czwartej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020. KM RPO WP 2014-2020 w dniu 12 lutego
2016 roku zatwierdził ww. kryteria wyboru projektów, a następnie uchwałą nr 193/120/16 ZWP z dnia
25 lutego 2016 roku kryteria wyboru projektów umieszczone zostały w Załączniku nr 3 do SzOOP
RPO WP.
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W dniu 21 kwietnia 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 405/137/16 w sprawie przyjęcia części piątej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020, obejmujących między innymi kryteria
wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy.
Następnie w dniu 5 maja 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 436/140/16 w sprawie przyjęcia części
szóstej kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020.
W dniu 10 maja 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 453/141/16 w sprawie zmiany części piątej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 uwzględniając rekomendacje Komitetu
Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
Dnia 20 maja 2016 roku KM RPO WP 2014-2020 uchwałą nr 7/VI/16 zatwierdził w ramach Osi
Priorytetowej 5 Zatrudnienie kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku
pracy. Dnia 20 maja 2016 roku KM RPO WP 2014-2020 zatwierdził także kryteria przyjęte uchwałą
ZWP nr 436/140/16. Następnie uchwałą nr 717/154/16 ZWP z dnia 7 lipca 2016 roku kryteria wyboru
projektów zatwierdzone w dniu 20 maja 2016 roku przez KM RPO WP 2014-2020 umieszczone
zostały w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WP.
Dnia 28 czerwca 2016 roku ZWP, uchwałą 672/151/16, przyjął siódmą część projektu kryteriów
wyboru projektów obejmującą nowe kryteria dla Poddziałania 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy –
mechanizm
ZIT
i uzupełnione kryteria dla Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy. Przedmiotowy projekt kryteriów
został włączony do Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu
2 stanowiącego część Planu działań w sektorze zdrowia (dalej: Plan działań) i uzgodniony przez
Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia (dalej: Komitet Sterujący).
W dniu 8 września 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 898/169/16 w sprawie przyjęcia części ósmej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020.
W dniu 22 września 2016 roku ZWP podjął uchwałę nr 959/173/16 w sprawie przyjęcia części
dziewiątej kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020, obejmującej:
1.

nowe kryteria dla następującego Działania i Poddziałania RPO WP:

-

5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (dla projektów pozakonkursowych
EURES)

-

5.6. Adaptacyjność pracowników

2.

uzupełnione kryteria dla następujących Poddziałań RPO WP:

-

5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

-

5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

-

5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

-

5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT (kryteria te nie były jeszcze przedmiotem
zatwierdzenia przez KM RPO WP 2014-2020)

-

5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Dnia 13 października 2016 roku KM RPO WP 2014-2020 uchwałą nr 1/VII/16 uzupełnił uchwałę
nr 8/II/15 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku (ze zmianami) o kryteria wyboru
projektów przyjęte uchwałami ZWP nr 672/151/16 i 959/173/16. Załącznik do uchwały KM RPO WP
2014-2020 nr 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 roku objął kryteria wyboru projektów zgodne
z załącznikiem do uchwały nr 959/173/16 ZWP. Następnie uchwałą nr 1067/181/16 ZWP z dnia 20
października 2016 roku, zatwierdzone kryteria wyboru projektów umieszczone zostały w Załączniku nr
3 do SzOOP RPO WP.
Dnia 7 lutego 2017 roku ZWP, uchwałą nr 137/209/17, przyjął dziesiątą część projektu kryteriów
wyboru projektów dla Działań i Poddziałań RPO WP. Dnia 24 lutego 2017 roku ww. projekt kryteriów
został zatwierdzony przez KM RPO WP 2014-2020, a następnie uchwałą nr 233/216/17 ZWP z dnia 2
marca 2017 roku, kryteria wyboru projektów umieszczone zostały w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO
WP.
W dniu 27 lipca 2017 roku ZWP podjął uchwałę nr 852/255/17 w sprawie przyjęcia części jedenastej
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020, obejmującej nowe kryteria dla
Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy RPO WP (dla projektów dotyczących zmniejszania
czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych w środowisku pracy oraz projektów dotyczących
rehabilitacji kardiologicznej). Dnia 23 sierpnia 2017 roku ww. projekt kryteriów został zatwierdzony
przez KM RPO WP 2014-2020 uchwałą nr 2/17. Uchwałą ZWP nr 987/265/17 ZWP kryteria zostały

umieszczone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (dalej: SzOOP) RPO WP.
W dniu 12 września 2017 roku ZWP podjął uchwałę nr 1017/267/17 w sprawie przyjęcia Projektu
zmian
w Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, obejmującą zmiany wynikające z wejścia w życie dnia 2 września
2017 r. zmian w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Z uwagi na to dostosowuje się opis
zasad oceny projektów oraz wprowadza się następujące zmiany w kryteriach dotyczących Osi
Priorytetowej 5 Zatrudnienie:
-

skreśla się kryterium formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku;

-

zmienia się brzmienie definicji kryterium formalnego A.4. Partnerstwo;

-

zmienia się brzmienie definicji kryterium formalnego A.5. Kwalifikowalność wartości projektu oraz
kryterium wykonalności A.1. Wykonalność rzeczowa projektu i B.4. Kwalifikowalność wydatków.

Ponadto dostosowuje się opis zasad oceny projektów oraz wybrane definicje kryteriów wykonalności
w ramach OP 5 Zatrudnienie do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020 z dnia 6 marca 2017 roku.
Członkowie, zastępcy członków, obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej otrzymali
w dniu 10 października 2017 roku projekt zmian w kryteriach wyboru stanowiący załącznik do uchwały
ZWP nr 1017/267/17.
Załącznik do niniejszej uchwały Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 obejmuje kryteria
wyboru projektów przyjęte uchwałą nr 1017/267/17 ZWP, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie.

