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Skróty używane w dokumencie
IP - Instytucja Pośrednicząca (Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku i Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
IZ - Instytucja Zarządzająca
RFE - Rzecznik Funduszy Europejskich
raport - Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 za rok
2017
rozporządzenie ogólne - 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)
RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
UE - Unia Europejska
UMWP - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ustawa wdrożeniowa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)
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1. Podstawa prawna i cel raportu
Podstawą opracowania niniejszego Raportu jest art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa). Zgodnie z przywołanym
przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich (Rzecznik) sporządza, w terminie do 31 marca,
roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok. Rzecznik przedkłada raport instytucji
zarządzającej, która zamieszcza go na swojej stronie internetowej.
Celem sporządzenia raportu jest monitorowanie realizacji zadań Rzecznika oraz ocena
wpływu jego działalności na realizację RPO.

2. Zakres raportu
Raport przedstawia opis i wyniki działań podjętych przez Rzecznika w okresie
sprawozdawczym tj. w 2017 r. i zawiera (o ile dotyczy):
1) opis działań Rzecznika związanych z funkcjonowaniem instytucji RFE w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
2) opis działań Rzecznika związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy
wdrożeniowej, w tym informacja w zakresie:
 rozpatrywanych zgłoszeń (liczba zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia),
 przygotowanych i przekazanych do właściwych instytucji propozycjach usprawnień,
w tym informacje na temat:
 stanowiska właściwej instytucji do propozycji usprawnienia,
 działań przewidywanych lub podjętych przez właściwą instytucję w celu
ewentualnego wdrożenia usprawnienia,
 postępu we wprowadzaniu przyjętych przez właściwą instytucję usprawnień.
 przeprowadzonych przeglądach procedur.

3. Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich
3.1 Podstawa prawna powołania Rzecznika Funduszy Europejskich
Instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich została wprowadzona nowelizacją ustawy
wdrożeniowej z dnia 7 lipca 2017 r. Obowiązek jego powołania przez IZ spośród swoich
pracowników wynika z art. 14a ust. 1 ustawy wdrożeniowej, zaś zadania, jakie ma wykonywać
określa art. 14a ust. 3 ustawy.
Ustanowienie RFE miało na celu powołanie do życia instytucji, która poprzez kontakt
z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem
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funduszy unijnych będzie odpowiedzialna za sygnalizowanie poszczególnym instytucjom
systemu wdrażania propozycji usprawnień w procesie realizacji zadań związanych
z wydatkowaniem środków unijnych.
Ustawa nadała RFE uprawnienia o charakterze weryfikacyjnym oraz sygnalizacyjnym.
W katalogu zadań ustawodawca wyszczególnił m.in. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń
przyjmujących charakter skarg, wniosków odnoszących się do działalności danej instytucji jak
i udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie. RFE ma również obowiązek podejmowania
działań zmierzających do usprawnienia realizacji danego programu poprzez dokonywanie
okresowych przeglądów procedur jak i formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej
instytucji.
Wprowadzona regulacja jest spójna z postanowieniami rozporządzenia ogólnego i służy
wzmocnieniu mechanizmów dla realizacji postanowień art. 74 ust. 3, stanowiącego m.in., że:
Państwa członkowskie zapewniają skuteczne rozwiązania w zakresie badania skarg
dotyczących Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Za określenie zakresu,
przepisów i procedur dotyczących tych rozwiązań odpowiadają państwa członkowskie
stosownie do ich ram prawnych i instytucjonalnych.
W grudniu 2017 r. na funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
powołano Pana Piotra Eichlera, a Zastępcą Rzecznika Funduszy Europejskich został Pan Miłosz
Bałdowski.

3.2 Określenie otoczenia formalno-prawnego i procedur wewnętrznych
W celu zapewnienia skutecznego i sprawnego wykonywania powierzonych zadań RFE
usytuowano w Departamencie Programów Regionalnych UMWP, a jego zastępcę
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. Zadbano o nadanie RFE
właściwej rangi dla skuteczności podejmowanych działań i egzekwowania terminowych
odpowiedzi od komórek i podmiotów współpracujących. Określono zasady współpracy innych
komórek organizacyjnych UMWP oraz Instytucji Pośredniczących z RFE. RFE nie realizuje
innych zadań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na sposób realizacji jego
zadań jako Rzecznika, co pozwala na zachowanie bezstronności.

3.3 Zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacji między Rzecznikiem
a interesariuszami
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące RFE zamieszczono na stronie internetowej pod
adresem http://www.rpo.pomorskie.eu/rzecznik-funduszy-europejskich.
Podmiotom zainteresowanym wystąpieniem do RFE umożliwiono skorzystanie z dogodnych
form kontaktu poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazy adres mailowy, bądź
poprzez pismo przekazane listownie lub doręczone osobiście. RFE przyjmuje również
zainteresowane osoby osobiście, jak i można porozumieć się z nim telefonicznie.
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4. Działania Rzecznika Funduszy Europejskich wynikające z ustawy
wdrożeniowej
W okresie sprawozdawczym, który obejmował jedynie grudzień 2017 r. nie było zgłoszeń
w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. Do Rzecznika dzwoniono w sprawach możliwości
uzyskania dofinansowania. W takich sytuacjach Rzecznik przekierowywał zainteresowanego
do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w UMWP, który udzielał
wyczerpującej informacji.
W okresie sprawozdawczym RFE nie dokonywał przeglądu procedur, co związane było
z brakiem zgłoszeń oraz przede wszystkim wynikało ze zbyt krótkiego okresu funkcjonowania.
W związku z powyższym RFE nie kierował także propozycji usprawnień do właściwych
instytucji.

5. Wnioski
Realny czas działania Rzecznika w 2017 r. wynosił niespełna miesiąc. Czas ten wypełniły
głównie czynności techniczne i organizacyjne, a także zadbanie o kwestie formalno-prawne
związane z przygotowaniem nowych stanowisk Rzecznika i jego zastępcy oraz zapoznawanie
się przez nich z przepisami, standardami i dobrymi praktykami przydatnymi w przyszłej
działalności. Z uwagi na krótki okres sprawowania funkcji przez RFE, przypadający ponadto
w okresie przedświątecznym, oraz nowość tej instytucji, niewiele osób w okresie
sprawozdawczym kontaktowało się z Rzecznikiem.
Na podstawie doświadczeń z pierwszego kwartału 2018 r. można z stwierdzić, że w kolejnym
okresie sprawozdawczym liczba zgłoszeń wzrośnie. Przyczyni się do tego rozpowszechnienie
informacji o RFE i postęp realizacji RPO WP nieuchronnie stwarzający nowe różnego rodzaju
wyzwania, z którymi będą się mierzyć wnioskodawcy, beneficjenci, uczestnicy projektów i inne
zainteresowane osoby.
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