UCHWAŁA NR 1/XI/18
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2017 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 2014-2020
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 2017 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.

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 ze zm.).
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20202 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
Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2073 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 2017 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą
nr 323/318/18 z dnia 3 kwietnia 2018 roku. Następnie sprawozdanie to zostało przesłane do członków
Komitetu Monitorującego, ich zastępców, obserwatorów oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, w
wersji uwzględniającej zmiany wynikające z uwzględnienia przez Instytucję Zarządzającą uwag
otrzymanych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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 2017 rok z wdrażania RPO WP 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku oraz
zatwierdził je, jednakże z uwzględnieniem kilku poprawek wprowadzonych przez Instytucję
Zarządzającą w związku z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Poprawki
te obejmują:
 w sekcji 2.2 w części „Ocena stanu wdrażania” w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu usunięcie
fragmentu „jednakże z przyczyn formalnych nie może być odnotowany w systemie monitorowania
wskaźników (gdyż co do zasady nie przewiduje się możliwości sprawozdawania ułamkowej
realizacji wskaźnika)”;
 dodanie dodatkowej sekcji z informacją na temat realizacji Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego (SUERMB);
 w Tabeli 3A korektę dwóch omyłek: w Osi Priorytetowej 7, Priorytet 9a - korektę wartości wskaźnika
Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (w 2017 r., na podstawie wybranych
projektów) z 4 083 128 os. na 1 800 000 os. oraz w Osi Priorytetowej 8, Priorytet 9b - korektę
wartości wskaźnika Rozwój obszarów miejskich: ludność mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich (w 2017 r., na podstawie wybranych
projektów) z 66 386 os. na 1 013 518 os.;
 w Tabeli 5 korekty w zakresie wartości dwóch wskaźników: Liczba nauczycieli objętych wsparciem
w Programie oraz Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w Programie;
Sprawozdanie uwzględniające ww. poprawki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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Tekst jedn. Dz. U. z 2017., poz. 1460 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. ze zm.).
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