UCHWAŁA Nr 91/207/17
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 31 stycznia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 7 i 8, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r., poz. 217, ze zm.) oraz art. 125 ust. 2 lit. c rozporządzenia 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), uchwala
się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Pomorskiego na lata 2014-2020 , wprowadza się zmiany opisane w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, znajdujący się
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wymieniona uchwała została zmieniona:
1) uchwałą nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 roku,
2) uchwałą nr 1324/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku,
3) uchwałą nr 171/119/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2016 roku,
4) uchwałą nr 483/143/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 maja 2016 roku,
5) uchwałą nr 933/170/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 września 2016 roku,
6) uchwałą nr 1279/195/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku.

UZASADNIENIE
Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwana dalej: IZ RPO WP 2014-2020),
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zobowiązany jest, w świetle art. 125 ust. 2 lit. c rozporządzenia ogólnego , między innymi do
zapewnienia instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Programu oraz beneficjentom właściwych
informacji, które są istotne dla wykonywania ich zadań i realizacji projektów.
Z uwagi na ogólny charakter zapisów RPO WP 2014-2020 konieczne jest przygotowanie dodatkowych
dokumentów przedstawiających szczegółowo sposób wdrażania Programu.
Jednym z tych dokumentów są Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 – przyjęte uchwałą Zarządu
Województwa Pomorskiego nr 628/54/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. i zmienione ostatnio uchwałą
nr 1279/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. – które mają charakter poradnika dla wnioskodawców
i beneficjentów Programu. Opracowanie to stanowi bowiem zbiór wszystkich niezbędnych informacji
dla potencjalnych beneficjentów chcących pozyskać wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020. Jego
podstawowym celem jest uszczegółowienie metod wdrażania RPO WP 2014-2020, w tym reguł
przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, ich naboru i oceny, zawierania umów oraz
realizacji i rozliczenia projektów podlegających wsparciu ze środków Programu. Dodatkowo zawiera
ono rekomendacje, zalecenia i interpretacje postanowień dokumentów oraz aktów prawnych
regulujących sposób wdrażania Programu, dokonane przez IZ RPO WP 2014-2020. W związku
z powyższym IZ RPO WP 2014-2020 zaleca zapoznanie się z jego zapisami, ponieważ to na ich
podstawie formułowane będą postanowienia regulaminów konkursów oraz wezwań do złożenia
wniosków w ramach naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym.
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W myśl przepisów art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej , IZ RPO WP 2014-2020 może także wydać
wytyczne programowe dotyczące kwestii szczegółowych Programu, doprecyzowujące oraz
uzupełniające warunki i procedury określone w wytycznych horyzontalnych opublikowanych przez
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej to
właśnie m.in. wytyczne horyzontalne i programowe stanowią podstawę systemu realizacji programu
operacyjnego.
Załączniki nr 4, 9 i 13 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 – na podstawie których instytucje
udzielające dofinansowania na realizację projektów będą dokonywać oceny kwalifikowalności
wydatków i prawidłowości udzielania zamówień przez beneficjentów oraz zgodności programowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami i wymogami Programu – mają status wytycznych
programowych. Do stosowania tych wytycznych IZ RPO WP 2014-2020 zobowiązuje beneficjentów
Programu postanowieniami umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu projektu oraz
instytucje pośredniczące we wdrażaniu wybranych Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020 na mocy
podpisanych z nimi umów lub porozumień.
Niniejszą uchwałą dokonano przede wszystkim aktualizacji zapisów Zasad wdrażania RPO WP 20142020 dotyczących procedur oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych
w ramach RPO WP 2014-2020 z uwagi na fakt, że z dniem 19 stycznia 2017 r. przestały obowiązywać
wytyczne horyzontalne w tym zakresie na podstawie Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Mając na uwadze
powyższe IZ RPO WP 2014-2020 postanowiła ograniczyć zakres dokumentacji dotyczącej
postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która pozwala ocenić zgodność projektu
z przepisami prawa ochrony środowiska. Ponadto doprecyzowano i uzupełniono treść pozostałych
załączników do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 m.in. w związku ze zmieniającymi się
przepisami prawa czy wydanymi do nich interpretacjami przez Komisję Europejską oraz ministerstwo
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Rozporządzenia 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).
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Ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.).

ds. rozwoju regionalnego, a także z uwagi na doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych
dotychczas naborów wniosków.
Przyjęte niniejszą uchwałą Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 są przygotowane na podstawie
obowiązujących na dany moment regulacji Komisji Europejskiej oraz ministerstwa ds. rozwoju
regionalnego. Jest to kolejna wersja tego dokumentu, która podlegać będzie dalszemu uzupełnianiu
i aktualizowaniu wraz z postępem wdrażania Programu oraz w wyniku zmieniających się przepisów
prawa.
Wprowadzone zmiany w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020 – w formie rejestru – znajdują się
w załączniku nr 1 do uchwały, natomiast ich tekst jednolity stanowi załącznik nr 2.
W celu zapewnienia instytucjom oraz beneficjentom łatwego dostępu do niezbędnych informacji
odnośnie warunków i procedur udzielania wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 treść samych
Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020 i pozostałych załączników zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Programu – www.rpo.pomorskie.eu oraz na Portalu Funduszy
Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

