
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/233/15/IV  

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 

Zadania 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 na lata 2014-2020 

(KM RPO WiM 2014-2020) 

 
Zadania Komitetu wynikają z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1083/2006) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320) zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym. 

Komitet dokonuje w szczególności przeglądu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze 

osiągania jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu. 

 

1. Zadania Komitetu w świetle art. 49 rozporządzenia ogólnego obejmują: 

1.1. systematyczny przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) i postępów poczynionych 

na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich  

i końcowych wskazanych w ramach wykonania, 

1.2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WiM 2014-2020,  

w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110  

ust. 2 rozporządzenia ogólnego, 

1.3. konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WiM 2014-2020 proponowanych przez Instytucję 

Zarządzającą, 

1.4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WiM 2014-2020,  

w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów  

i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie. 

 

2. Komitet na podstawie art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego rozpatruje i zatwierdza:  

2.1. metodykę i kryteria wyboru projektów, z tym, że ze względu na postanowienia Umowy 

Partnerstwa lub RPO WiM 2014-2020 następuje to po rozważeniu propozycji  

lub rekomendacji właściwych ciał koordynacyjnych,  

2.2. roczne i końcowe sprawozdania wdrażania RPO WiM 2014-2020, 

2.3. plan ewaluacji dla RPO WiM 2014-2020 i wszelkie zmiany planu, 

2.4. strategię komunikacji dla RPO WiM 2014-2020 oraz zmiany tej strategii, 



 

 

 

 

2.5. wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 dotyczące zmian RPO WiM 

2014-2020. 

 

3. Ponadto, w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1.1 oraz 1.2, na podstawie art. 56 ust. 

3, art. 110 ust 1 oraz art. 116 ust. 3 rozporządzenia ogólnego Komitet rozpatruje  

w szczególności: 

3.1. wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie RPO WiM 2014-2020, 

3.2. postępy w realizacji planu ewaluacji RPO WiM 2014-2020 oraz ewaluacje dotyczące RPO WiM 

2014-2020, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystywanie, 

3.3. postępy w realizacji strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020 tj. rozpatruje informacje  

o postępach w realizacji strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020 i analizę wyników 

realizacji tej strategii, dokonaną przez Instytucję Zarządzającą oraz informację  

o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok; 

3.4. działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu, 

3.5. działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, 

3.6. postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie  

warunków wstępnych,  

3.7. wdrażanie instrumentów finansowych. 

 

4. Realizacja zadań Komitetu może polegać w szczególności na: 

4.1. udzieleniu informacji wszystkim przedstawicielom Komitetu  

4.2. przeprowadzeniu dyskusji nad daną kwestią; 

4.3. podjęciu przez Komitet decyzji w danej kwestii, w szczególności polegającej na: 

4.3.1. zatwierdzeniu dokumentu, 

4.3.2. wydaniu opinii, 

4.3.3. przedstawieniu uwag lub wniosków; 

4.4. powołaniu grupy roboczej zajmującej się wybranymi kwestiami będącymi przedmiotem  

prac Komitetu; 

 

5. Realizacja zadań Komitetu związanych z rozpatrywaniem, o którym mowa w niniejszym 

załączniku nr 2 do Uchwały, w pkt. 2 i pkt 3, następuje w sposób, o którym mowa w pkt. 4  

z wyłączeniem ppkt. 4.3.1. 

 


