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Objęte decyzją KE (zmiany modyfikacyjne).

Nieobjęte decyzją KE (zmiany notyfikacyjne, które
należy notyfikować Komisji Europejskiej w ciągu
jednego miesiąca od dnia przyjęcia decyzji
zmieniającej.

Charakter zmian RPO WP
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Elementy programu podlegające decyzji KE:

 Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów

inwestycyjnych oraz alokacji finansowych.

 Oczekiwane rezultaty dla celów szczegółowych PI.

 Opis typów i przykładów przedsięwzięć w ramach każdego PI, w tym:

− kierunkowe zasady wyboru operacji,

− główne grupy docelowe,

− typy beneficjentów,

− terytorialny obszar wsparcia,

− planowane wykorzystanie instrumentów finansowych i dużych projektów.

− wskaźniki produktu.

 Ramy wykonania poszczególnych osi priorytetowych.

 Opis planowanego wykorzystania pomocy technicznej.

 Plan finansowy (alokacja na OP i CT oraz cele związane ze zmianą klimatu).

 Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego (w tym m.in. ZIT).

 Ocenę stanu spełnienia warunków wstępnych (warunki ex-ante).

Zmiany modyfikacyjne
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Elementy programu objęte procedurą notyfikacji:

 Kategorie interwencji w ramach OP i podział środków między nie.

 Wykaz dużych projektów.

 Potrzeby obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub

grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem

społecznym.

 Potrzeby obszarów geograficznych, które cierpią na skutek poważnych

i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych.

 Elementy systemu instytucjonalnego.

 Zaangażowanie właściwych partnerów w przygotowanie programu i rolę

partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programu.

 Opis mechanizmów zapewniających koordynację między funduszami polityki

spójności, EFRROW, EFMR, a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami

finansowymi oraz EBI.

 Podsumowanie oceny obciążeń administracyjnych beneficjentów.

 Opis konkretnych przedsięwzięć mających na celu realizację zasad

horyzontalnych.

Zmiany notyfikacyjne



5

Procedura zmian programów operacyjnych została określona w:

 art. 96 ust. 10 i 11, z uwzględnieniem art. 110 ust. 2 lit e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

(Instytucja Zarządzająca, Komitet Monitorujący, Komisja Europejska)

 art. 14ka i art. 14g ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju

(Instytucja Zarządzająca, Komitet Monitorujący, minister właściwy
ds. rozwoju regionalnego, Komisja Europejska).

Procedura zmian Programu
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 Nieformalne uzgodnienia z IK UP oraz KE

− 10.01.2018r. - wstępna opinia oraz pisemna zgoda MIiR na rozpoczęcie nieformalnych

rozmów z KE

− 15.01.2018r. przekazanie propozycji zmian do KE

− 30.01.2018r. uwagi DG REGIO, 07.03.2018r. uwagi DG EMPL

− 30.03.2018r. przekazanie KE stanowiska/wyjaśnień IZ do uwag w obszarze EFRR

(część zmian została dodatkowo wsparta przez IK UP)

− 13.04.2018r. przekazanie KE stanowiska/wyjaśnień IZ do uwag w obszarze EFS

− 16 i 23 kwietnia 2018r. zaktualizowane stanowisko DG REGIO do zmian RPO WP

2014-2020 w części EFRR

 Zatwierdzenie zmian Programu przez Komitet Monitorujący

 Uzyskanie opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

co do zgodności zmian Programu z Umową Partnerstwa

 Wystąpienie do RDOŚ oraz PPWIS o stanowisko w zakresie możliwości odstąpienia

od przeprowadzenia SOOŚ projektu zmian RPO WP 2014-2020

 Oficjalne przekazanie do KE za pośrednictwem systemu SFC

 Renegocjacje Programu z KE prowadzone przez MIiR we współpracy

z Zarządem Województwa

 Decyzja KE

 Uchwała Zarządu Województwa zmieniająca RPO WP.

Procedura zmian Programu



Dziękuję za uwagę


