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 Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 

Spotkanie odbyło się 6 maja, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, a przewodniczył mu marszałek 
Cezary Przybylski. Posiedzenie poprzedziła uroczystość wręczenia aktów powołania dla członków 
Komitetu Monitorującego RPO. W uroczystym nadaniu aktów powołania dla członków Komitetu 
Monitorującego RPO udział wzięli ponadto: Ewa Mańkowska Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Andrzej Kosiór Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Michalak Członek 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ioannis Kroustalis – opiekun RPO Województwa 
Dolnośląskiego w zakresie projektów realizowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Głównym tematem spotkania był regulamin prac Komitetu Monitorującego,  system oceny 
projektów, jaki będzie obowiązywał w nowym programie operacyjnym oraz  kryteria do pierwszego 
 z planowanych naborów były najważniejszymi tematami inauguracyjnego spotkania Komitetu 
Monitorującego  RPO.  
 

 Spotkanie robocze Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 

24 kwietnia odbyło się robocze spotkanie członków Komitetu Monitorującego, podczas którego po 

raz pierwszy spotkali się członkowie i obserwatorzy Komitetu z przedstawicielami Instytucji 

Zarządzającej. Mimo iż spotkanie miało charakter roboczy, frekwencja była  wysoka.  

Głównym celem tego spotkania było przeanalizowane uwag zgłoszonych do Regulaminu KM RPO. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili ponad 20 uwag i propozycji zmian do regulaminu. 

Pozostałe środowiska 2 uwagi. Zaprezentowano również system oceny projektów, 

 a także omówiono kryteria wyboru projektów do konkursu dla powiatowych urzędów pracy, który 

jako pierwszy zostanie ogłoszony przez IZ. 

 

 25 maja 2015 r. we Wrocławiu spotkanie oraz debatę Fundusze Europejskie 

dla zrównoważonego rozwoju 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Polska Zielona Sieć wraz z przedstawicielami 

strony pozarządowej zasiadającej w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zapraszają na spotkanie dot. możliwości współpracy 

organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komitetu Monitorującego RPO oraz wdrażania 

funduszy europejskich w województwie dolnośląskim.  

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2015r. o godz. 10:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej 

(EkoCentrum) we Wrocławiu przy ul. Św. Wincentego 25A. Podczas spotkania zostanie 

przedstawiony Regionalny Program Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. 

ze szczególnym uwzględnieniem Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, w których organizacje 
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pozarządowe, samodzielnie bądź w partnerstwie będą mogły pozyskiwać środki na działania oraz 

raport z konsultacji Szczegółowego opisu osi Priorytetowych RPO.  

Podczas spotkania wspólnie wypracujemy zasady współpracy oraz narzędzia komunikacji pomiędzy 

przedstawicielami strony pozarządowej KM RPO dla woj. Dolnośląskiego, a organizacjami 

pozarządowymi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoś się już dziś! Prześlij swoje zgłoszenie do 

dnia 23 maja 2015r na adres e-mailowy jakub.walburg@dfop.org.pl.  

 Program Spotkania 

10:00 -10:10 Powitanie uczestników 

 BLOK I Organizacje pozarządowe wobec RPO WD 2014-2020 

10:10 – 10:30 

 Możliwości realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  WD 2014-2020 (w szczególności wsparcie dla organizacji 

pozarządowych w zakresie EFRR.) - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego 

10:30-11:20 

 Identyfikacja dotychczasowych barier korzystania przez  organizacje z RPO WD 

2007-2014 (w tym koszty kwalifikowalne, system zaliczkowy, kofinansowanie) 

 Dyskusja moderowana dotycząca metod ograniczania barier korzystania ze środków 

RPO 

11:20 - 11:30 

 Monitoring Funduszy Europejskich – projekt realizowany przez Ogólnopolską 

Federację Organizacji Pozarządowych 

11:30 – 12:00 Przerwa  

 BLOK II Debata Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionie 

12:00 - 12:10 

 Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionie  

– projekt realizowany przez Polską Zieloną Sieć 

12:10 – 12:30 
 Aktualny stan prac nad Szczegółowym opisem osi Priorytetowych RPO  

- prezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

12:30 – 12:50 
 Uwagi organizacji pozarządowych dotyczące Szczegółowego opisu osi 

Priorytetowych RPO - prezentacja raportu  

12:50 - 13:30 
 Możliwości uwzględnienie uwag organizacji dot. SZOOP RPO oraz udziału 

przedstawicieli KM RPO w dalszych pracach nad dokumentami związanymi  
z SZOOP - dyskusja moderowana 

13:30 - 13:55 
 Współpraca  przedstawicieli organizacji w Komitecie Monitorującym RPO WD  

z organizacjami - możliwości  i wypracowanie zasad - dyskusja moderowana 

13:55 - 14:00  PODSUMOWANIE i zaproszenie na poczęstunek oraz rozmowy w kuluarach 

mailto:jakub.walburg@dfop.org.pl
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 Obowiązujące wytyczne horyzontalne 

L.p Nazwa dokumentu 
Data 

obowiązywania 

1. 
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-2020 

od 30 kwietnia 

2015 

2. 
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 

od 22 kwietnia 

2015 

3. 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

od 10 kwietnia 

2015 

4. 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 

od 10 kwietnia 

2015 

5. 

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz 

wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

od 31 marca 

2015 

6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 
od 31 marca 

2015 

7. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 
od 31 marca 

2015 

8. 
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 

od 3 marca 2015 

r. 

9. 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020 

od 18 marca 

2015 

10. 
Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 

2014-2020  

od 24 lutego 

2015 r. 

11. Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 
od 19 lutego 

2015 r. 
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12. 

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 

Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

od 30 stycznia 

2015 r. 

13. 
Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

od 30 stycznia 

2015 r. 

14. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 
od 21 stycznia 

2015 r. 

 

 

Powyższe dokumenty dostępne od adresem: 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Strony/lista.aspx 

 

 Dokumenty w trakcie konsultacji: 

Informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach wytycznych oraz ich zakończeniu dostępne pod 

adresem: 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/konsultacje/strony/start.aspx 

 Rozporządzenia - dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista?typeId=10 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Komitetu: 

Arkadiusz Czocher, Członek KM RPO WD 2014-2020 - arkadiusz@hm.pl , tel. 693 625 020 

Maria Mika, zastępca KM RPO WD 2014-2020 – maria.mika@dfop.org.pl, tel. 602 37 69 74 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III p., pok. 409 53-677 Wrocław, 
tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl; dfop@dfop.org.pl 
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