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Uchwała  Nr 87/424/23 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 26 stycznia 2023 r .  

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie 

dla Pomorza 2021-2027 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) a także art. 38-40 rozporządzenia ogólnego1 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1.  

1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 

2021-2027, zwany dalej „Komitetem”.  

2. Komitet jest powoływany na okres realizacji Programu Fundusze Europejskie dla 

Pomorza 2021-2027, zwanego dalej „FEP 2021-2027”.  

§ 2.  

Skład Komitetu określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę 

monitorującą i doradczą. 

§ 4.  

1. Komitet wykonuje zadania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia ogólnego, 

w szczególności: 

                                                           

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 

Granicami i Polityki Wizowej (Dz. U. UE L z.2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm.), dalej: 

rozporządzenie ogólne. 
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1) Komitet analizuje: 

a) postępy we wdrażaniu i osiąganiu celów pośrednich i końcowych FEP 

2021-2027, 

b) wszelkie kwestie mające wpływ na wykonanie FEP 2021-2027 i środki 

podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom, 

c) wkład FEP 2021-2027 w sprostanie powiązanym z wdrażaniem 

Programu wyzwaniom wskazanym w zaleceniach dla Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d) elementy oceny ex ante wymienione w art. 58 ust. 3 rozporządzenia 

ogólnego oraz dokument strategiczny, o którym mowa w art. 59 ust. 1 

rozporządzenia ogólnego; 

e) postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i 

wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie; 

f) realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności; 

g) w stosownych przypadkach postępy w realizacji projektów o znaczeniu 

strategicznym; 

h) spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres 

programowania, w tym analizuje zbiorcze informacje przygotowane przez 

Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 o zgłoszeniach dotyczących 

niezgodności projektów lub działań instytucji lub beneficjentów z Kartą 

praw podstawowych UE lub Konwencją ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych; 

i) w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności 

administracyjnej instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów; 

2) Komitet zatwierdza: 

a) metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach 

FEP 2021-2027, w tym wszelkie ich zmiany, bez uszczerbku dla art. 33 

ust. 3 lit. b-d rozporządzenia ogólnego; 

b) końcowe sprawozdanie z wdrażania FEP 2021-2027; 

c) plan ewaluacji dla FEP 2021-2027 i jego zmiany; 

d) propozycje Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 dotyczące zmian 

FEP 2021-2027; 

3) Komitet może wydawać zalecenia dla Instytucji Zarządzającej FEP 2021-

2027, w tym w odniesieniu do środków mających na celu zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. 
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2. Realizacja zadań Komitetu, o których mowa w ust. 1, pkt 1) i 3) może polegać 

w szczególności na: 

1) udzieleniu przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 informacji osobom 

wyznaczonym do Komitetu; 

2) przeprowadzeniu dyskusji nad daną kwestią; 

3) wydaniu opinii i zaleceń dla Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027; 

4) przedstawieniu uwag lub wniosków; 

5) organizowaniu dodatkowych spotkań dla osób wyznaczonych do Komitetu, 

dotyczących wybranych kwestii będących przedmiotem prac Komitetu.  

3. Realizacja zadań Komitetu, o których mowa w ust. 1, pkt 2) i 3) oraz tych 

realizowanych w sposób wskazany w ust. 2, pkt 3) i 4) następuje w formie uchwał 

Komitetu.  

§ 5. 

1. Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa regulamin działania 

Komitetu, przyjmowany uchwałą Komitetu zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. Regulamin 

jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu.  

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do przygotowania projektu 

regulaminu, o którym mowa w ust. 1. 

§ 6. 

Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu usytuowany w Departamencie 

Programów Regionalnych tj. w komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego realizującej zadania Instytucji Zarządzającej FEP 2021-

2027.  

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie 

Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP), jako Instytucja Zarządzająca Programem 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (IZ FEP 2021-2027) jest 

odpowiedzialny za powołanie Komitetu Monitorującego ten Program w terminie 

trzech miesięcy od dnia powiadomienia o decyzji KE zatwierdzającej program. 

Przepisy dotyczące komitetów monitorujących zawarte są w art. 38-40 

rozporządzenia ogólnego oraz w Rozdziale 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079). Ponadto zasady dotyczące 

ustanawiania i funkcjonowania komitetów monitorujących określają zatwierdzone 

w dniu 21 września 2022 roku Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027.  

Do funkcji komitetu monitorującego należy m.in. zatwierdzanie kryteriów wyboru 

projektów. Rozpoczęcie efektywnej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla 

Pomorza 2021-2027 poprzez ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie 

możliwe będzie dopiero po zatwierdzeniu odpowiednich kryteriów wyboru projektów 

przez Komitet Monitorujący FEP 2021-2027. Ze względu na czas niezbędny do 

wyłonienia podmiotów wchodzących w skład Komitetu oraz ich przedstawicieli, IZ 

FEP 2021-2027 podjęła decyzję o rozpoczęciu tego procesu jeszcze przed 

zatwierdzeniem Programu przez Komisję Europejską.  

W dniu 6 października 2022 r. podjęta została uchwała ZWP nr 979/392/22 

w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze 

Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Na jej podstawie IZ FEP 2021-2027 zwróciła 

się do kilkudziesięciu podmiotów z wystąpieniem lub zaproszeniem do składu 

Komitetu oraz do wyznaczenia swoich przedstawicieli jako członków, stałych 

zastępców członków lub obserwatorów w Komitecie.  

Na podstawie uchwały ZWP nr 979/392/22 IZ FEP 2021-2027 zwróciła się ponadto 

do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) z wnioskiem 

o przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego do składu Komitetu miały zostać 

wyłonione organizacje pozarządowe. W odpowiedzi na ww. wniosek PRDPP 

przeprowadziła postępowanie, jednak wyłoniła w jego wyniku organizacje 

pozarządowe w innej liczbie niż określono we wniosku IZ FEP 2021-2027. W 

związku z tym, w dniu 28 grudnia 2022 r. ZWP przyjął uchwałą nr 1307/416/22 

ustanawiającą „Procedurę wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu 

Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 przez 

Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027”. Na podstawie przedmiotowej procedury IZ 

FEP zaprosiła do składu Komitetu 10 organizacji pozarządowych wyłonionych 

w ramach postępowania przeprowadzonego przez PRDPP oraz ogłosiła nabór 

brakującej organizacji pozarządowej do składu Komitetu w obszarze zmian klimatu. 

Nabór został rozstrzygnięty uchwałą ZWP nr 17/419/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. 
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W wyniku naboru wyłoniona została jedna organizacja pozarządowa w obszarze 

zmian klimatu.  

W związku z podjęciem przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2022 r. decyzji 

o przyjęciu FEP 2021-2027 oraz w związku z zakończeniem procesu wyłaniania 

podmiotów do składu Komitetu i wyznaczeniem przez te podmioty swoich 

przedstawicieli do Komitetu, powołuje się Komitet Monitorujący Program Fundusze 

Europejskie dla Pomorza 2021-2027.  


