
 

 
 

Uchwała Nr 135/20 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  
z dnia1 kwietnia 2020 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w  „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zakres EFRR” 

 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 10 ustawy z dnia  
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), a także art.  
47 -49 i art. 110 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 ustanawiające 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, str. 320), uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się zmiany w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, przyjętych uchwałą  
nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2. W celu usprawnienia działań przeciwepidemicznych w związku  
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz mając na uwadze jak najszybszą 
możliwość realizacji projektów w przypadku pozakonkursu w ramach Działania 6.2 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, umożliwia się przeprowadzenie jedynie etapu oceny 
formalnej i jednocześnie odstąpienie od etapu oceny merytorycznej. Wymagane kryteria 
oceny merytorycznej zostaną ujęte w kryteriach formalnych. 

 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z z dniem podjęcia. 
 
        
        
 

Zatwierdził  
Przewodniczący KM RPO WD 2014-2020 

 
         

      
 



 

 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 135/20 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 w sprawie 
zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” 
 
 
Zgodnie z art. 110 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 ustanawiające 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 Komitet Monitorujący rozpatruje i zatwierdza 
metodykę i kryteria wyboru operacji. Zgodnie z wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu 
osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. dopuszcza się etapowe 
przyjmowanie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący np. dla 
poszczególnych osi priorytetowych, działań lub poddziałań. 
 
 
W celu usprawnienia działań przeciwepidemicznych w związku z przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, umożliwia się zatwierdzenie uchwały na zasadach, (tj. 
uproszczeniach dotyczących zasad zatwierdzenia uchwał przez KM), które zostały 
zarekomendowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie  
o sygnaturze znak sprawy: DKF-VIII.7630.2.2020.EK z dnia 20 marca br. Pozwoli to na 
przyspieszenie  procesu dofinansowania  szpitali we wszelkie  materiały i sprzęty niezbędne 
do jak najszybszego ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, o którym mowa powyżej.  
Biorąc pod uwagę pilną potrzebę realizacji projektu, będzie on realizowany w oparciu  
o Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.poz. 374 z późn. zm.). 
Zatwierdzenie przedmiotowych kryteriów poprzedzone zostało odstąpieniem: 
• od konieczności  uzgodnienia projektów na forum Komitetu Sterującego,  
•  stosowania map potrzeb zdrowotnych oraz  
• zwolnienia z obowiązku  posiadania pozytywnej OCI (opinii o celowości realizacji 
inwestycji wydawanej przez wojewodę).  
 
W celu zapewnienia skutecznej koordynacji wsparcia wszystkie projekty będą 
przygotowywane i realizowane w porozumieniu z Wojewodą Dolnośląskim. 


