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Podstawa prawna działalności Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WM
2014 – 2020
Podstawę prawną działalności RFE stanowi art. 14 a ustawy o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018.1431 t.j. z dnia 2018.07.25) tzw. ustawa
wdrożeniowa. Rzecznik Funduszy Europejskich RPO WM 2014 – 2020 (RFE) został
powołany Uchwałą Nr 2011/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5
grudnia 2017 roku.
Organizacyjnie RFE umiejscowiony jest w Departamencie Audytu i Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, merytorycznie odpowiada
przed Zarządem Województwa Małopolskiego. Zakres zadań i organizacja
stanowiska RFE zostały określone Zarządzeniem Nr 127/2017 Marszałka
Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie podziału na
wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania
Departamentu Audytu i Kontroli (z późn. zm.).
Działalność Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WM 2014 – 2020 w roku
sprawozdawczym 2018
1.
Rozpatrywanie zgłoszeń przekazanych do RFE,
2.
Zrealizowano przegląd procedur,
3.
Działalność dodatkowa.
Ad. 1. W roku ubiegłym do RFE RPO WM 2014 – 2020 wpłynęło 6 zgłoszeń, które
rozpatrzono udzielając informacji. W przypadku 2 zgłoszeń pomocnym było
zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących (IP) w celu
osiągnięcia rozwiązania dla zgłaszanego zagadnienia.
W zakresie 1 zgłoszenia zwrócono się do Departamentu Zarządzania Programami
Operacyjnymi, pełniącego zadania jednostki ds. zarządzania, z rekomendacją
doprecyzowania w zapisach SzOOP RPO WM 2014 – 2020 w odniesieniu do typu
beneficjenta zakresu w jakim kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych mogą składać wnioski o dofinansowanie
projektów w ramach Programu. Zapisy SzOOP zostały zmienione Uchwałą ZWM
nr 791/18 z 15 maja 2018 r.
W trakcie rozpatrywania zgłoszeń RFE zawsze spotykał się z otwartą postawą
i chęcią współpracy ze strony przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji
Pośredniczących.
Ad. 2. Dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu
operacyjnego przez Rzecznika Funduszy Europejskich powołanego przez daną
Instytucję Zarządzającą realizowane jest na podstawie art. 14a. ust 3 pkt 4) ustawy
wdrożeniowej. W roku 2018 zrealizowano przegląd wzorów umów z beneficjentem
w zakresie sposobu zgłaszania i akceptowania zmian w projekcie. Przegląd miał
charakter formalny tzn. nie badano próby umów z poszczególnymi beneficjentami
i funkcjonowania przyjętych rozwiązań w praktyce. Instytucje uczestniczące
w procesie realizacji projektów RPO WM 2014 – 2020 na podstawie doświaczeń
wynikających z poprzednich okresów programowania wypracowały szczegółowe
zasady współpracy z beneficjentem. Przyjęte wzory umów różnią się pomiędzy
poszczególnymi instytucjami, funduszami (różnice w zapisach umów dot.
współfinansowania z EFRR lub z EFS) oraz sposobem rozliczania kosztów

(np. koszty ryczałtowe), co wynika z doświadczeń w realizacji poszczególnych
rodzajów projektów. W wyniku przeglądu nie ustalono przesłanek uzasadniających
rekomendowanie zmian we wzorach umów w odniesieniu do zakresu i charakteru
przeglądu.
Ad. 3 RFE uczestniczył w przeglądach zarządzania RPO WM 2014 – 2020 oraz
spotkaniach organizowanych przez RFE Krajowych Programów Operacyjnych
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Utrzymywał również kontakt roboczy
z powołanymi rzecznikami w ramach innych regionalnych programów operacyjnych.
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