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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 Biurze Audytu i Kontroli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, merytorycznie odpowiada przed 
Zarządem Województwa Małopolskiego. Zakres zadań i organizacja stanowiska RFE 
zostały określone Zarządzeniem Nr 54/2019 Marszałka Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki 
organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Audytu i Kontroli (z późn. 
zm.). 

Działalność Rzecznika Funduszy Europejskich RPO WM 2014 – 2020 w roku 
sprawozdawczym 2019 

1. Rozpatrywanie zgłoszeń przekazanych do RFE, 
2. Działalność dodatkowa. 

Ad. 1. W roku ubiegłym do RFE RPO WM 2014 – 2020 wpłynęło 12 zgłoszeń, 5 
z nich rozpatrzono udzielając informacji, w 7 przypadkach zgłoszenie zostało 
przekazane do właściwej Instytucji Pośredniczącej lub komórki organizacyjnej 
UMWM. Należy zaznaczyć, że każdorozowo wpływ zgłoszenia oznacza konieczność 
analizy obowiązujących procedur w ramach Programu. 

W jednym przypadku zgłoszenie, w wyniku konsultacji wewnętrznych, zostało 
zakwalifikowane jako skarga na instytucję Województwa i zostało przesłane 
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Odpowiedź na jedno z zapytań/zgłoszeń została udzielona przez Biuro Rzecznika 
Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ponieważ było 
jednocześnie skierowane do Rzeczników z kilku województw. 

1 zgłoszenie dotyczyło zmian w załączniku nr 7 do SzOOP RPO WM 2014 – 2020 
w odniesiesniu do Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, 
typ projektu A i B. W wyniku analizy zgłoszenia IZ zaproponowała zmianę zapisów 
w ww. załączniku: w miejsce zamkniętego katalogu podmiotów, od których możliwe 
jest nabycie wyników prac B+R oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
wytworzonych na indywidualne potrzeby beneficjenta wprowadzono katalog co do 
zasady otwarty, oparty na wskazaniu przykładowych kategorii podmiotów 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową i kwalifikowanych w związku 
z ponoszeniem ww. kategorii wydatków. Po konsultacjach z Ministerstwem Inwestycji 
i Rozwoju zmiana została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwałą z dn. 30.04.2019 r. (Uwchała nr 713/19). 

W trakcie rozpatrywania zgłoszeń RFE zawsze spotykał się z otwartą postawą 
i chęcią współpracy ze strony przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczących oraz Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

Ad. 2 RFE uczestniczył w przeglądach zarządzania RPO WM 2014 – 2020 oraz 
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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. 

Imię i nazwisko sporządzającego raport 
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