
Uchwała Nr 139/2020 

Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2014-2020 

z dnia 31 marca 2020 roku 

 

 

w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia właściwych kryteriów wyboru 

projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 przez wnioskodawców oraz beneficjentów projektów służących łagodzeniu skutków 

pandemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz w celu złagodzenia negatywnego wpływu 

pandemii koronawirusa SARS-COV-2 na realizację projektów   

 

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1431 ze zm.) oraz §3 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 Regulaminu Komitetu Monitorującego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Komitet Monitorujący 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz wynikającymi z niej 

możliwymi trudnościami i konsekwencjami dla wnioskodawców oraz beneficjentów 

projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

upoważnia Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 

na lata 2014-2020 oraz instytucje pośredniczące do wyrażania zgody na odstępstwa od 

obowiązku spełnienia przez wnioskodawców oraz beneficjentów kryteriów wyboru w 

nowych, jak również aktualnie realizowanych projektach w ramach Programu. 

Odstępstwa dotyczą projektów skierowanych na poprawę sytuacji epidemicznej 

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, a także projektów, 

na realizację których, pandemia koronawirusa SARS-COV-2 miała negatywny 

wpływ, zwłaszcza w zakresie terminów realizacji projektów . 

2. Upoważnienie do wyrażania zgody na odstępstwa od przyjętych kryteriów wyboru 

projektów dotyczy sytuacji, w których kryteria nie mogą być spełnione lub ich spełnienie 

nie jest zasadne w związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi pandemia 



koronawirusa SARS-COV-2, a podjęte w odpowiedzi na nią działania władz krajowych, 

regionalnych  i lokalnych oraz działania innych podmiotów i uczestników projektów 

podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo indywidualne oraz sanitarno – epidemiczne 

ludności.  

3. Odstępstwa od przyjętych kryteriów wyboru projektów dotyczą w szczególności braku 

konieczności stosowania rekomendacji Komitetu Sterującego ds. zdrowia, w tym m.in.: 

braku konieczności stosowania map potrzeb zdrowotnych oraz posiadania Opinii o 

celowości inwestycji (OCI). Ponadto, w przypadku oceny nowych projektów, jeśli obecny 

zestaw kryteriów obejmuje kwestie, które w danym przypadku nie powinny mieć 

zastosowania, Instytucja Zarządzająca uznaje, że te kryteria tych projektów nie dotyczą. W 

odniesieniu do kryteriów wartościujących (w przypadku których warunkiem pozytywnej 

oceny projektu jest uzyskanie obowiązującego standardowo minimalnego progu 

procentowego punktów), Instytucja uwzględnia tylko te kryteria wartościujące, które 

dotyczą projektu i oblicza wymagany  próg procentowy tylko w odniesieniu do tych 

kryteriów. 

4. Zmiany w realizowanych projektach stanowiące odstępstwo od kryteriów wyboru 

projektów możliwe są w uzasadnionych przypadkach za zgodą instytucji będącej stroną 

umowy o dofinansowanie projektu, na pisemny i uzasadniony powyższymi przesłankami 

wniosek beneficjenta. 

5. Stosowanie odstępstw od kryteriów wyboru projektów w realizowanych oraz  zgłoszonych 

do realizacji projektach możliwe jest w odniesieniu do tych  wnioskodawców oraz 

beneficjentów, którzy rozpoczęli ponoszenie wydatków (skierowanych na poprawę sytuacji 

epidemicznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2) 

począwszy od 1 lutego 2020r. do 31 maja 2020 r. Komitet może wydłużyć ten okres 

w drodze uchwały na wniosek Instytucji Zarządzającej Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 uzasadniony bieżącą sytuacją epidemiczną w kraju. 

 

 

§ 2. 

 

Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

zobowiązuje również Instytucję Zarządzającą Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 do bieżącego monitorowania skali i charakteru udzielonych zgód na odstępstwa od 

kryteriów wyboru projektów oraz do przedłożenia Komitetowi Monitorującemu Wielkopolski 



Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i w uzasadnionych przypadkach Komitetowi 

Sterującemu ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia informacji w tym zakresie. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

…………………………………………… 

Przewodniczący Komitetu Monitorującego 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2014-2020 

 


