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Skróty używane w dokumencie 

RFE, Rzecznik Rzecznik Funduszy Europejskich, o którym mowa w art. 14a ustawy wdrożeniowej 

IP Instytucja Pośrednicząca  

IZ Instytucja Zarządzająca 

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

UE Unia Europejska 

Ustawa 

wdrożeniowa 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 

1431 z późn. zm.) 
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1.  Podstawa prawna   

Podstawą opracowania niniejszego Raportu jest art. 14a ust. 7 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie 

z przywołanym przepisem Rzecznik Funduszy Europejskich sporządza, w terminie do 31 marca, 

roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go Instytucji Zarządzającej, która 

zamieszcza go na swojej stronie internetowej. 

 

2. Określenie otoczenia formalno-prawnego Rzecznika Funduszy Europejskich 

Województwa Łódzkiego 

Na mocy uchwały nr 1631/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2017 roku  

w sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego funkcję Rzecznika pełni Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, 

Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

RFE w roku 2019 wykonywał swoje zadania przy pomocy Wydziału Obsługi Kontroli, Skarg 

i Oświadczeń Majątkowych Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.  

Podstawą działania RFE jest art. 14a ustawy wdrożeniowej, który reguluje zakres jego zadań.  

 

3. Zakres Raportu 

Raport przedstawia opis działań podjętych przez Rzecznika w 2019 roku w zakresie realizacji 

zadań określonych w art. 14a ustawy wdrożeniowej, tj. w zakresie: 

 rozpatrzonych zgłoszeń (liczba i rodzaje zgłoszeń, sposób ich rozpatrzenia), 

 przygotowanych i przekazanych do właściwych podmiotów rekomendacji,  

 przeprowadzonego przeglądu procedur. 

 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami, RFE podejmował również inne działania nie kwalifikujące się 

do żadnej z wymienionych powyżej kategorii spraw np. uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach 

Rzeczników w MFiPR, prowadzenie innych bieżących spraw związanych z zadaniami RFE, w tym 

przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach wpływających do RFE, ale nie 

stanowiących zgłoszenia w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, współpraca z RFE innych 

województw.  
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4. Rozpatrywanie zgłoszeń 

 

Ogólna liczba zgłoszeń wg stanu na dzień  

31 grudnia 2019 r. 
12 

w tym zakończonych 10 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do RFE wpłynęło 12 zgłoszeń.  

Największą grupę stanowiły sprawy dotyczące problemów w zakresie realizacji projektów 

oraz kwestii związanych z możliwością naruszenia procedur w projektach. 

 

5. Okresowy przegląd procedur 

W 2019 roku odstąpiono od dokonania okresowego przeglądu procedur z uwagi na charakter 

wpływających zgłoszeń do RFE oraz w oparciu o ustalenia poczynione w trakcie spotkania 

Rzeczników Funduszy Europejskich w Warszawie w MFiPR w dniu 3 grudnia 2019 roku (przegląd 

procedur nie jest obowiązkowy). 

 

6. Rekomendacje 

W 2019 roku RFE wydał następującą rekomendację: 

 Rekomendacja sformułowana w wyniku rozpatrzonego zgłoszenia – rekomendacja 

w zakresie wprowadzenia bardziej szczegółowej możliwości filtrowania danych w wyszukiwarce 

dotacji znajdującej się pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.  

Ze zgłoszenia, które wpłynęło do RFE od potencjalnego Beneficjenta funduszy wynikało, 

że wyszukiwarka dotacji wskazana pod ww. adresem internetowym nie daje możliwości 

precyzowania kryteriów wyszukiwania pod kątem na przykład „dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej” czy „szkoleń”. Zgłaszający wskazał, że w istniejącym filtrowaniu jednorazowa liczba 

wygenerowanych danych jest na tyle duża, że nie pozwala na zapoznanie się z całością treści. 

W obecnym stanie rzeczy możliwym do zastosowania filtrem jest wiek uczestnika („osoby poniżej 

30 lat”/„osoby od 30 lat”) oraz wybór województwa. 

W związku z powyższym skierowano do IZ RPO WŁ rekomendacje w zakresie wprowadzenie 

bardziej szczegółowej możliwości filtrowania danych w przedmiotowej wyszukiwarce. 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/
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Rekomendacja nie została wdrożona przez IZ RPO WŁ z uwagi na fakt, że wspomniana 

wyszukiwarka jest zarządzana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, co za tym idzie 

IZ RPO WŁ nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu tego narzędzia.  

Powyższy temat został również przedstawiony Rzecznikowi Funduszy Europejskich działającemu 

przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ustalono, że dalsze czynności prowadzące 

do ewentualnego wdrożenia przedmiotowej rekomendacji odbywać się będą w formie kontaktów 

roboczych. 


