
Projekt 

 

Uchwała Nr     /20 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

 na lata 2014-2020  

z dnia ..………………….. 

 

 

w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów 

kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu 

epidemii COVID-19 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a) 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 ustanawiającego 

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 

2013.347.320, zm. Dz. Urz. UE L z 2013.347.470, Dz. Urz. UE L z 2013.347.259, Dz. Urz. UE 

L 2015.270.1, Dz. Urz. UE L z 2016.338.34, Dz. Urz. UE L z 2017.129.1, Dz. Urz. UE L z 

2017.176.1, Dz.Urz.UE.L.2017.335.1, Dz.Urz.UE.L.2018.193.1, Dz.Urz.UE.L.2018.291.5, 

Dz.Urz.UE.L.2019.123.1, Dz.U.UE.L.2020.99.5, Dz.U.UE.L.2020.130.1), 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 2020 r.818) oraz art. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

694), 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 uchwala, co następuje:  

§ 1.1 Upoważnia Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Instytucje Pośredniczące Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do wyrażania zgody na 

odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru w realizowanych 

projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020). 

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

projektów dotyczy sytuacji, w których kryteria nie mogą być spełnione w związku z 

wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi epidemia COVID-19. 



 

3. Zmiany w realizowanych projektach stanowiące odstępstwo od obowiązku 

spełnienia przez beneficjenta kryteriów wyboru projektów możliwe są w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta uzasadniony przesłankami, o których 

mowa w ust. 2.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący 
Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

Grzegorz Schreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z 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 (dalej: 

ustawa wdrożeniowa), kryteria wyboru projektów podlegają zatwierdzeniu przez Komitet 

Monitorujący.  

Ponadto, zgodnie z  art. 4 pkt 2) ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r. komitet monitorujący, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

wdrożeniowej, może w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnić, 

w drodze uchwały, instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub wspólny sekretariat 

do dokonywania, na wniosek beneficjenta, zmian w projekcie skutkujących niespełnieniem 

kryteriów wyboru projektów. 

Za szczególnie uzasadniony przypadek uznać należy wystąpienie epidemii COVID-19, 

która przełożyła się na nadzwyczajną sytuację epidemiczną w Polsce. W wyniku epidemii 

COVID-19 wprowadzono w kraju szereg ograniczeń m.in. w sferze gospodarczej i społecznej, 

które w negatywny sposób oddziaływują na projekty realizowane w ramach RPO WŁ 2014-

2020. W głównej mierze problemy Beneficjentów sprowadzają się do  braku możliwości 

spełnienia ustanowionych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, w 

związku z wystąpieniem COVID-19, stwarzając tym samym zagrożenie dla prawidłowej 

realizacji projektów. W konsekwencji może to prowadzić do rozwiązywania umów o 

dofinansowanie w przypadku realizowanych projektów, co może bezpośrednio wpłynąć na 

realizację ustanowionych wartości docelowych wskaźników w RPO WŁ 2014-2020, stwarzając 

tym samym ryzyko nieprawidłowej realizacji Programu.  

Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały przez 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. 


