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Rozdział I Podstawy prawne
Komitety Monitorujące powoływane są na podstawie następujący aktów
prawnych:
1)

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego
Funduszu

przepisy

Rozwoju

ogólne

Regionalnego,

dotyczące

Europejskiego

Europejskiego

Funduszu

Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 (art. 63)
2)

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (z późn. zm.1) (art. 36)

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (z późn. zm.) - Art. 36, w przypadku regionalnych
programów operacyjnych komitet monitorujący powołuje zarząd województwa
w drodze uchwały.

1

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy
o finansach publicznych
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Rozdział II Skład Komitetu Monitorującego Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
W

skład

Komitetu

Monitorującego

Wielkopolski

Regionalny

Program

Operacyjny na lata 2007-2013 z prawem do głosowania wchodzi – łącznie 24 osoby:
1) Przewodniczący (1) – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej WRPO –
przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego2
2) Strona Samorządowa (9)
a) Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej WRPO (2) – osoba wskazana
przez

Zarząd

Województwa

Wielkopolskiego

(Zastępca

Przewodniczącego) oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
b) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO Kapitał Ludzki (WUP) (1)
c) Przedstawiciel powiatów (1)
d) Przedstawiciele gmin (2)
e) Przedstawiciel prezydenta miasta wojewódzkiego (1)
f) Przedstawiciel pozostałych prezydentów miast (1)
g) Przedstawiciel instytucji zaangażowanej we wdrażanie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie (1)
3) Strona Rządowa (4)
a) Właściwy miejscowo wojewoda lub jego przedstawiciel (1)
b) Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako
instytucji koordynującej RPO (1)
c) Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki jako instytucji
koordynującej proces lizboński w Polsce (1)
d) Przedstawiciel instytucji certyfikującej lub instytucji pośredniczącej
w certyfikacji (1)

2

W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje związane z przewodniczeniem obradom komitetu pełni
jego zastępca.
DPR-II-1

6

KM WRPO 2007-2013

4) Partnerzy społeczni i gospodarczy (10)
a) Przedstawiciel organizacji pracowników i pracodawców (1)
b) Przedstawiciele organizacji pozarządowych (3)
c) Przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego (3)
d) Przedstawiciele

samorządów

gospodarczych

województwa

wielkopolskiego (3)
Tabela nr 1. Skład Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013
Grupy przedstawicieli
Przedstawiciele strony
samorządowej wraz
z Przewodniczącym
Przedstawiciele strony rządowej
Przedstawiciele partnerów
społecznych i gospodarczych
RAZEM

Liczba osób
10
4
10
24

5) Obserwatorzy – bez prawa głosu
- przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego jako instytucji do spraw
koordynacji strategicznej
- przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny
- przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
- przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej
- przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli
- inne osoby, na zaproszenie Przewodniczącego
Zakłada się też uczestnictwo w pracach KM WRPO przedstawiciela Komisji
Europejskiej w głosem doradczym – z inicjatywy własnej przedstawiciela KE lub na
wniosek KM WRPO3. W pracach Komitetu może również uczestniczyć z głosem
doradczym przedstawiciel EBI oraz przedstawiciel EFI.

3

KE jest informowana o każdym posiedzeniu KM WRPO przez IZ.
DPR-II-1
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Rozdział III Sposób wyboru/wskazania członków Komitetu
Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013
Wszystkie czynności związane z wyłonieniem składu Komitetu Monitorującego
WRPO wykonuje Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

3.1. Sposób wyboru przedstawicieli strony samorządowej
Instytucja Zarządzająca zwraca się do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski o wybór według jasnych i przejrzystych reguł 2 przedstawicieli
samorządów gminnych (spośród wszystkich gmin województwa, nie tylko tych
należących do ww. stowarzyszenia).
Instytucja Zarządzająca zwraca się do Konwentu Starostów z prośbą
o wytypowanie do składu komitetu 1 przedstawiciela starostów.
Instytucja Zarządzająca powołuje do składu Komitetu Monitorującego
prezydenta miasta wojewódzkiego lub jego przedstawiciela.
Instytucja Zarządzająca organizuje spotkanie dla pozostałych prezydentów
miast, w trakcie którego wybierany jest ich przedstawiciel do prac w Komitecie
Monitorującym.
Instytucja Zarządzająca zwraca się do Instytucji zaangażowanej we wdrażanie
Programu

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

w

województwie

o wytypowanie przedstawiciela do prac w Komitecie Monitorującym.
Do składu Komitetu Monitorującego powoływani są: osoba wskazana przez
Zarząd

Województwa

Wielkopolskiego

oraz

Dyrektor

Departamentu

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

DPR-II-1
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3.2. Sposób wyboru przedstawicieli strony rządowej
IZ WRPO występuje do strony rządowej o wskazanie członków Komitetu
Monitorującego.

3.3. Sposób wyboru przedstawicieli ze strony partnerów społecznych
i gospodarczych
3.3.1. Organizacje pracowników i pracodawców
IZ zwraca się do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) z prośbą
o wskazanie przedstawiciela organizacji pracowników i pracodawców.

3.3.2. Organizacje pozarządowe
IZ ogłasza na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz w dzienniku
o zasięgu

regionalnym

informację

o

naborze

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych do udziału w pracach Komitetu. Kandydatury są przekazywane
do IZ, tam przechodzą ocenę formalną. Poprawne formalnie zgłoszenia
przekazywane są do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednocześnie
lista

kandydatów

marszałkowskiego.

umieszczona
Rada

jest

Działalności

na

stronie

Pożytku

internetowej
Publicznego

urzędu
spośród

przekazanych zgłoszeń rekomenduje IZ członków Komitetu. Po rekomendacji
przez RDPP IZ informuje pisemnie organizacje, których kandydaci zostali
wybrani do składu Komitetu i ogłasza informacje na stronie internetowej urzędu
marszałkowskiego (www.wrpo.wielkopolskie.pl).
Kryteria, jakie muszą spełniać zgłaszani kandydaci na członka KM WRPO:
1. Obligatoryjne:
a) wykształcenie wyższe
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej – min. 3
lata,

DPR-II-1
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d) kandydat musi być związany stosunkiem pracy/mianowania/powołania
lub członkostwa w jednostce, którą reprezentuje,
e) zgłoszenie kandydatury na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym
wraz

ze

wszystkimi

załącznikami

(dostępnym

na

stronie

www.wrpo.wielkopolskie.pl)
2. Dodatkowe (preferowane):
a) doświadczenie w tworzeniu/realizacji projektów współfinansowanych ze
środków UE
b) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. RKS,
KOP, PE itp.)
c) rekomendacja kandydatury przez odpowiedni podmiot zrzeszający
Wymagania dotyczące kandydatów podawane są do publicznej wiadomości
na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Każdy z kandydatów na członka komitetu wskazuje w zgłoszeniu swojego
stałego zastępcę, który będzie uczestniczył w posiedzeniach w przypadku
nieobecności właściwego członka KM WRPO, bez potrzeby każdorazowego
upoważnienia.4
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) życiorys kandydata (zastępcy) oraz oświadczenie wyrażające zgodę na
udział i warunki pracy w komitecie,
b) wniosek zawierający nazwę organizacji pozarządowej, którą kandydat
(zastępca) będzie reprezentował, adres siedziby,
c) uzasadnienie udziału kandydata w pracach komitetu monitorującego,
d) rekomendacja instytucji, którą kandydat (zastępca) ma reprezentować.
Zgłoszenia będą składane w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

4

Wielkopolskiego,

Poznań,

W przypadku wyłączenia członka z prac komitetu monitorującego i wyznaczenia na jego miejsce nowego
przedstawiciela, spełniającego kryteria określone przez Zarząd Województwa, właściwa instytucja lub
organizacja reprezentowana w komitecie monitorującym niezwłocznie informuje Zarząd Województwa, która
odwołuje dotychczasowego członka i powołuje nową osobę.

DPR-II-1
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ul. Kościuszki 95 do dnia: 28 września 2007 roku5. Zgłoszenia złożone po terminie
pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego
kandydata z jednej instytucji, kandydatury przedstawione przez nią nie będą
rozpatrywane.
W ramach Instytucji Zarządzającej WRPO - Departament Polityki Regionalnej
dokonuje oceny formalnej zgłoszeń, w określonym terminie od wyznaczonego
terminu składania zgłoszeń.

3.3.3. Środowisko akademicko-naukowe
IZ

organizuje

spotkania

celem

wyboru

przedstawicieli

szkół

wyższych

publicznych, niepublicznych i państwowych zawodowych do składu Komitetu
Monitorującego WRPO.

3.3.4. Samorząd gospodarczy
IZ zwraca się do Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego
o wytypowanie 3 przedstawicieli gremium do udziału w pracach KM WRPO.

5

decyduje data wpływu do UMWW
DPR-II-1
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Rozdział IV Uczestnictwo w pracach Komitetu
Monitorującego WRPO
Wyznaczeni przedstawiciele odpowiednich środowisk uczestniczą w pracach
Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013 osobiście. W przypadku braku
możliwości wzięcia przez członka Komitetu osobistego udziału w posiedzeniu KM
WRPO 2007-2013, bierze w nim udział jego stały zastępca, bez potrzeby
każdorazowego upoważnienia.
Członek Komitetu ma obowiązek powiadomienia Przewodniczącego Komitetu
o swojej nieobecności. Członek Komitetu ma również obowiązek przekazać osobie
go zastępującej informacje o terminie, miejscu posiedzenia oraz wszystkie materiały
związane z posiedzeniem Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013.
W

przypadku

nieobecności

Przewodniczącego,

funkcje

związane

z przewodniczeniem obradom Komitetu pełni jego zastępca.
Członkostwo w Komitecie WRPO 2007-2013 monitorującym wygasa:
1) z dniem utraty przez członka komitetu funkcji, z którą jest ono związane,
2) w przypadku śmierci członka.
Wyłączenie członka z prac komitetu monitorującego może nastąpić również
na:
3) wniosek własny,
4) wniosek właściwej instytucji lub organizacji zgłaszającej swojego
przedstawiciela do udziału w pracach komitetu monitorującego.
W przypadku wygaśnięcia lub wyłączenia członka z prac KM WRPO 20072013 i wyznaczenia na jego miejsce nowego przedstawiciela, spełniającego kryteria
określone przez instytucję zarządzającą RPO, właściwa instytucja lub organizacja
reprezentowana w komitecie niezwłocznie informuje Przewodniczącego o odwołaniu
dotychczasowego członka i powołaniu nowej osoby oraz jego zastępcy.
Skreślenie z listy członków komitetu monitorującego może nastąpić również
w przypadku nieuczestniczenia członka komitetu w posiedzeniach i pracach
komitetu. Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem o pozbawienie członkostwa
osobę, która bez usprawiedliwienia powodów nieobecności nie stawiła się na dwa

DPR-II-1
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kolejne posiedzenia lub w przypadku, gdy nie uczestniczyła osobiście w ponad 50%
posiedzeń komitetu, których w danym roku kalendarzowym było więcej niż dwa.
W przypadku skreślenia z listy z powodów absencji przekraczającej 50% nie
jest

rozpatrywana

przyczyna

nieobecności,

nie

wyznacza

się

nowego

przedstawiciela i nie jest kontynuowana obecność instytucji lub organizacji w
komitecie monitorującym.
Na podstawie uchwały Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013, organ
powołujący komitet jest zobowiązany do skreślenia instytucji lub organizacji z listy
członków komitetu. O wszczęciu procedury uzupełnienia składu osobowego
komitetu monitorującego decyduje komitet w drodze uchwały.
Pełna lista członków komitetu Monitorującym WRPO (i ich stałych zastępców)
jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Instytucji
Zarządzającej WRPO (www.wrpo.wielkopolskie.pl).
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Rozdział V Zadania Komitetu Monitorującego WRPO
Główne zadania komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013:
1) zatwierdzenie Regulaminu pracy komitetu,
2) zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 20072013,
3) analizowanie rezultatów realizacji Programu
4) okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych
celów określonych w Programie
5) analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z
wdrażania
Zadania Komitetu Monitorującego wynikają m.in. z art. 65 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

DPR-II-1
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Rozdział VI Tryb pracy Komitetu Monitorującego WRPO
Posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013 są zwoływane przez
Przewodniczącego

nie

rzadziej

niż

raz

na

pół

roku.

Pracami

komitetu

monitorującego kieruje Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności obradami
komitetu kieruje jego zastępca.
Obsługę KM WRPO zapewnia Sekretariat komitetu utworzony przy Instytucji
Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013, przy Departamencie Polityki Regionalnej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Szczegółowy tryb pracy komitetu monitorującego określa regulamin. Zgodnie z
art. 63 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 każdy komitet monitorujący
sporządza swój regulamin wewnętrzny. Za przygotowanie projektu regulaminu
odpowiada Sekretariat komitetu monitorującego.
Posiedzenia KM WRPO są jawne. Z każdego posiedzenia komitetu
sporządzany jest protokół, który podawany jest do publicznej wiadomości na
stronach internetowych Instytucji Zarządzającej WRPO 2007-2013.
Decyzje komitetu monitorującego podejmowane są w formie uchwał, zwykłą
większością głosów. Każdy członek komitetu monitorującego ma jeden głos.
W przypadku tej samej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do
Przewodniczącego.

W

szczególnie

uzasadnionych

sytuacjach

możliwe

jest

podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.
Przewodniczący może zwrócić się do organów administracji rządowej o
współdziałanie i udzielenie pomocy komitetowi monitorującemu w realizacji jego
zadań, w szczególności poprzez udostępnienie mu niezbędnych informacji.
Członkowie komitetów monitorujących wykonują nieodpłatnie swoje obowiązki
związane z udziałem w posiedzeniach komitetu. Członkowie komitetu (ich zastępcy)
zamieszkali poza miejscem obrad komitetu, mogą uzyskać refundację kosztów
przejazdu publicznymi środkami komunikacji, kosztów przejazdu niepublicznymi
środkami komunikacji – do wysokości kosztów przejazdu publicznymi środkami na
danym odcinku, kosztów zakwaterowania. Refundacja nie przysługuje członkom
komitetu bez prawa głosu.
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Koszty obsługi KM WRPO 2007-2013 są finansowane ze środków pomocy
technicznej – zgodnie z art. 45 ust 1 rozporządzenia Rady nr 1083/2006.
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