
 
Załącznik nr 2 

do uchwały 7/226/23 

Zarządu Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 15 lutego 2023 r. 

 

Zadania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie  

dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 

 

 

1. KM, zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia ogólnego1, analizuje: 

a) postępy w realizacji programu oraz w osiąganiu jego celów pośrednich i końcowych; 

b) wszystkie kwestie wpływające na wykonanie programu oraz środki podjęte w celu 

zaradzenia tym kwestiom; 

c) wkład programu w sprostanie wyzwaniom określonym w zaleceniach dla 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) elementy oceny ex ante wymienione w art. 58 ust. 3 rozporządzenia ogólnego oraz 

dokument strategiczny, o którym mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia ogólnego; 

e) postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich 

działaniach następczych podjętych na ich podstawie; 

f) realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności; 

g) w stosownych przypadkach postępy w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym; 

h) spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres 

programowania; 

i) w stosownych przypadkach postępy w budowaniu zdolności administracyjnej 

instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów; 

j) w stosownych przypadkach wkład programu w realizację Programu InvestEU zgodnie 

z art. 14 rozporządzenia ogólnego lub na rzecz zasobów przesuniętych zgodnie z art. 

26 rozporządzenia ogólnego. 

 

2. KM analizuje zbiorcze informacje przygotowane przez IZ o zgłoszeniach dotyczących 

niezgodności projektów lub działań instytucji lub beneficjentów z Kartą praw 

podstawowych UE lub Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Stanowi 

to element wykonania obowiązku dotyczącego skutecznego stosowania i wdrażania 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 



Karty praw podstawowych UE oraz Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, wynikającego z załącznika III. rozporządzenia ogólnego. 

 

3. KM może wydawać zalecenia dla IZ, w tym w odniesieniu do środków mających na 

celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Wynika to z art. 40 

ust. 3 rozporządzenia ogólnego. 

 

4. KM, na podstawie art. 40 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, zatwierdza: 

a) metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany, bez uszczerbku 

dla art. 33 ust. 3 lit. b-d rozporządzenia ogólnego; 

b) końcowe sprawozdanie z wdrażania programu; 

c) plan ewaluacji programu i jego zmiany; 

d) propozycje IZ dotyczące zmian programu. 

 

5. Realizacja zadań KM, o których mowa w pkt 1-3, może polegać w szczególności na: 

a) udzieleniu przez IZ informacji osobom wyznaczonym do KM; 

b) przeprowadzeniu dyskusji nad daną kwestią; 

c) wydaniu opinii i zaleceń dla IZ; 

d) przedstawieniu uwag lub wniosków; 

e) organizowaniu dodatkowych spotkań dla osób wyznaczonych do KM, dotyczących 

wybranych kwestii będących przedmiotem prac KM. 

 

6. Realizacja zadań KM, o których mowa w pkt 3 i 4 oraz tych realizowanych w sposób 

wskazany w pkt 5 lit. c i d następuje w formie uchwał KM. 

 

7. IZ ma prawo do uszczegółowienia katalogu zadań wymienionych w pkt 1-4. 

Uszczegółowienie nie może skutkować zawężeniem tych zadań. 


