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Podstawa prawna ZIT/IP 

� Rozporz ądzenie nr 1301/2013
Art. 7 ust. 4 

Co najmniej 5 % środków z EFRR przydzielonych na poziomie krajowym w ramach celu "Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia" należy przeznaczyć na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich, przy czym miasta
i podmioty poni żej szczebla regionalnego lub podmioty lokalne odpowiedzia lne
za realizacj ę strategii zrównowa żonego rozwoju obszarów miejskich (zwane dalej "władzami mi ejskimi")
odpowiadaj ą za zadania zwi ązane przynajmniej z wyborem operacji zgodnie z art. 123 ust. 6
rozporz ądzenia (UE) nr 1303/2013 lub, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 123 ust. 7 tego
rozporządzenia. Szacunkową kwotę przeznaczaną na cele określone w ust. 2 niniejszego artykułu określa się w
danym programie operacyjnym lub danych programach operacyjnych

� Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programó w
w zakresie polityki spójno ści finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)
[USTAWA WDROŻENIOWA]

Art. 2 pkt 9
Instytucja pośrednicząca - podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia albo umowy zawartych
z instytucją zarządzającą, realizacja zadań
w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego

Art. 10 ust. 1
Instytucja zarządzająca może powierzyć instytucji pośredniczącej, w drodze porozumienia albo umowy, zadania
związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6, w tym: (…)

Art. 11 ust. 4
Zasady odpowiedzialności finansowej instytucji pośredniczącej oraz instytucji wdrażającej określa porozumienie
albo umowa, o których mowa w art. 10 ust. 1 albo 2
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Zapisy horyzontalne o ZIT – wynik negocjacji 
RPO listopad 2014 r. 

Ze względu na uwagi Komisji Europejskiej niezb ędne było wprowadzenie odpowiednich 

zapisów do RPO w zakresie ZIT: 

„Zakres powierzenia władzom miejskim zadań związanych z realizacją programu w ramach ZIT określa 

pisemne porozumienie pomiędzy władzami miejskimi i IZ RPO. Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 

1303/2013 władze miejskie realizuj ą zadania zwi ązane przynajmniej z wyborem projektów do 

dofinansowania . Minimalny zakres powierzenia zada ń oznacza, że władze miejskie przedkładaj ą 

IZ RPO listy projektów wyłonionych w konkursie b ądź -w przypadku trybu pozakonkursowego -

zidentyfikowanych w Strategii ZIT , spriorytetyzowanych w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM 

RPO dotyczące stopnia zgodności z celami strategii ZIT. IZ RPO dokonuje ostatecznego sprawdzenia 

kwalifikowalności projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 7 ust 5 rozporządzenia 1301/2013, chyba 

że porozumienie przewiduje inaczej. Techniczna organizacja naboru i pełna ocena projekt ów pod 

wzgl ędem formalnym i merytorycznym mo że być dokonywana przez władze miejskie lub IZ RPO , 

z udziałem w stosownych przypadkach ekspertów zewnętrznych, zgodnie z postanowieniami 

porozumienia” 
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Realizacja Strategii ZIT – minimalne  powierzenie zada ń 
Związkom ZIT w trybie konkursowym

Przeprowadzenia naboru 

wniosków (IZ RPO)

Ocena formalna wniosków (IZ 

RPO)

Ocena merytoryczna 

wniosków (IZ RPO)

Przekazanie wniosków, które 

spełniły kryteria formalne i 

merytoryczne władzom 

miejskim

Wybór przez władze miejskie 

projektów zgodnie z 

kryteriami dotyczącymi 

zgodności projektów ze 

Strategią ZIT

Przekazanie przez władze 

miejskie IZ RPO listy 

projektów do dofinansowania

Ostateczne sprawdzenie przez 

IZ RPO kwalifkowalności 

projektów w ramach 

programu (poprawność 

srosowania kryteriów oraz 

przejrzystośc wyboru)

Podpisanie umów o 

dofinansowanie przez IZ RPO
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Realizacja Strategii ZIT – minimalne  powierzenie zada ń 
Związkom ZIT w trybie pozakonkursowym

Zgłoszenie projektów w 

Strategii ZIT przez władze 

miejskie

Identyfikacja projektów do 

dofinansowania - w ramach 

opiniowania Strategii ZIT 

przez IZ RPO 

Wezwanie beneficjentów 

zidentyfikowanych projektów 

do  złożenia wniosków przez 

władze miejskie

Weryfikacja przez władze 

miejskie projektów pod kątem 

zgodności ze strategią ZIT i 

przekazanie projektów IZ RPO

Ocena formalna i 

merytoryczna wniosków przez 

IZ RPO

Przekazanie władzom 

miejskim informacji o 

wynikach oceny 

Podpisanie umów o 

dofinansowania przez IZ RPO
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PRZYKŁADOWA LISTA ZADA Ń INSTYTUCJI 
POŚREDNICZĄCEJ 2007-2013

� przygotowanie propozycji i zmian kryteriów wyboru projektów

� przygotowywanie i przekazywanie propozycji zmian lub aktualizacji SZOP oraz innych 
dokumentów programowych do akceptacji IZ

� prowadzenie procedur konkursowych: 

� przygotowanie harmonogramu naboru wniosków i jego zmiany

� przygotowanie dokumentacji konkursowej i przedkładania jej do akceptacji IZ

� przeprowadzenie naboru wniosków zgodnie z harmonogramem

� dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, oceny projektów

� zapewnienie, że wybór projektów do dofinansowania następuje zgodnie z 
kryteriami stosowanymi dla Programu, i że projekty te przez cały okres ich 
realizacji są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi

� rozpatrywanie protestów beneficjentów zgodnie z obowiązującą, określoną  w 
systemie realizacji, procedurą odwoławczą

� przedkładanie pozytywnie ocenionych projektów do zatwierdzenia IZ

� zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu

� dokonywanie płatności ze środków programu na rzecz beneficjentów

� przeprowadzanie kontroli realizacji dofinansowanych projektów



7

PRZYKŁADOWA LISTA ZADA Ń INSTYTUCJI 
POŚREDNICZĄCEJ 2007-2013

� odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (nienależnie wypłaconych beneficjentom, 
wydatkowanych niezgodnie z procedurami lub pobranych w nadmiernej wysokości), raportowanie o 
nieprawidłowościach, ustalanie i nakładanie korekt finansowych

(IP odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach powierzonego działania
programu. W przypadku stwierdzenia, i ż na skutek działania lub zaniechania przez IP, doszło do
nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obci ążają IP)

� monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji programu

� prognozowanie i rozliczanie środków otrzymanych na realizację priorytetów w ramach programu

� prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programu

� przetwarzanie danych osobowych ekspertów w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, e-
mail, numer telefonu, na potrzeby oceny wniosków złożonych w ramach programu

� archiwizowanie dokumentów
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Zakres delegacji zadań

� Minimalny zakres delegacji zadań: 

� Władze miejskie odpowiadają za zadania związane
przynajmniej z wyborem operacji
zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013

� Średni zakres delegacji zadań: ???

� Maksymalny zakres delegacji zadań ???   

Optymalny zakres 
delegacji zada ń ???
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