
 

PL   PL 

 

 

 
KOMISJA 
EUROPEJSKA  

Bruksela, dnia 26.7.2018 r. 

C(2018) 5076 final 

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 26.7.2018 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 903 zatwierdzającą niektóre elementy 

programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w 

Polsce 

 

CCI 2014PL16M2OP016 

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY)  



 

PL 1  PL 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 26.7.2018 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 903 zatwierdzającą niektóre elementy 

programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w 

Polsce 

 

CCI 2014PL16M2OP016 

(JEDYNIE TEKST W JĘZYKU POLSKIM JEST AUTENTYCZNY) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1
, w szczególności jego art. 96 ust. 10, 

po zasięgnięciu opinii Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją wykonawczą Komisji C(2015) 903, zatwierdzono niektóre elementy 

programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego ('EFRR') i Europejskiego Funduszu Społecznego ('EFS') w 

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 

zachodniopomorskiego w Polsce. 

(2) W dniu 11 czerwca 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany 

danych Komisji Polska przedłożyła wniosek o zmianę programu operacyjnego. Do 

wniosku dołączono zmieniony program operacyjny, w którym Polska zaproponowała 

zmianę elementów programu operacyjnego, o których mowa w art. 96 ust. 2 akapit 

pierwszy lit. a); art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) ppkt (i) do (v); art. 96 ust. 2 akapit 

pierwszy lit. d) ppkt (ii); art. 96 ust. 3, oraz art. 96 ust. 6 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013, będących przedmiotem decyzji wykonawczej C(2015) 903.  

(3) Zmiana programu operacyjnego zawiera głównie modyfikacje: typu projektów, 

wytycznych wyboru operacji, opisu beneficjentów, celów szczegółowych i 

                                                 
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
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oczekiwanych rezultatów, opisu osi priorytetowych, grup docelowych, wskaźników w 

zakresie ram wykonania.  

(4) Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wniosek o zmianę 

programu operacyjnego został odpowiednio uzasadniony usprawnieniem procesu 

wdrażania wynikającym z doświadczenia zdobytego dotychczas oraz dostosowaniem 

programu operacyjnego do obecnych warunków ekonomicznych i socjo-

ekonomicznych w regionie i określa oczekiwany wpływ zmian w programie na 

realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz na osiągnięcie celów szczegółowych 

określonych w programie, biorąc pod uwagę rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013
2
, rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013
3
, zasady horyzontalne, o których 

mowa w art. 5, 7 i 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz umowę o partnerstwie z 

Polską zatwierdzoną decyzją wykonawczą Komisji C(2014) 3517, ostatnio zmienioną 

decyzją wykonawczą Komisji C(2018) 5004. 

(5) Zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 komitet 

monitorujący na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. zbadał i zatwierdził wniosek o 

zmianę programu operacyjnego, uwzględniając tekst zmienionego programu 

operacyjnego i jego plan finansowy. 

(6) Zdaniem Komisji zmiana programu operacyjnego nie ma wpływu na informacje 

podane w umowie o partnerstwie z Polską. 

(7) Komisja oceniła zmieniony program operacyjny i nie przestawiła uwag zgodnie z art. 

30 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Polska 

przedłożyła jednakże dodatkowe informacje oraz nową wersję zmienionego programu 

operacyjnego w dniu 11 lipca 2018 r. 

(8) Zmodyfikowane elementy zmienionego programu operacyjnego podlegające 

zatwierdzeniu przez Komisję na mocy art. 96 ust. 10 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 powinny więc zostać zatwierdzone. 

(9) Zgodnie z art. 65 ust. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 należy 

ustalić dzień, z którym wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany 

programu operacyjnego objętej niniejszą decyzją, stają się kwalifikowalne. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą C(2015) 903, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej C(2015) 903 wprowadza się następujące zmiany: 

1. w art. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:  

„Niniejszym zatwierdza się następujące elementy programu operacyjnego 

„Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

                                                 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 

1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289). 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470). 
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2014-2020” do wspólnego wsparcia z EFRR i EFS w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce na okres 

od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przedłożonego w wersji 

ostatecznej w dniu 22 grudnia 2014 r., zmienionego zmienionym programem 

operacyjnym przedłożonym w wersji ostatecznej w dniu 11 lipca 2018 r.:”; 

2. Załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej 

decyzji. 

Artykuł 2 

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu „Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” zatwierdzonej 

niniejszą decyzją, stają się kwalifikowalne od dnia 11 czerwca 2018 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26.7.2018 r. 

 W imieniu Komisji 

 Corina Creţu 

 Członek Komisji 

 

 


