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Rola Komitetu:

zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie oraz ewaluację
programów operacyjnych
niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej POPT
jest jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi



KM POPT 2014–2020 został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Regulamin KM został stworzony na podstawie:

rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne)
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 
Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach EFSI
wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020



Skład Komitetu Monitorującego

44,83%37,93%

17,24%

Strona Rządowa: Ministerstwo Infrastruktury              
i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów

Strona Samorządowa: Unia Metropolii Polskich, 
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, 
Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw 
RP

Strona Pozarządowa: KRASP, Związek Rzemiosła 
Polskiego, Konfederacja Lewiatan, Forum Związków 
Zawodowych, Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”, 
Business Centre Club, OPZZ, Krajowa Izba 
Gospodarcza, Pracodawcy RP, Ogólnopolska 
Federacja Organizacji Pozarządowych, Związek 
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Stowarzyszenie 
Wspólnota Robocza Związków Organizacji 
Socjalnych 



Regulamin KM POPT 2014-2020

Akceptuje:Zatwierdza:
Komitet

metodykę i kryteria wyboru projektów

plan ewaluacji POPT

strategię komunikacji dla POPT oraz wszelkie jej zmiany

horyzontalną Strategię komunikacji polityki spójności na lata 
2014-2020 oraz wszelkie jej zmiany

informację o postępach w realizacji  Strategii komunikacji polityki 
spójności oraz o planowanych działaniach informacyjnych                 
i promocyjnych na kolejny rok

roczne i końcowe sprawozdanie z realizacji POPT

zmiany POPT proponowane 
przez IZ POPT

WAŻNE: KM POPT 
dokonuje systematycznego 
przeglądu stanu wdrażania 
POPT



Regulamin KM POPT 2014-2020

Najważniejsze zasady działania KM POPT 2014-2020

Posiedzenia:

Decyzje:

Grupy robocze:

co najmniej 2 razy w roku 
w każdym przypadku, kiedy zaistnieje taka konieczność

szczegółowe kwestie związane z realizacją POPT 2014-2020
w jej składzie: członkowie Komitetu, ich zastępcy lub obserwatorzy

podejmowane w formie uchwał podczas posiedzeń
uchwały przyjmowane zwykłą większością głosów
w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - podejmowanie uchwał w trybie obiegowym



Finansowanie KM POPT 

Środki: POPT 2014-2020
Projekt: realizowany przez IZ POPT

Refundacja dla członków KM i ich zastępców:

Ponadto IZ POPT finansuje:

koszty przejazdu
koszty zakwaterowania

szkolenia 
ekspertyzy niezbędne do właściwego wykonywania funkcji 
związanej z pracą w Komitecie.



Prawa członków KM i ich zastępców 

przedstawianie stanowisk i opinii środowisk, które reprezentują
konsultowanie ze środowiskami, które reprezentują projektów dokumentów
uczestnictwo w grupach roboczych
powołanie grupy roboczej 
dostęp do dokumentów odnoszących się do rozpatrywanych kwestii niezależnie      
od etapu prac na którym jest jego opracowanie



Obowiązki członków KM i ich zastępców 

A także:

proponowanie ewentualnych rozwiązań usprawniających realizację POPT 2014-2020
w przypadku konfliktu interesów - wyłączenie się z podejmowania decyzji w zakresie, 
którego ten konflikt może dotyczyć
informowanie środowisk, które reprezentują, o postępie wdrażania POPT 2014-2020

poinformowanie przewodniczącego o zmianach w składzie Komitetu
informowanie o planowanej nieobecności na posiedzeniu



Baza Wiedzy

Baza Wiedzy:

zamieszczanie dokumentów stanowiących przedmiot obrad Komitetu
zamieszczanie dodatkowych dokumentów dotyczących POPT 2014-2020
platforma wymiany informacji  pomiędzy Instytucją Zarządzającą 
a osobami uczestniczącymi w pracach Komitetu
forum dyskusji na temat zagadnień poruszanych na posiedzeniach Komitetu



Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
www.popt.gov.pl
popt@mir.gov.pl

Dziękuję za uwagę


