UCHWAŁA NR 1937/VI/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia rozwiązań na rzecz sprawnej realizacji projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w związku z epidemią koronawirusa w Polsce
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. W związku sytuacją nadzwyczajną wywołaną epidemią koronawirusa, zwaną dalej
sytuacją nadzwyczajną i możliwym wpływem na realizację i rozliczanie projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, przyjmuje się następujące rozwiązania:
1) w zakresie realizowanych umów, po wykazaniu przez Beneficjenta wpływu
zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej na realizację projektów oraz po indywidualnej
analizie każdego przypadku, Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 oraz
Instytucje Pośredniczące RPO WD 2014-2020, mogą uwzględniać zmiany
w projektach, w szczególności dotyczące wydłużania okresu realizacji
i kwalifikowania wydatków, zmiany okresów rozliczeniowych, zawieszania
i wstrzymywania okresów realizacji projektów oraz zmiany wartości docelowej
wskaźników i terminów ich osiągnięcia;
2) rozwiązania, o których mowa w pkt 1), dotyczą również projektów rozliczanych
na podstawie kwot ryczałtowych;
3) w odniesieniu do rozliczania poniesionych wydatków zakłada się możliwość
wydłużania terminów przedkładania wniosków o płatność oraz terminów na
rozliczenie zaliczek;
4) w zakresie prowadzonych i planowanych naborów, mogą zostać wydłużone
terminy przyjmowania wniosków, a gdzie to będzie możliwe, zostaną
wprowadzone rozwiązania ograniczające korespondencję w formie papierowej;
5) w zakresie zawieranych umów o dofinansowanie wprowadzone zostaną
rozwiązania ograniczające korespondencję w formie papierowej;
6) instytucje, których mowa w pkt 1), dopuszczają możliwość wydłużania terminów
przyjmowania dokumentów niezbędnych do podpisania umów o dofinansowanie;
7) zadania Komitetu Monitorującego RPO WD2014-2020 będą realizowane
wyłącznie w trybie obiegowym, do czasu ustania sytuacji nadzwyczajnej;
8) kontrole na miejscu oraz kontrole trwałości do czasu ustania sytuacji
nadzwyczajnej, będą realizowane zdalnie lub zawieszane.
§ 2. Powyższe ustalenia nie zwalniają Beneficjentów z obowiązku podejmowania
wszelkich starań o skuteczną realizację projektów na podstawie postanowień umów
o dofinansowanie.

§ 3. W przypadku wprowadzenia po wejściu w życie uchwały, innych rozwiązań
w powyższym zakresie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, będą one
stosowane odpowiednio.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego
właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

