
Opis zmiany w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionaln ego w zakresie jednolitego systemu 
zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych 

 
 

 
Zmiany merytoryczne 

1. Wprowadzenie moŜliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych częściej niŜ dwa razy w 
roku na uzasadniony wniosek IZ w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów 
operacyjnych, w tym terminowej alokacji środków w ramach tych programów (pkt 21). 
Wpisanie projektu na listę projektów indywidualnych umoŜliwia podpisanie pre-umowy, co 
wiąŜe się z rozpoczęciem monitorowania projektu i ma pozytywny wpływ na jego terminową 
realizację, w szczególności poprzez umoŜliwienie skorzystania ze wsparcia świadczonego 
przez ekspertów finansowanych ze środków pomocy technicznej oraz inicjatywy Jaspers. 
Wpisanie projektu na listę projektów indywidualnych będzie moŜliwe tylko po spełnieniu 
wszystkich kryteriów określonych w pkt 12 Wytycznych. Jednocześnie w przypadku 
zaistnienia przesłanek opisanych w Wytycznych moŜliwe będzie usunięcie projektu z listy, bez 
konieczności oczekiwania kilku miesięcy na najbliŜszą aktualizację. 

2. Rezygnacja z określania minimalnego 14 dniowego terminu dla konsultacji społecznych w 
celu umoŜliwienia dokonywania aktualizacji listy projektów indywidualnych w trybie pilnym ze 
względu na waŜny interes publiczny – np. z uwagi na konieczność zapobieŜenia lub usuwania 
skutków klęsk Ŝywiołowych. 

 

Zmiany porz ądkowe 

1. W słowniczku definicję projektu indywidualnego zharmonizowano z brzmieniem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do 
uproszczenia niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (Dz. Urz. UE L 158 z 
16.06.2010 r.) w zakresie rezygnacji z odrębnej kwoty 25 mln EUR dla projektów środowiskowych. 

2. Poprawiono rys. 1 poprzez dodanie brakujących strzałek i usunięcie niepotrzebnej strzałki. 

3. Z pkt 32 zdanie „W przypadkach, o których mowa w pkt 31 ppkt 2, 3 i 6, IZ moŜe przesunąć 
projekt z listy podstawowej na listę rezerwową” przeniesiono do pkt 31, poniewaŜ nie było ono 
związane z treścią pkt 32. 

4. Brzmienie pkt 40 i pkt 66 zharmonizowano z brzmieniem art. 65 lit.a rozporządzenia 1083/2006 
poprzez dodanie zapisu „i wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania.”. 

5. Treść pkt 55 przeniesiono do pkt 45, poniewaŜ środki odwoławcze nie mają zastosowania 
zarówno w przypadku oceny formalnej jak i merytorycznej. 

6. W załączniku nr 1 do Wytycznych w kolumnie Uzasadnienie realizacji projektu skreślono słowo 
siedmiu, gdyŜ w pkt 12 wymieniono 5 kryteriów (ppkt 1-5) i wskazano na moŜliwość ustalenia 
dodatkowych kryteriów, nie precyzując ich liczby (ppkt 6). 

 


