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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 1083/20061, w szczególności jego art. 29 ust. 4 i art. 96 ust. 10, 

po konsultacji z Komitetem EFS, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 10 kwietnia 2014 roku Polska przedłożyło Komisji, za pośrednictwem 
systemu elektronicznej wymiany danych („SFC2014”), program operacyjny 
„Regionalny Program Operacyjny 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) Program operacyjny spełnia warunki przewidziane w art. 90 ust. 2 akapit pierwszy lit. 
a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

(3) Program operacyjny został przygotowany przez Polskę we współpracy z partnerami, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz z Komisją. 

(4) Zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Komisja dokonała oceny 
programu operacyjnego i przedstawiła uwagi na podstawie ust. 3 tego artykułu w dniu 
13 sierpnia 2014 r. Polska przekazała dodatkowe informacje w dniu 10 grudnia 2014 r. 
oraz przedłożyło zmieniony program operacyjny w dniu 22 grudnia 2014 r. 

(5) Komisja stwierdziła, że program operacyjny przyczynia się do realizacji unijnej 
strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

                                                 
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320. 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu i do osiągania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz jest zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/20132,: 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/20133: oraz z treścią 
umowy partnerstwa z Polską, przyjętej decyzją Komisji C(2014) 3517 z dnia 
23 maja 2014 roku. 

(6) Program operacyjny zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 27 ust. 1–6 i 
w art. 96 ust. 1–7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz został opracowany zgodnie 
ze wzorem przedstawionym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 288/20144. 

(7) Zgodnie z art. 76 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niniejsza decyzja 
stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/20125. Należy jednak określić 
elementy niezbędne, aby zaciągać zobowiązania budżetowe w odniesieniu do tego 
programu operacyjnego. 

(8) Zgodnie z art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
konieczne jest określenie na każdy rok kwoty całkowitych środków finansowych 
przewidzianych w ramach wsparcia z EFRR i EFS oraz wskazanie kwot 
przewidzianych na rezerwę wykonania. Należy także określić kwotę całkowitych 
środków finansowych stanowiących wsparcie z EFRR i EFS oraz podanie kwoty 
współfinansowania krajowego w odniesieniu do programu operacyjnego, wskazując 
kwoty przewidziane na rezerwę wykonania dla całego okresu programowania i każdej 
osi priorytetowej. W przypadku osi priorytetowych łączących priorytety inwestycyjne 
z różnych celów tematycznych należy również określić kwotę całkowitych środków 
finansowych z EFRR i EFS oraz kwotę współfinansowania krajowego w rozbiciu na 
odpowiednie cele tematyczne. 

(9) Zgodnie z art. 120 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 konieczne jest 
ustalenie dla każdej osi priorytetowej stopy dofinansowania oraz określenie, czy stopa 
dofinansowania tej osi priorytetowej my być stosowana do całkowitych wydatków 

                                                 
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). 

4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym 
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 ustanawiającym przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla 
programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów 
szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1). 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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kwalifikowalnych, w tym wydatków publicznych i prywatnych lub do 
kwalifikowalnych wydatków publicznych.  

(10) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 program operacyjny 
koncentruje co najmniej 60 % alokacji EFS w odniesieniu do słabiej rozwiniętych 
regionów na maksymalnie pięć priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 
tego rozporządzenia. 

(11) Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 program operacyjny 
określa wkład planowanych działań wspieranych przez EFS w realizację celów 
tematycznych wymienionych w art. 9 akapit pierwszy pkt 1–7 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013. 

(12) Niniejsza decyzja nie wpływa na stanowisko, które Komisja może zająć w zakresie 
zgodności wszelkich działań wspieranych w ramach programów operacyjnych z 
zasadami pomocy państwa mającymi zastosowanie w momencie przyznawania 
wsparcia. 

(13) Zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 elementy programu 
operacyjnego, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy lit. a), lit. b) ppkt (i)–(v) i ppkt 
(vii), lit. c) ppkt (i)–(iv), lit. d), w ust. 3 i ust. 6 lit. b) tego artykułu, należy w związku 
z tym przyjąć, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się następujące elementy programu operacyjnego „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 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: 

(a) uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów 
inwestycyjnych oraz alokacji finansowych, przedstawione w sekcjach 1.1.2 i 1.2 
programu operacyjnego; 

(b) elementy wymagane dla każdej osi priorytetowej na mocy art. 96 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedstawione w sekcji 2 
programu operacyjnego, z wyjątkiem sekcji 2.A.9 i 2.B.7; 

(c) elementy planu finansowego wymaganego na mocy art. 96 ust. 2 akapit pierwszy lit. 
d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedstawione w tabelach 17, 18a i 18c sekcji 
3 programu operacyjnego; 

(d) zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, które wskazuje, w jaki sposób 
program operacyjny przyczynia się do osiągnięcia jego celów i oczekiwanych 
rezultatów, przedstawione w sekcji 4 programu operacyjnego; 

(e) w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie warunku wstępnego – ocena 
spełnienia danego warunku wstępnego w dniu przedłożenia umowy partnerstwa i 
programu operacyjnego, a w przypadku niespełnienia warunków wstępnych – opis 
przedsięwzięć zmierzających do ich spełnienia, harmonogram realizacji tych 
przedsięwzięć oraz wykaz odpowiedzialnych podmiotów zgodnie ze streszczeniem 
przedłożonym w umowie partnerstwa], przedstawiona(-e) w sekcji 9 programu 
operacyjnego. 
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Artykuł 2 

W ramach programu operacyjnego udziela się wsparcia dla następujących osi priorytetowych: 

(a) oś priorytetowa 1 "Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie" z EFRR; 

(b) oś priorytetowa 2 „Gospodarka niskoemisyjna" z EFRR; 

(c) oś priorytetowa 3 „Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu" z EFRR; 

(d) oś priorytetowa 4 „Naturalne otoczenie człowieka” z EFRR; 

(e) oś priorytetowa 5 „Zrównoważony transport” z EFRR; 

(f) oś priorytetowa 6 „Rynek pracy” z EFS; 

(g) oś priorytetowa 7 „Włączenie społeczne” z ESF; 

(h) oś priorytetowa 8 „Edukacja” z EFS; 

(i) oś priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna” z EFRR; 

(j) oś priorytetowa 10 „Pomoc techniczna” z EFS. 

Artykuł 3 

Wydatki są kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Artykuł 4 

1. Maksymalną kwotę całkowitych środków finansowych przewidzianych na wsparcie 
z każdego z funduszy oraz kwoty związane z rezerwą wykonania określono w 
załączniku I. 

2. Kwotę całkowitych środków finansowych dla programu operacyjnego ustala się na 
1 601 239 216 EUR i finansuje z następujących odrębnych linii budżetowych 
zgodnie z nomenklaturą budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2014 r.: 

(a) 13 03 60 : 1 150 818 353 EUR (EFRR– Regiony słabiej rozwinięte); 

(b) 04 02 60 :   450 420 863 EUR (EFS– Regiony słabiej rozwinięte). 

3. Stopę dofinansowania dla każdej osi priorytetowej w podziale na kategorie regionów 
[i fundusz określono w załączniku II. Stopę dofinansowania w odniesieniu do każdej 
osi priorytetowej stosuje się do całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym 
wydatków publicznych i prywatnych. Artykuł 5. 
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Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 12.2.2015 r. 

 W imieniu Komisji 
 Corina CREŢU 
 Członek Komisji 

 


