
UCHWAŁA NR CDXXV/7492/2023 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 38 ust. 1 

i ust. 2, art. 39 ust. 1 i 2 oraz 40 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 

i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021 r., str. 159, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 10 

ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 

w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r., 

str. 1),  art.16 ust. 1 pkt 2, ust. 2-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) oraz z uwzględnieniem wydanych przez Ministra Funduszy 

i Polityki Regionalnej Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 

z dnia 21 września 2022 r. oraz Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 

2021-2027 z dnia 24 października 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego  

2021-2027 (dalej jako: KM FEL/Komitet). 

2. Skład Komitetu został określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

3. Do zadań Komitetu należy: 

1) zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów stosowanych przy wyborze projektów 

w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 (dalej: FEL 2021-2027),  

w tym wszelkich ich zmian; 

2) zatwierdzenie końcowego sprawozdania z wdrażania FEL 2021-2027; 

3) zatwierdzanie planu ewaluacji dla FEL 2021-2027, w tym wszelkich jego zmian; 

4) zatwierdzanie wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) dotyczących zmian 

FEL 2021-2027; 

5) analizowanie postępów w realizacji oraz w osiąganiu celów pośrednich i końcowych FEL 

2021-2027; 

6) analizowanie wszystkich kwestii wpływających na wykonanie FEL 2021-2027 oraz 

środków podjętych w celu zaradzenia tym kwestiom; 

7) analizowanie wkładu FEL 2021-2027 w sprostanie wyzwaniom określonym w zaleceniach 

dla Rzeczypospolitej Polskiej; 
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8) analizowanie elementów sporządzanej przez IZ oceny ex ante dotyczącej instrumentów 

finansowych i dokumentu strategicznego dla instrumentów finansowych wdrażanych 

bezpośrednio przez IZ; 

9) analizowanie postępu dokonanego w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników  

i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie; 

10) analizowanie realizacji działań w zakresie komunikacji i widoczności; 

11) analizowanie postępów w realizacji projektów o znaczeniu strategicznym; 

12) analizowanie spełnienia warunków podstawowych i ich stosowania przez cały okres 

programowania; 

13) analizowanie, w stosownych przypadkach, postępów w budowaniu zdolności 

administracyjnej instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów; 

14) analizowanie zbiorczych informacji przygotowanych przez IZ o zgłoszeniach dotyczących 

niezgodności projektów lub działań instytucji lub beneficjentów z Kartą Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 303  

z 14.12.2007, str. 1) oraz Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia 

przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych (2010/48/WE) (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 35); 

15)  wydawanie zaleceń dla IZ, w tym w odniesieniu do środków mających na celu 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. 

§ 2. 1. Zasady i tryb funkcjonowania Komitetu określa Regulamin Komitetu 

Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Regulamin, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Komitet przyjmuje na pierwszym posiedzeniu, w formie 

uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 

KM FEL. 

2. Zadania związane z obsługą Komitetu powierza się Sekretariatowi Komitetu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członek Zarządu 

Zdzisław Szwed 

Marszałek Województwa 

Jarosław Stawiarski 

 


