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• Omówienie wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

• Omówienie wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania  
nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości  w ramach 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 
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• Omówienie wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 
 

• Omówienie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-
2020 

 
• Omówienie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć   z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 
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 Omówienie wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 
lub regionalnych programów operacyjnych  



 

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

dokumentowania postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych  
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

 
  
  

 Uchylenie z dniem 19 stycznia 2017 r. horyzontalnych wytycznych w 
sprawie dokumentowania ooś. 
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Uchwała Nr 91/207/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 
stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad 
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, którą  

uchylono  
 Załącznik nr 5 „Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na 
środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
 

Obecnie, jeśli przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, brak 
jest konieczności przedstawiania zaświadczenia NATURA 2000 

 
 

Dla projektów infrastrukturalnych, dla których nie była przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko wymagane jest przedstawienie 
zaświadczenia NATURA 2000 
Dla projektów nieinfrastrukturalnych, dla których nie była przeprowadzana 
ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagane przedstawienie 
zaświadczenia NATURA 2000 
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Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia organu odpowiedzialnego 
za gospodarkę wodną (RDW). Niemniej jednak może zaistnieć konieczność 
przedstawienia informacji na temat wpływu projektu na jednolite części 
wód/ 
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 Omówienie wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania  

nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości  w ramach 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 



Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –obliguje do ochrony interesów finansowych UE 
 
-Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich 
 
-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1303/2013 ustanawiające przepisu 
dotyczące : 
 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Funduszu Spójności 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
 
-Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014  
 
-Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
 
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 
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Wytyczne przedstawiają sposób postępowania  w zakresie korygowania 
wydatków w tym w szczególności ustalania i nakładania korekt finansowych, 
a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych. 
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-Korekta finansowa 
 

-Nadużycie finansowe (umyślne działanie lub zaniechanie naruszające interesy 
finansowe Wspólnot Europejskich) 

 
-Nieprawidłowość indywidualna (naruszenie prawa wynikające z działania lub 

zaniechania) 
 

-Nieprawidłowość systemowa 
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   Warunki ogólne 
 
-Zapobieganie nieprawidłowościom 
-Wykrywanie nieprawidłowości 
-Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości 
-Odzyskiwanie 
-Działania naprawcze 
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Nieprawidłowość indywidualna obejmuje 3 przesłanki: 
a) naruszenie prawa 

b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego 
c)realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE polegająca na finansowaniu 

ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku. 
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Źródła informacji o nieprawidłowościach  
(ćwiczenie) 
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Sposoby postępowania z nieprawidłowościami 
(moment ich stwierdzenia) 

-przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
-przed zatwierdzeniem wniosku o płatność 

-po zatwierdzeniu wniosku o płatność 
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Obliczanie wysokości korekty finansowej 
 
KK=Nw* S% 
 
gdzie: 
 
KK - kwota korekty 
Nw -nieprawidłowy wydatek 
S-stopa współfinansowania UE określona procentowo 
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W przypadku nieprawidłowości dotyczących zamówień publicznych 
stosowana jest stawka procentowa korekty określona w taryfikatorze 
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WAŻNE: 
W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność od środków 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się 
odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków 
do dnia złożenia wniosku o płatność 
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Skutki stwierdzenia nieprawidłowości: 
 
-zwrot środków z odsetkami 
-rozwiązanie umowy 
-wykluczenie z prawa otrzymywania dofinansowania  
-pozbawienie, ograniczenie wolności lub grzywna (jeżeli nieprawidłowość 
wiąże się z popełnieniem przestępstwa) 
-zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 
karą pieniężną, naganą, upomnieniem ( w przypadku naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych 
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 Omówienie wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 
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 Podstawowym źródłem informacji są dane gromadzone w SL2014 pochodzące z : 

-wniosków o dofinansowanie 
-umów lub decyzji o dofinansowaniu 

-wniosków o płatność 
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 Szczegółowe warunki sprawozdawczości 

-Informacja kwartalna 
-Sprawozdania roczne i końcowe 
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 Omówienie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020 
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 Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań  
podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w CT 9 Promowanie 
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz środków 

EFRR w zakresie PI 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 

nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia 

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, o którym mowa 
 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 



Wyznaczają jednolite warunki realizacji RPO w zakresie wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz innych adresatów wsparcia w CT 9. 
 
 Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w CT 9 z udziałem 
środków EFS i EFRR w zakresie PI 9a z polityką krajową w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa wyrażoną w dokumentach strategicznych i 
programowych, w szczególności w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu oraz w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
Wytyczne mają także zapewnić spójność między interwencją EFS na poziomie 
krajowym i regionalnym oraz komplementarność interwencji EFS i EFRR 
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Wytyczne określają minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w 
społeczności lokalnej: 
1. Usługi asystenckie 
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
4.Dzienne formy usług opiekuńczych (dzienny dom pomocy, klub seniora) 
5. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze 
6. Mieszkania wspomagane 
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 Omówienie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć   z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 
 



W ramach PO WER programy zdrowotne lub programy polityki 

zdrowotnej są 

realizowane w formie projektów pilotażowych i testujących w 

zakresie 

programów profilaktycznych zawierających m.in. komponent 

badawczy, edukacyjny oraz 

wspierających współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym 

ośrodkiem a lekarzami 

POZ oraz szpitalami, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji 

opieki nad 

pacjentem. 
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Programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej realizowane w ramach PO WER 
służą: 

a) wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na 
zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej: 

i. chorobom układu krążenia; 
ii. chorobom nowotworowym; 

iii. zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania; 
iv. chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego; 

v. chorobom układu oddechowego; 
b) wdrożeniu usprawnień organizacji procesu opieki nad pacjentami, u których 

w ramach badań profilaktycznych wykryto dane schorzenie. 
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Programy zdrowotne oraz programy polityki zdrowotnej 

realizowane w ramach RPO  

. 
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Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ) dotyczą następujących obszarów: 
a) profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; 

b) eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy; 
c) rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy;  

d) wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.  
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Programy dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu 

Programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy 

Programy z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy 
 

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki 
macicy i jelita grubego w ramach RPO 

Wsparci deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi 
(PO WER i RPO) 
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Pytania 
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Dziękuje za uwagę 
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