UCHWAŁA NR 2/2013
KOMITETU STERUJĄCEGO SRWP
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Grupy roboczej ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014‐2020
Działając na podstawie uchwały Nr XII/125/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
24 października 2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podlaskiego, zmienionej uchwałą Nr XXII/257/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia
22 października 2012 r. oraz na podstawie Uchwały nr 108/1494/2012 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Założeń procesu aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020, powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego, Zespołu ds. programowania perspektywy finansowej 2014‐2020 oraz grup
tematycznych, zmienionej Uchwałą nr 125/1789/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. oraz uchwałą nr
nr 149/2121/2013 z dnia 12 marca 2013 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Grupę roboczą ds. wsparcia przygotowania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014‐2020 w składzie:
1) Daniel Górski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO – Przewodniczący Grupy
roboczej,
2) członkowie Zespołu 2014+,
3) zainteresowani członkowie Komitetu Sterującego SRWP lub inny wskazany przedstawiciel
instytucji przez nich reprezentowanych,
4) przedstawiciele właściwych ministrów wymienionych w Założeniach Umowy Partnerstwa
(w szczególności MRR, MRiRW),
5) Marcin Podłubny ‐ Kierownik Referatu Monitorowania i Sprawozdawczości RPOWP,
Departamentu Zarządzania RPO,
6) pracownicy Referatu programowania perspektywy 2014‐2020 w Departamencie
Zarządzania RPO,
7) przedstawiciele innych instytucji/organizacji, które zgłoszą akces do udziału w pracach
Grupy pod warunkiem akceptacji przez Komitet Sterujący SRWP.
§ 2. Do zadań Grupy roboczej należy w szczególności:
1) omawianie, analizowanie i konsultowanie projektu regionalnego programu operacyjnego
z uwzględnieniem komplementarności i spójności pomiędzy programem regionalnym
a programami krajowymi,
2) omawianie, analizowanie i rekomendowanie Komitetowi Sterującemu SRWP oraz
samorządowi województwa niezbędnych działań do podjęcia dla skutecznej koordynacji
i spójności funduszy strukturalnych UE,
3) opiniowanie, analizowanie i omawiane wniosków płynących z dokumentów związanych
z przeprowadzeniem ewaluacji ex‐ante i SOOŚ,
4) monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex‐ante,
5) opiniowanie kierunków prac oraz materiałów i opracowań powstających w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP), bądź na jego zlecenie,
6) zapewnienie roboczych kontaktów pomiędzy UMWP i instytucjami reprezentowanymi
przez członków Grupy roboczej.
§ 3. Organizacja prac Grupy roboczej
1) na pierwszym posiedzeniu Grupy ustalona zostanie częstotliwość i harmonogram spotkań,

2) posiedzenia Grupy mogą być skoncentrowane wokół ograniczonych zakresów
tematycznych i mogą odbywać się w ograniczonym składzie (zgodnie ze złożoną przez
członków Grupy deklaracją co do celu tematycznego będącego w obszarze ich
zainteresowań),
3) podstawową formą komunikacji jest korespondencja elektroniczna (mailowa)
z wykorzystaniem adresów przekazanych przez każdego z członków Grupy,
4) obsługę organizacyjną i techniczną prac Grupy roboczej zapewnia Sekretariat SRWP –
Referat programowania perspektywy 2014‐2020 w Departamencie Zarządzania RPO,
5) z przebiegu posiedzeń Grupy sporządza się protokoły, zawierające podstawowe ustalenia,
6) wyniki prac Grupy są przedstawiane przez Przewodniczącego Grupy na forum Komitetu
Sterującego SRWP,
7) materiały przekazane przez Sekretariat SRWP mogą podlegać opiniowaniu w trybie
obiegowym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

