
UchwalaNr 1/1/2015 

Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zdnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie przyj^cia Regulaminu prac Komitetu Monitorujgcego Regionalny Program 
Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 47 ust. 2 rozporzqdzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Pariamentu Europejskiego 

i Rady (UE) ustanawiajqcego wsp6lne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqcego przepisy ogblne 

dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu 

Sp6jno§ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z p6zn. zm.''), zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie komitetbw monitomj^cych na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz § 8 uchwaly Nr 144/7/14 

Zarzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powoJania Komitetu Monitorujqcego 

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020^ uchwala si§, co nastepuje: 

§1 

Przyjmuje si? Reguiamin prac Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, w brzmieniu stanowiqcym zat^cznik do uchwaty. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodniczqcemu Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program Operacyjny 

Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

^ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostafy ogtoskiMe w Dz.U.UE.L.2013 .347.470 oraz w Dz.U.UE.L.2013*̂ 337.roS. 
^ Zmienionej nast̂ puĵ cymi uchwatemi Zarzqdu Wojew6dztwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Nr 464/ 35/15 z dniaV kwietnia 2015 r. 
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Zat^cznik do Uchwaty nr 1/15 

Komitetu Monitorujqcego 

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 

z dnia 11 maja 2015 r. 

REGULAMIN PRAC KOMITETU MONITORUJACEGO 

REGIONALNY P R O G R A M OPERACYJNY WOJEW6DZTWAMAZOWIECKEGO 

NA LATA 2014 - 2020 

§1 
Postanowienia ogolne 

1. Komitet Monitorujqcy Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (zwany 
dalej „Komitetem") zostat powotany uchwatq Nr 144/7/14 Zarzqdu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie powotania Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program Operacyjny 
Wojewodztwa Mazowieckiego 2014 - 2020^ (zwanq dalej „Uchwatq"). 

2. Komitet wykonuje zadania w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (zwanego dalej „Programem"). 

3. Komitet dziata na podstawie niniejszego Regulaminu, ktory zostat opracowany na podstawie przepisow 
i regulacji dotyczqcych komitetow monitorujqcych w perspektywie finansowej 2014-2020, zawartych 
w regulacjach, ktore maj^ zastosowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem: 

rozporzqdzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Pariamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiajqcego wspdine przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionahego, 
Europejsiiiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejsldego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego obj^tycli zakresem 
wspolnych ram strategicznych oraz ustanawiajqcego przepisy ogolne dotyczqce Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Spojnosci, oraz 
uchylajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 
z pozn. zm.^), zwanym dalej „rozporzqdzeniem ogolnym"; 

ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z pozn. zm.), zwanej dalej 
„ustawq wdrozeniowq"; 
rozporzqdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 
Europejskiego kodeksu postqpowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE - L 74 z 14.03.2014 r.); 
Wytycznych w zakresie komitetow monitoruj^cych na lata 2014-2020 (MliR/H 2014-
2020/l(l)/01/2015); 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 
(MliR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/); 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 (MliR/H 2014-
2020/8(01)/03/2015). 

^ zmienionej nast̂ pujqcymi uchwatami Zarzqdu Wojewbdztwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz Nr 464/ 35/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
^ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. UE.L.2013.347.470 oraz 
w Dz.U.UE.L.2013.347.259. 
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§ 2 

Sktad i zasady uczestnictwa w pracach Komitetu Monitorujqcego 

1. Sktad osobowy Komitetu jest przyjmowany Zarzqdzeniem Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, 
(zwanym dalej „Zarzqdzeniem"). 

2. Przewodniczqcym Komitetu jest Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, b^dqcy cztonkiem Komitetu. 
3. FunkcJQ zastQpcy Przewodniczqcego peini przedstawiciel Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WM 2014-2020 

(zwanej dalej „IZ"), b^dqcy cztonkiem Komitetu. 
4. Przedstawiciele podmiotow wskazanych w Zarzqdzeniu wykonujq funkcje cztonka Komitetu lub zastepcy 

cztonka Komitetu albo obserwatora Komitetu osobiscie i uczestniczy w pracach Komitetu w okresie, 
0 ktorym mowa w § 1 ust. 2 albo do czasu odwotania. 

5. Do petnienia funkcji, o ktorych mowa w ust. 4 konieczne jest podpisanie oswiadczenia i deklaracji 
reprezentanta, ktore stanowiq odpowiednio zatyczniki do Regulaminu: nr 1 - dia cztonka Komitetu, nr 2 -
dia zastQpcy cztonka Komitetu oraz nr 3 - dIa obserwatora Komitetu wskazanego w Uchwale. Oswiadczenia 
1 deklaracji reprezentanta nie podpisuje przedstawiciel Komisji Europejskiej delegowany do sktadu 
Komitetu. 

6. Kazdy cztonek Komitetu dysponuje prawem gtosowania podczas posiedzeri Komitetu. W przypadku 
nieobecnosci cztonka Komitetu prawo do gtosowania przystuguje osobie petniqcej funkcj? zastepcy cztonka 
Komitetu. 

7. Cztonek Komitetu powinien poinformowac Sekretariat Komitetu o swojej nieobecnosci na co najmniej 5 
dni roboczych przed planowanym dniem posiedzenia Komitetu. W przypadku jednoczesnej nieobecnosci 
zastepcy cztonka Komitetu, informacjQ o braku reprezentanta na posiedzeniu Komitetu powinna zgtosic 
wtasciwa instytucja/organizacja, ktora delegowata swojego przedstawiciela do sktadu Komitetu najpozniej 
na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia Komitetu. 

8. Odwotania z petnienia funkcji w Komitecie dokonuje podmiot delegujqcy reprezentanta. 
9. Przewodniczqcy Komitetu moze wystqpic do organizacji/instytucji o odwotanie cztonka Komitetu lub jego 

zastQpcy oraz o wyznaczenie nowego reprezentanta podmiotu w przypadku: 
1) nastQpujqcych po sobie dwoch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnosciach na posiedzeniach 

Komitetu; 
2) razqcego nieprzestrzegania obowiqzkow cztonka Komitetu/zast^pcy cztonka Komitetu, 

w szczegolnosci nieinformowania Sekretariatu Komitetu o nieobecnosciach na posiedzeniach. 
10. Podmioty delegujyce swych przedstawicieli dqzq do zapewnienia statej reprezentacji w pracach Komitetu. 

Przewodniczqcy Komitetu ma prawo w przypadku razqcego uchybienia obowiqzkom, w postaci czterech 
nast^pujycych po sobie nieobecnosci cztonka Komitetu lub jego zastepcy, zdecydowac o skresleniu danego 
podmiotu ze sktadu Komitetu wskazanego w Uchwale. Przewodniczqcy Komitetu decyduje wowczas 
o ewentualnym uzupetnieniu sktadu Komitetu o nowe podmioty. 

11. W przypadku odwotania cztonka Komitetu, bqdz jego zastepcy, nowego przedstawiciela wskazuje 
niezwtocznie ten sam podmiot, ktorego byt on reprezentantem. Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku 
dia mozliwosci podjQcia dziatan zgodnie z ust. 8. 

12. W pracach Komitetu uczestniczy przedstawiciele Komisji Europejskiej, petniycy funkcji doradczy. 
13. W pracach Komitetu mogq uczestniczyc, na zaproszenie Przewodniczycego Komitetu, inne osoby niz 

wskazane w Zarzydzeniu. 
14. Obserwatorom komitetu oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej nie przystuguje prawo do gtosowania, 

jednakze mogy oni uczestniczyc w dyskusji i wyrazac opinie w kazdej ze spraw b^dycych przedmiotem 
obrad Komitetu. 

15. Prawa i obowiyzki cztonka Komitetu oraz zastepcy cztonka Komitetu zostaty przedstawione w zatyczniku 
nr 4 do Regulaminu Komitetu. 

16. Sktad Komitetu oraz jego zmiany podlegajy biezycej aktualizacji i publikacji na wtasciwej stronie 
internetowej IZ. 
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§ 3 

Przewodniczqcy Komitetu IMonitorujqcego 

1. Przewodniczycym Komitetu jest Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, b^dycy cztonkiem Komitetu. 
2. W trakcie nieobecnosci Przewodniczqcego Komitetu, obrady Komitetu prowadzi zastQpca 

Przewodniczycego Komitetu, ktorym jest przedstawiciel IZ, b^dycy cztonkiem Komitetu. 
3. Przewodniczycy Komitetu, w przypadku swojej nieobecnosci oraz nieobecnosci zastepcy Przewodniczycego 

Komitetu, moze upowaznic innego cztonka Komitetu do prowadzenia obrad Komitetu; upowaznienie 
to nastepuje w formie pisemnej i jest jednorazowe na dane posiedzenie Komitetu. 

4. Do zadan Przewodniczycego nalezy: 
1) prowadzenie obrad Komitetu; 
2) zwotywanie posiedzen, w tym wyznaczanie ich terminu i miejsca; 
3) proponowanie agendy posiedzeri Komitetu; 
4) zapraszanie do udziatu w posiedzeniu osob spoza wskazanych w §2 ust. 1: 
5) podpisywanie gtosowanych przez Komitet uchwat i protokotow z posiedzeri; 
6) zapewnienie reprezentacji wtasciwych organizacji w sktadzie Komitetu, zgodnie z zapisami w § 2 ust. 6 

oraz ust. 7, w celu efektywnej pracy Komitetu; 
7) reprezentowanie Komitetu w sprawach dotyczqcych jego dziatalnosci; 
8) zlecanie za posrednictwem Sekretariatu Komitetu wykonania ekspertyz/badari/szkoleri na potrzeby 

prac Komitetu; 
9) uznanie za niezb^dne kosztow wskazanych w §8 ust. 3 pkt 3 i 4. 

1. Na podstawie art. 49 rozporzydzenia ogolnego zadania Komitetu obejmujy: 
1) systematyczny przeglyd wdrazania Programu i post^pow poczynionych na drodze osiygania jego 

celow, w tym w szczegolnosci w odniesieniu do celow posrednich i koricowych wskazanych w ramach 
wykonania; 

2) analizowanie wszelkich kwestii, ktore wptywajq na wykonanie Programu, w tym wnioskow z przeglydu 
wynikow oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporzydzenia ogolnego; 

3) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez IZ; 
4) przedstawianie uwag dotyczycych wdrazania i ewaluacji Programu, w tym przedsi^wzi^c na rzecz 

zmniejszania obciyzenia administracyjnego dia beneficjentow i monitorowanie dziatari podj^tych w ich 

2. W zwiyzku z realizacjy zadari, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyzej Komitet rozpatruje 
w szczegolnosci: 
1) wszelkie kwestie, ktore majy wptyw na wykonanie Programu; 
2) post^py w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczqce Programu, w tym wykorzystanie 

wynikow ewaluacji; 
3) postQpy w realizacji Strategii komunikacji Programu i analizQ wynikow tej strategii, dokonanej przez IZ 

oraz informacje o planowanych dziataniach informacyjnych i promocyjnych na kolejny rok; 
4) wdrazanie duzych projektow; 
5) dziatania majqce na celu promowanie rownosci szans ptci, rownych szans i niedyskryminacji, w tym 

dost^pnosci dia osob z niepetnosprawnosciami roznego typu; 
6) dziatania majyce na celu promowanie zrownowazonego rozwoju; 
7) dziatania w ramach RPO WM odnoszyce si? do spetnienia warunkow wst?pnych; 
8) wdrazanie instrumentow finansowych. 

§ 4 

Zadania Komitetu 

nast?pstwie. 
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3. Ponadto, Komitet rozpatruje i zatwierdza: 
1) metodyk? i kryteria wyboru projektow, z tym, ze ze wzgl^du na postanowienia Programu nastepuje to 

po rozwazeniu propozycji lub rekomendacji IZ; 
2) roczne i koricowe sprawozdania z wdrazania Programu; 
3) plany ewaluacji dia Programu i wszelkie zmiany planu; 
4) Strategic komunikacji Programu i wszelkie zmiany tej strategii; 
5) wszelkie propozycje IZ dotyczqce zmian Programu. 

4. Realizacja zadari Komitetu moze polegac w szczegolnosci na: 
1) udzielaniu informacji wszystkim przedstawicielom Komitetu; 
2) przeprowadzaniu dyskusji nad danq kwestiq; 
3) podejmowaniu przez Komitet decyzji w danej kwestii w szczegolnosci polegajqcej na: zatwierdzeniu 

dokumentu, wydaniu opinii lub przedstawieniu uwag/wnioskow; 
4) powolywaniu grupy roboczej zajmujycej si? wybranymi kwestiami b?dqcymi przedmiotem prac 

Komitetu; 
5) zapoznawaniu si? z informacjami otrzymywanymi od IZ. 

1. Grupa robocza powolywana jest uchwaty Komitetu w celu podj?cia prac w okreslonym zakresie, 
zwiyzanych z realizacjy Programu. 

2. Projekt uchwaty w sprawie powotania grupy roboczej moze zgtosic Przewodniczycy Komitetu lub grupa co 
najmniej 3 cztonkow. 

3. Grupa robocza funkcjonuje w oparciu o reguiamin, ktory przyjmowany jest przez cztonkow grupy, zwykty 
wi?kszosciy gtosow, na pierwszym posiedzeniu. 

4. Cztonkami grupy roboczej mogy zostac cztonkowie Komitetu lub ich zast?pcy, obserwatorzy, jak rowniez 
osoby wskazane przez Przewodniczycego grupy roboczej. 

5. Przewodniczycy grupy roboczej, zgodnie z zasady partnerstwa opisanej w art. 5 rozporzydzenia ogolnego, 
zostaje wybrany sposrod cztonkow grupy roboczej. 

6. Przewodniczycy grupy roboczej kieruje jej pracami. 
7. Do zadari grupy roboczej nalezy w szczegolnosci omawianie zagadnieri b?dycych przedmiotem prac 

Komitetu oraz analiza projektow uchwat. 
8. Ustalenia i opinie podj?te przez grup? roboczy sy prezentowane na posiedzeniu Komitetu przez 

Przewodniczycego grupy roboczej lub osob? przez niego wskazany. 
9. Nie pozniej niz do korica pierwszego kwartatu roku nast?pujycego po okresie sprawozdawczym 

Przewodniczycy grupy roboczej przygotowuje roczne sprawozdanie z realizacji zadari grupy roboczej, ktore 
przekazuje do wiadomosci cztonkom Komitetu. 

10. Rozwiyzanie grupy roboczej nast?puje po wykonaniu zadania okreslonego w uchwale powotujycej grup? 
roboczy lub w formie uchwaty po ztozeniu Przewodniczycemu Komitetu wniosku podpisanego przez co 
najmniej potow? cztonkow grupy roboczej lub przez Przewodniczycego grupy roboczej. 

11. Lista wszystkich grup roboczych dziatajycych w ramach Komitetu podlega publikacji na stronie 
internetowej IZ. 

12. Obstug? grupy roboczej zapewnia Sekretariat Komitetu. 

1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwat. 
2. Kworum wymagane do podejmowania uchwat jest zapewnione, gdy w posiedzeniu Komitetu uczestniczy 

CO najmniej potowa sktadu Komitetu. 
3. Porzydek obrad kazdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Komitet na poczytku kazdego posiedzenia. 

§5 
Grupy robocze 

§ 6 

Sposob podej'mowania decyzji 
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4. Reguiamin Komitetu oraz jego zmiany przyjmuje si? w formie uchwaty Komitetu, przy czym moze to 

nastqpic po uzyskanlu zwyktej wi?kszosci gtosow na wniosek przewodniczycego Komitetu lub na wniosek 
CO najmniej jednej trzeciej cztonkow Komitetu. 

5. Kazdy projekt uchwaty Komitetu jest przedmiotem debaty. Podczas debaty przewodniczycy Komitetu oraz 
cztonkowie, zast?pcy cztonkow, obserwatorzy w Komitecie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej mogy 
zgtaszac poprawki do projektow uchwat. 

6. Gtosowanie jest formy podejmowania decyzji w odniesieniu do kazdej uchwaty. 
7. W przypadku gtosowania, za przyj?ty uwaza si? uchwat?, ktora uzyska zwykty wi?kszosc gtosow. Kazdy 

cztonek Komitetu (lub w przypadku nieobecnosci cztonka Komitetu - zast?pca cztonka Komitetu) dysponuje 
jednym gtosem. W przypadku rownej liczby gtosow oddanych za przyj?ciem uchwaty i przeciwko przyj?ciu 
uchwaty, decydujycy gtos ma przewodniczycy Komitetu. 

8. Obserwatorzy, eksperci, inne osoby oraz przedstawiciele innych instytucji uczestniczy w posiedzeniu 
Komitetu bez prawa do gtosowania. 

9. Uchwata, ktora zostata przyj?ta, jest podpisywana przez przewodniczycego Komitetu lub zast?pc? 
przewodniczycego. Informacja o przyj?tej uchwale zostaje zamieszczona przez Sekretariat Komitetu na 
stronie internetowej IZ. 

1. W szczegolnie uzasadnionych sytuacjach mozliwe jest podejmowanie uchwat w trybie obiegowym. Nalezy 
uznac za szczegolnie uzasadniony sytuacj? koniecznosc pilnego rozpatrywania sprawy lub podj?cia decyzji 
albo techniczny lub formalny charakter danego zagadnienia. 

2. Przewodniczycy Komitetu za posrednictwem Sekretariatu Komitetu przesyta dokumentacj? zwiyzany 
z dany sprawy, b?dyca przedmiotem tej procedury, do wszystkich cztonkow, zast?pc6w, obserwatorow 
w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i ustala termin 10 dni roboczych na zgtaszanie 
zastrzezeri. 

3. W przypadku sprzeciwu wyrazonego przez co najmniej jedny trzeciy cztonkow Komitetu, dana kwestia 
musi zostac rozpatrzona w trakcie obrad kolejnego posiedzenia Komitetu. 

4. Do uchwaty podejmowanej w trybie obiegowym stosuje si? odpowiednio zapisy dotyczyce kworum, 
zgodnie z §6 ust. 2. 

5. Uchwata w trybie obiegowym przyjmowana jest zwykty wi?kszosciy gtosow. 
6. Kazdy z cztonkow, zast?pc6w cztonkow Komitetu oraz obserwatorow i przedstawicieli Komisji Europejskiej 

moze przestac, w terminie okreslonym w przestanej wiadomosci zgodnie z ust. 2 powyzej pisemne 
zastrzezenia do otrzymanego projektu uchwaty. 

7. Wszystkie zastrzezenia wraz ze swoim stanowiskiem IZ przekazuje cztonkom i zast?pcom cztonkow 
Komitetu. 

8. Cztonkowie Komitetu, ich zast?pcy mogy wycofac zgtoszone przez nich zastrzezenia. 
9. Uchwat? poddaje si? pod gtosowanie po uptywie terminu zgtaszania zastrzezeri i po ustosunkowaniu si? do 

nich przez IZ poprzez wystanie jej poczty elektroniczny do cztonkow Komitetu. 
10. Cztonkowie Komitetu lub odpowiednio ich zast?pcy gtosujy, przesytajyc swoj gtos poczty elektroniczny 

w ciygu 5 dni roboczych od dnia wystania ostatecznej wersji dokumentu. 
11. Brak odpowiedzi na wiadomosc przestany zgodnie z ust. 9 powyzej oznacza akceptacj? uchwaty. 
12. Przestanie gtosu po terminie, o ktorym mowa w ust. 9, traktowane jest jako gtos wstrzymujycy si?. 

1. Prace Komitetu prowadzone sy w sposob jawny i przejrzysty. 
2. IZ za posrednictwem Sekretariatu Komitetu, zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczyce prac Komitetu, w tym w szczegolnosci: 

§ 7 

Podjecie uchwaty w trybie obiegowym 

§8 

Organizacja prac Komitetu IVIonitorujycego 
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1) informacje na temat sktadu Komitetu t j . list? imienny obejmujqcy cztonkow Komitetu, zast?pc6w 
cztonkow Komitetu, obserwatorow w Komitecie, przedstawicieli Komisji Europejskiej (wraz ze 
wskazaniem podmiotow, ktore te osoby reprezentujy); 

2) kryteria, ktore powinien spetniac cztonek/ zast?pca Komitetu; 
3) ucfiwat? Zarzydu Wojewodztwa Mazowieckiego powotujycy Komitet; 
4) Reguiamin Komitetu; 
5) protokoty z posiedzeri Komitet; 
6) uchwaty podejmowane przez Komitet; 
7) informacj? o powotanych grupach roboczych, w tym o ich sktadzie i pracach. 

3. Sposob udost?pnienia informacji, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej uwzgl?dnia potrzeby osob 
z niepetnosprawnosciami roznego typu. 

4. Za biezycy organizacj? i koordynacj? prac Komitetu odpowiada Sekretariat Komitetu. 
5. Posiedzenia Komitetu odbywajy si? nie rzadziej niz raz do roku, przy czym Przewodniczycy lub jego 

zast?pca majq prawo wyznaczania terminu i miejsca obrad, w kazdym przypadku kiedy zaistnieje taka 
koniecznosc. 

6. Prawo do zwotania posiedzenia przystuguje rowniez grupie 1/3 cztonkow Komitetu. Przewodniczycy 
Komitetu po otrzymaniu stosownego wniosku, nie pozniej niz w terminie miesiyca od ztozenia tego 
wniosku ma obowiyzek zorganizowac posiedzenie Komitetu. 

7. Komitet obraduje w obecnosci Przewodniczycego, z zastrzezeniem sytuacji wskazanej w § 3 ust. 3 oraz 
CO najmniej potowy liczby cztonkow Komitetu. 

8. Cztonkowie Komitetu, obserwatorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz inne osoby zaproszone 
przez Przewodniczycego, zgodnie z § 2 ust. 13 informowani sy o planowanym posiedzeniu Komitetu w 
terminie do 15 dni roboczych przed majycym si? odbyc posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach 
termin ten moze zostac skrocony, lecz nie moze bye krotszy niz 10 dni roboczych przed planowanym 
terminem posiedzenia. 

9. Dokumenty b?dyce przedmiotem obrad rozsytane sy cztonkom Komitetu w terminie nie krotszym niz 
10 dni roboczych przed majycym si? odbyc terminem posiedzenia. 

10. Cztonkowie Komitetu oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej majy prawo do zgtaszania dodatkowych 
punktow do agendy posiedzenia w terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych przed daty posiedzenia. 
Decyzj? o umieszczeniu dodatkowego punktu w agendzie podejmuje Przewodniczycy, z zastrzezeniem 
sytuacji wskazanej w § 3 ust. 2 i ust. 3. 

11. Po kazdym posiedzeniu Komitetu sporzydzany jest protokot, ktory obejmuje takie elementy jak: agenda 
posiedzenia, lista imienna uczestnikow obrad, uchwaty przyj?te przez Komitet, zaprezentowane stanowiska 
i opinie ze wskazaniem osob je reprezentujycych i podmiotow, ktore te osoby reprezentujy oraz inne 
ustalenia Komitetu i Przewodniczycego. 

12. Projekt protokotu sporzydzany jest przez Sekretariat Komitetu w terminie 21 dni roboczych od dnia 
posiedzenia, a nast?pnie rozsytany jest drogy elektroniczny do wszystkich cztonkow, zast?pc6w, 
obserwatorow w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W szczegolnie uzasadnionych 
przypadkach mozliwe jest wydtuzenie terminu na sporzydzenie protokotu do 30 dni roboczych. 

13. Brak odpowiedzi na wiadomosc przestany zgodnie z ust. 12 oznacza brak uwag. 
14. Uczestnicy posiedzenia Komitetu mogy zgtaszac uwagi do protokotu w terminie 10 dni roboczych od dnia 

wystania. W przypadku braku uwag protokot zostaje przedtozony do podpisania przez Przewodniczycego. 
15. Zgtoszenie uwag do protokotu skutkuje koniecznosciy rozpatrzenia ich przez Sekretariat Komitetu 

w porozumieniu z Przewodniczycym oraz opracowania nowej wersji protokotu w ciygu 14 dni roboczych. 
Jezeli w ciygu kolejnych 7 dni roboczych nie wptyny uwagi do nowej wersji protokotu, wowczas przedktada 
si? protokot do podpisu Przewodniczycego. 

16. Sporne uwagi lub zastrzezenia sy przedstawiane na forum Komitetu przez Przewodniczycego wraz z opiniy 
CO do ich tresci. 

17. Protokot z posiedzenia Komitetu jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Komitetu. 
18. Protokot przyj?ty uchwaty publikowany jest na stronie internetowej IZ. 
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§9 

Finansowanie Komitetu IVIonitorujycego 

1. Koszty obstug! Komitetu sq finansowane ze srodkow pomocy technicznej Programu. 
2. Cztonkowie Komitetu oraz icli zastQpcy, a takze obserwatorzy Komitetu oraz przedstawiciel Komisji 

Europejskiej wykonujy nieodptatnie swoje obowiyzki zwiqzane z udziatem w posiedzeniacti Komitetu 
i grup roboczycti. 

3. Wsparcie funkcjonowania Komitetu obejmuje w szczegolnosci koszty: 
1) organizacji posiedzeri Komitetu, w tym m.in. opracowania niezb^dnycti materiatow, 
2) ttumaczenia obrad Komitetu; 
3) funkcjonowania grup roboczycti, w tym opracowania niezb?dnycti materiatow; 
4) funkcjonowania Sekretariatu Komitetu; 
5) zlecenia ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu i jego grup roboczych. 

4. Cztonkowie Komitetu oraz ich zastepcy mogy w ramach wykonywanych funkcji ubiegac si? o: 
1) refundacj? kosztow przejazdu na posiedzenie Komitetu lub grupy robocze srodkami transportu 

publicznego lub innymi, jesli obrady odbywajy si? poza miejscem zamieszkania cztonka lub zast?pcy 
2) refundacj? kosztow zakwaterowania dia cztonkow Komitetu lub ich zast?pc6w, zamieszkatych poza 

miejscem obrad Komitetu lub grupy roboczej; 
3) sfinansowanie kosztow szkoieri dia cztonkow Komitetu i ich zast?pc6w uznanych za niezb?dne do 

wtasciwego wykonywania funkcji cztonka Komitetu, z uwzgl?dnieniem ust.9; 
4) sfinansowanie kosztow zwiyzanych z realizacjy ekspertyz, z uwzgl?dnieniem ust. 10. 

5. Wszystkie koszty ponoszone w ramach pomocy technicznej Programu muszy bye udokumentowane na 
podstawie zaptaconych faktur lub innych dokumentow o rownowaznej wartosci ksi?gowej oraz zgodne 
z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020. 

6. Refundacja wydatkow wymienionych w ust. 3 nie przystuguje obserwatorom Komitetu. 
7. Refundacja wydatkow wymienionych w ust. 3 pkt 1) oraz 2) przystuguje osobom zaproszonym przez 

Przewodniczycego Komitetu, zgodnie z § 2 ust. 13 oraz Przewodniczycego grupy roboczej, zgodnie z § 5 
ust.4. 

8. W przypadku jednoczesnej obecnosci na posiedzeniu cztonka Komitetu i zast?pcy refundacja wydatkow 
wymienionych w ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2) przystuguje jedynie cztonkowi Komitetu. 

9. Kazdy cztonek Komitetu lub zast?pca moze wystypic z uzasadnionym wnioskiem do Przewodniczycego 
Komitetu o organizacj? szkolenia niezb?dnego do wtasciwego wykonywania funkcji w Komitecie. 

10. Kazdy cztonek Komitetu lub zast?pca moze wystypic z wnioskiem do Przewodniczycego Komitetu 
o zlecenie przygotowania ekspertyzy, przy czym wymagane jest przeprowadzenie dyskusji na 
posiedzeniu Komitetu, wraz z prezentacjy uzasadnienia dia zasadnosci zlecenia ekspertyzy. 

11. Planujyc wydatki zwiyzane z realizacjy szkoieri lub ekspertyz, cztonkowie Komitetu powinni kierowac si? 
zasady efektywnego oraz celowosciowego wydatkowania srodkow publicznych. 

12. Na podstawie sktadanych przez cztonkow Komitetu propozycji szkoieri i ekspertyz Sekretariat Komitetu 
b?dzie dia kazdego roku szacowat budzet na te kategorie wydatkow, uwzgl?dniajyc przy tym istniejyce 
limity. 

13. Sekretariat Komitetu sporzydza raz do roku sprawozdanie dotyczyce finansowania srodkami pomocy 
technicznej wydatkow na szkolenia i ekspertyzy i przekazuje je do wiadomosci cztonkom Komitetu. 

14. IZ zapewnia mozliwosc udziatu w posiedzeniach Komitetu osobom z niepetnosprawnosciami roznego typu, 
przy wsparciu srodkami pomocy technicznej. 

1. Zmiany w regulaminie przyjmuje si? w formie uchwaty Komitetu, po uzyskanlu zwyktej wi?kszosci 
gtosow na wniosek Przewodniczycego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej cztonkow Komitetu. 

2. Reguiamin publikowany jest na stronie internetowej IZ. 
3. Reguiamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia. 

i . 
§ 1 0 
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Zaiaczniki: 

Zaiycznik nr 1 Oswiadczenie i deklaracja cztonka Komitetu Monitorujycego Regionalny Program Operacyjny 
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zafycznik nr 2 Oswiadczenie i deklaracja zastepcy cztonka Komitetu Monitorujqcego Regionalny Program 
Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zatqcznik nr 3 Oswiadczenie i deklaracja obserwatora w Komitecie Monitorujqcym Regionalny Program 
Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zatqcznik nr 4 Katalog praw i obowiqzkow cztonka Komitetu i zastQpcy cztonka Komitetu Monitorujqcego 
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zatqcznik nr 5 Zasady refundacji kosztow przejazdow i zakwaterowania cztonk6w/zast?pc6w cztonkow 
Komitetu zwiqzanych z udziatem w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej. 

Zatqcznik nr 5.1 Formularz zwrotu kosztow uczestnictwa cztonka/ zastQpcy cztonka w posiedzeniu Komitetu 
Monitorujqcego RPO WM 2014-2020/ grupy roboczej. 


