
 

Uchwała nr 303 

Komitetu Monitorującego  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

z dnia 27 marca 2020 roku 

 

w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów 

kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa 

SARS-COV-2 na realizację projektów. 

§ 1. 

1. Komitet Monitorujący PO WER, w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną  

w Polsce oraz wynikającymi z niej możliwymi trudnościami i konsekwencjami dla 

beneficjentów projektów PO WER, upoważnia Instytucję Zarządzającą PO WER oraz 

Instytucje Pośredniczące PO WER do wyrażania zgody na odstępstwa od obowiązku 

spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru w realizowanych aktualnie 

projektach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Upoważnienie do wyrażania zgody na odstępstwa od przyjętych kryteriów wyboru 

projektów dotyczy sytuacji, w których kryteria nie mogą być spełnione w związku  

z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi pandemia koronawirusa SARS-COV-2,  

a podjęte w odpowiedzi na nią działania władz krajowych i lokalnych oraz działania 

innych podmiotów i uczestników projektów podejmowane są w trosce  

o bezpieczeństwo indywidualne oraz sanitarno – epidemiologiczne ludności. 

3. Zmiany w realizowanych projektach stanowiące odstępstwo od obowiązku spełnienia 

przez beneficjenta kryteriów wyboru projektów możliwe są w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu, na 

pisemny wniosek beneficjenta uzasadniony przesłankami, o których mowa w ust. 2.  

4. Dokonywanie zmian w realizowanych projektach możliwe jest na podstawie 

wniosków, o których mowa w ust. 3, złożonych przez beneficjentów  

począwszy od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r. Komitet może wydłużyć ten okres 

w drodze uchwały na wniosek Instytucji Zarządzającej PO WER uzasadniony bieżącą 

sytuacją epidemiczną w kraju. 
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§ 2. 

Komitet zobowiązuje również Instytucję Zarządzającą PO WER do bieżącego 

monitorowania skali i charakteru udzielonych zgód na odstępstwa od obowiązku 

spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru w realizowanych projektach oraz do 

przedłożenia Komitetowi informacji w tym zakresie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Piotr Krasuski 

Zastępca Przewodniczącej 

Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

  

  

 

  

  

 


