UCHWAŁA NR 155/KM RPO-L2020/2020
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełniania przez
beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu
pandemii COVID- 19 na realizację projektów
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 694), w związku z art. 110 ust. 2 lit. a), art. 125 ust. 3 lit a) rozporządzenia 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Komitet Monitorujący RPO-L2020, w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną
w Polsce oraz wynikającymi z niej możliwymi trudnościami i konsekwencjami dla
beneficjentów projektów RPO-L2020, upoważnia Instytucję Zarządzającą RPO – L2020 oraz
Instytucję Pośredniczącą RPO-L2020 do wyrażania zgody na odstępstwa od obowiązku
spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru w realizowanych aktualnie projektach
w ramach RPO-L2020.
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 jest 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
beneficjentów kryteriów wyboru projektów możliwe są w uzasadnionych przypadkach,
za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu, na wniosek
beneficjentów, 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 30 czerwca 2020 r. Komitet może wydłużyć ten okres w drodze uchwały, na wniosek
Instytucji Zarządzającej RPO-L2020, uzasadniony bieżącą sytuacją epidemiczną w kraju.
§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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