
  

Uchwała nr 134/2020 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
z dnia 30 marca   2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia wyników badania i sposobu wdrażania rekomendacji z badania 
ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych  

(e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020” 

Na podstawie 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.), a także art. 49 i art. 110 rozporządzenia 
Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 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 z 20.12.2013, str. 320  
z późn. zm.) oraz w związku z Instrukcją wykonawczą UMWD/ZIW-1(5)/6/2015, uchwala się 
co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się wyniki badania oraz sposób wdrażania rekomendacji z badania 
ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, 
e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020”. 

§ 2. Tabela wdrażania rekomendacji z ww. badania stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Zatwierdził 
       Przewodniczący KM RPO WD 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UZASADNIENIE 

do uchwały Nr 134/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
wyników badania i sposobu wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Efekty 
wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w 
perspektywie 2014-2020”. 
  
Zgodnie z art. 49 pkt 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
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, Komitet Monitorujący jest 
organem odpowiedzialnym za badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie 
programu, w tym wniosków z przeglądu wyników, a także może przedstawiać Instytucji 
Zarządzającej RPO WD 2014-2020 uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji programu. 
Natomiast zgodnie z art. art. 110 pkt 1 lit. B ww. rozporządzenia, KM rozpatruje postępy  
w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystania jej wyników.  
 
W styczniu 2020 r. Dział Programowania i Ewaluacji RPO odebrał raport końcowy  
z badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych  
(e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020”. W związku z tym oraz 
zgodnie z Instrukcją wykonawczą Departamentu Gospodarki o symbolu  
UMWD/ZIW-1(5)/6/2015 niezbędne jest przyjęcie przez Komitet Monitorujący RPO WD 
2014-2020 wyników tego badania i sposobu wdrażania rekomendacji.  
 
Projekt tabeli wdrażania rekomendacji został wcześniej skonsultowany ze wszystkimi 
adresatami rekomendacji oraz zmodyfikowany zgodnie z przekazanymi uwagami. Zgodnie  
z instrukcją wykonawczą przyjęcie projektu tabeli przez KM RPO WD 2014-2020 jest 
niezbędne przed zatwierdzeniem ww. dokumentu przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego. Raport końcowy oraz wyniki badania zostały zaprezentowane członkom KM 
na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


