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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1272/2011, którą złożyła Veronica Ropotica (Rumunia) w imieniu 
przedsiębiorstwa handlowego SC Veronica Panap Ltd., w sprawie 
odrzucenia wniosku o finansowanie projektu z funduszy strukturalnych

1. Streszczenie petycji

Przedsiębiorstwo zarządzane przez składającą petycję złożyło wniosek o finansowanie 
projektu obejmującego usługi z zakresu zakwaterowania i wyżywienia w mieście Bicaz 
(działanie priorytetowe 4, DMI 4.3 – Wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw). Po 
przeprowadzeniu oceny technicznej i finansowej wniosek został odrzucony, ponieważ 
uzyskana liczba punktów była mniejsza od wymaganej. Odwołanie wniesione przez 
składającą petycję zostało odrzucone. Składająca petycję uważa, że weryfikację 
przeprowadzono w sposób powierzchowny i dyskryminujący oraz że taka metoda analizy 
dokumentów wyjaśnia niski wskaźnik wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w 
Rumunii. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 
o sprawdzenie, czy w odniesieniu do wniosku o finansowanie złożonego przez jej 
przedsiębiorstwo przestrzegane były przepisy UE w sprawie regionalnego programu 
operacyjnego (RPO), jak również zasady zawarte w wytycznych dla wnioskodawców. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego stosowaną w administrowaniu polityką spójności 
realizacja programów należy do obowiązków poszczególnych państw członkowskich. 
Właściwe władze krajowe ds. realizacji programu ponoszą odpowiedzialność za wybór 
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współfinansowanych operacji oraz za procedurę odwoławczą. 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi polityki spójności Komisja Europejska przeprowadza 
ocenę jedynie większych projektów, których wartość przekracza 50 milionów euro, w oparciu 
o informacje przedłożone przez państwo członkowskie. Z uwagi na to, że projekt opisany 
przez składającą petycję nie jest większym projektem, Komisja proponuje składającej petycję 
wykorzystanie środków dochodzenia roszczeń dostępnych na szczeblu krajowym.

Wniosek

Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego Komisja nie dokonuje wyboru ani oceny projektów. 
Komisja zaleca zatem składającej petycję wykorzystanie środków dochodzenia roszczeń
dostępnych na szczeblu krajowym. 


