PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło
się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 10.04.2019 roku, w godzinach 10.00
- 11.30. Obradom przewodniczył Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
z-ca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Spośród 52 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięło 37 osób, co oznacza,
że kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 126/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 3/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
3. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 127/KM RPO-L2020/2019, zmieniającej uchwałę nr 108/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 128/KM RPO-L2020/2019, w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 129/KM RPO-L2020/2019, zmieniającej uchwałę nr 119/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys.
RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
6. Przedstawienie Planów działania na rok 2019 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
7. Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji,
certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania.
8. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
9. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
10. Zakończenie/zamknięcie XIV posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, rozpoczął XIV posiedzenie KM
witając wszystkich obecnych. Przypomniał zebranym o zasadach uczestnictwa w spotkaniu, a także
przybliżył sposób głosowania nad przyjęciem dokumentów przewidzianych do omawiania podczas
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posiedzenia. W odniesieniu do trybu obiegowego przyjmowania uchwał przez KM, prowadzący zwrócił
się z prośbą o większą aktywność w głosowaniu, ponieważ znaczna część uprawnionych nie przesyła
kart do głosowania. Sytuacja taka stwarza zagrożenie, że procedowana uchwała nie zostanie podjęta
wskutek braku kworum.
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i po jego akceptacji przez KM, dalsza
część spotkania przebiegła zgodnie z przyjętym porządkiem.
Ad.2
Realizując plan spotkania Pan Marcin Jabłoński przekazał głos Pani Małgorzacie Jaźdżewskiej,
z – cy Dyrektora Departamentu EFS, która zaprezentowała uchwałę przyjmującą kryteria EFS. Pani
Dyrektor wyjaśniła, że przedmiotem uchwały jest aktualizacja kryteriów dla naborów w ramach
Poddziałań:
- 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,
- 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane przez ZIT Gorzów
Wielkopolski.
Kryteria zostały zaktualizowane zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2018 roku Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020.
Ponadto zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja
zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc
pracy, II typ projektu - Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych dotyczących chorób będących
specyficznym problemem zdrowotnym regionu. Kryteria te są zgodne z Planem działania w sektorze
zdrowia na rok 2019 w zakresie RPO Województwa Lubuskiego, zaakceptowanym przez Komitet
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
Dodatkowo uchwała obejmuje wprowadzenie korekty w zakresie ogólnych kryteriów formalno –
merytorycznych dla trybu konkursowego. Zmiana dotyczy kryterium formalnego nr 1. Jej celem jest
zwiększenie przejrzystości w dostępie do środków z RPO-L2020 przez podmioty ubiegające się
o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca wprowadzając limity w liczbie składanych przez
Wnioskodawcę i/lub Partnerów projektu wniosków o dofinansowanie pragnie zapobiec sytuacjom, które
mogłyby zagrażać równemu dostępowi do środków RPO oraz naruszać zasady konkurencyjności
i bezstronności. Ponadto w całym dokumencie dokonano korekty polegającej na zmianie nazewnictwa,
dostosowując ją do zapisów ustawowych.
Wobec braku uwag Pan Marszałek Marcin Jabłoński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały
Nr 126KM RPO-L2020/2019, zmieniającej uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów
wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020
finansowanych z EFS, która została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3
W następnej kolejności prowadzący spotkanie oddał głos Panu Markowi Kamińskiemu, Dyrektorowi
Departamentu Programów Regionalnych, który omówił zmiany w przyjętych wcześniej kryteriach
formalnych oraz merytorycznych dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
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Jak wyjaśnił Pan Marek Kamiński, konieczność zmian w Poddziałaniu 3.2.5 wynika z niespójności
obowiązujących kryteriów oraz SZOOP. Dodatkowo w nawiązaniu do rekomendacji KE wprowadzono
obostrzenia dotyczące wymiany źródeł ciepła na opalane węglem. Wprowadzono kryteria dotyczące
ubóstwa energetycznego oraz uwzględniono wymogi dotyczące energochłonności budynków.
Zróżnicowano maksymalną wartość możliwego dofinansowania w zależności od wielkości gminy.
Dopuszczono wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, do 15 proc. kosztów
kwalifikowalnych przewidzianych na takie zadanie w projekcie.
Pan Dyrektor poinformował również o uwagach Komisji Europejskiej do kryteriów. Zgodnie z prośbą
przedstawiciela KE wyrażoną w korespondencji elektronicznej, Pani Sylwia Pędzińska, Dyrektor
Departamentu Zarządzania RPO, przedstawiła treść uwag:
1. Prosimy o wyłączenie budownictwa jednorodzinnego z działania ze względu na nakładanie się
przedmiotowego z programem „Czyste powietrze”;
2. Jeśli zostanie utrzymane wsparcie mieszane, proszę o zachowanie odpowiedniego balansu
pomiędzy odbiorcami wsparcia, zgodnie z w/w pkt;
3. Zgodnie z zapisami RPO prosimy o uzupełnienie kryteriów o zapis „W przypadku wymiany
indywidualnego źródła ciepła, możliwe jest wsparcie tylko takich budynków, w których wraz
z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie termomodernizację”, ewentualnie
określenie minimalnego (rozsądnego) poziomu efektywności energetycznej budynków
wcześniej ocieplonych. W przypadku wymiany źródła ciepła w budynku nieodpowiednio
ocieplonym, projekt nie jest zgodny z zapisami RPO;
4. Za minimalny poziom efektywności energetycznej budynku, uważamy wskaźnik EP na poziomie
150-200 kWh/m2 / rok. Rezygnacja z określenia tego wskaźnika rodzi ewentualne obawy
o efektywność wsparcia pozytywnych zmian w regionie;
Tak rozumiane działania pozwolą na minimalizację ryzyka efektu ubóstwa energetycznego i przyczynią
się do racjonalnego gospodarowania środkami.
Odnosząc się do uwag KE Marszałek Marcin Jabłoński przyznał, że postulaty Komisji są racjonalne,
jednakże dostosowanie procedur do przedstawionych wymogów powinno pozostać w gestii gmin, które
w sposób bezpośredni będą zaangażowane w działania na rzecz niskiej emisji. Wprowadzanie na tym
etapie dodatkowych obostrzeń w zakresie kryteriów dodatkowo skomplikowałoby i wydłużyło realizację
zadań związanych z efektywnością energetyczną. Zdaniem Pana Marszałka warto zaufać samorządom,
które wiedzą jak realizować projekty, żeby przyniosły jak najlepszy efekt.
Pan Dyrektor Marek Kamiński posłużył się przykładem, że jeśli wsparcie w ramach Poddziałania
wykluczałoby budynki jednorodzinne, mogłaby mieć miejsce sytuacja, że na obszarze w którym
znajdują się budynki wielorodzinne, a wśród nich jeden budynek jednorodzinny, któremu nie można by
wymienić instalacji grzewczej, mieszkańcy budynków ze zmodernizowaną instalacją wciąż nie mogliby
się cieszyć czystym powietrzem. W takim wypadku realizacja modernizacyjnego projektu nie
przyniosłaby zamierzonego efektu pomimo zaangażowanych środków.
Głos w dyskusji zabrał również Pan Krzysztof Kaliszuk (Związek ZIT Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry) dziękując za uwzględnienie uwag samorządowców, które zostały
zgłoszone po pierwszym konkursie w ramach przedmiotowego Poddziałania. Aktualnie procedury
zostały uproszczone i zredukowano koszty związane z przygotowaniem projektu. Pan Krzysztof
Kaliszuk zauważył także, że utrzymanie balansu, o którym pisze KE pomiędzy odbiorcami wsparcia w
ramach RPO oraz rządowego programu „Czyste powietrze” jest zachowane. Ponieważ program
rządowy przeznaczony jest dla beneficjentów, których dochód nie przekracza 1 600 PLN, co stanowi
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niewielką kwotę i oznacza, że bardzo wiele osób nie będzie mogło skorzystać z tego programu.
Wprowadzenie więc takiej możliwości w ramach RPO, przy zachowaniu ograniczenia do 15 proc.
wydatków kwalifikowalnych może stanowić konieczne uzupełnienie dla programu rządowego.
Pan Krzysztof Kaliszuk odniósł się ponadto do kwestii termomodernizacji. Zwrócił uwagę, że za
termomodernizację w budynkach wielorodzinnych odpowiadają wspólnoty mieszkaniowe, a za wymianę
źródeł ciepła - poszczególni właściciele lokali, którzy nie mogą mieć pewności, że wspólnota
mieszkaniowa przyjmie plan termomodernizacji, który umożliwi im ubieganie się się o dotację.
Do dyskusji włączył się Pan Marcin Kostrzewa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, reprezentujący instytucję odpowiedzialną za wdrażanie
programu „Czyste powietrze”. Pan Kostrzewa poparł stanowisko IZ, ponieważ jak zauważył program
rządowy nie obejmuje budownictwa wielorodzinnego i dopiero kompleksowe działanie, polegające na
realizacji programu rządowego oraz wsparcia w ramach RPO pozwoli wymiernie wpłynąć na poprawę
jakości powietrza w województwie. Przedstawiciel WFOŚiGW zwrócił ponadto uwagę na konieczność
zastosowania mechanizmu znakowania dokumentów księgowych, aby zabezpieczyć się przed
podwójnym finansowaniem.
Pan Wadim Tyszkiewicz, Prezydent Miasta Nowa Sól przychylając się do stanowiska IZ wyrażonego
przez Pana Marszałka Jabłońskiego o większe zaufanie do samorządów, które z pewnością będą
poszukiwać najlepszych rozwiązań w celu poprawy jakości powietrza. Pan Marszałek poinformował o
możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego Poddziałania. Trwają
bowiem rozmowy z KE na temat realokacji środków na ten cel. Jest to zadanie na które IZ kładzie duży
nacisk, licząc na owocną współpracę z samorządami. Podsumowując Pan Marszałek zaproponował
głosowanie nad przyjęciem bądź odrzuceniem stanowiska Komisji Europejskiej. Podczas głosowania
stanowisko KE zostało odrzucone przy jednym głosie wstrzymującym się. Następnie przeprowadzone
zostało głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 127/KM RPO-L2020/2019, w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Poddziałania 3.2.5 Efektywność
energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, która została przez komitet przyjęta.
Ad. 4
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad głos zabrał Pan Dyrektor Marek Kamiński
odnosząc się do uchwały Nr 128/KM RPO-L2020/2019, w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W dokumencie uwzględniono zmiany
wynikające z konieczności dostosowania kryteriów do obowiązujących Wytycznych oraz korekty
o charakterze techniczno-porządkującym.
Pan Piotr Zajączkowski reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zgłosił rekomendację
o charakterze redakcyjnym do kryterium specyficznego punktowego nr 1 „obszar oddziaływania
instalacji” dla II typu projektów. Zaproponował zmianę nazwy kryterium na „obszar obsługiwany przez
instalację”. Zdaniem zgłaszającego taka forma precyzyjniej wskazuje na projekty dedykowane
odpadom. Podczas głosowania zmiana zaproponowana przez Pana Zajączkowskiego została przez KM
zaakceptowana.
Pan Marcin Kostrzewa (WFOŚiGW w Zielonej Górze) zgłosił uwagi do kryteriów formalnych
Kwalifikowalność kosztów projektu oraz Kwalifikowalność projektu, wnosząc o doprecyzowanie
zapisów definicji kryteriów, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych w zakresie kwalifikowalności
wydatków oraz w odniesieniu do pomocy publicznej. Jak wyjaśnił Pan Marszałek Jabłoński, kryteria
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sformułowane są w sposób elastyczny i w przypadku zapisów dot. występowania pomocy publicznej
został użyty zwrot „jeśli dotyczy”, co pozwala odpowiednio stosować kryteria w zależności od zakresu
rzeczowego wniosku. Dodatkowo Pan Marcin Kostrzewa zaproponował wprowadzenie w kryterium
specyficznym Metody przetwarzania odpadów, średniej ważonej z różnych procesów przetwarzania.
W toku dyskusji podjęto decyzję o doprecyzowaniu kryterium „Kwalifikowalność projektu” poprzez
dopisanie w punkcie 3) uzasadnienia zwrotu „jeśli dotyczy” w odniesieniu do pytania „Czy projekt
spełnia przesłanki występowania pomocy publicznej”. W pozostałych omawianych przypadkach taki
zwrot już się znajduje.
Głos zabrał Pan Łukasz Rydliński z Ministerstwa Środowiska postulując, aby uwagi przedstawione
przez Pana Marcina Kostrzewę zostały przeanalizowane i przyjęte przez KM w terminie późniejszym,
w ramach procedury obiegowej. Jak zauważył Pan Marszałek Marcin Jabłoński członkowie KM mieli
możliwość wnoszenia uwag do omawianych zmian w kryteriach. Zgodnie z Regulaminem KM kryteria
zostały przekazane członkom KM na 10 dni roboczych przed posiedzeniem, co umożliwiło zapoznanie
się z treścią dokumentu i sformułowanie zastrzeżeń.
Pani Dorota Bortnowska z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwróciła się do zebranych z prośbą
o przestrzeganie terminu wskazanego na zgłaszanie uwag, co ma bezpośredni wpływ na sprawne
przeprowadzanie obrad i daje możliwość pozostałym członkom KM odniesienia się do zastrzeżeń
zgłaszanych przez poszczególne osoby.
Podsumowując dyskusję prowadzący spotkanie zarządził głosowanie nad przyjęciem uwagi Pana
Marcina Kostrzewy, dotyczącej uzupełnienia definicji kryterium Kwalifikowalność projektu
o zwrot „nie dotyczy”. Poprawka została przyjęta przy 3 głosach „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
Następnie Pan Marszałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem całości uchwały Nr 128/KM RPOL2020/2019, w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami. Uchwała została przyjęta przy 3 głosach
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.
Ad. 5
Następnie Pan Marek Kamiński przeszedł do omawiania zmian w kryteriach dla Działania 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej
(aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).
W tej części nikt nie zgłosił uwag, w związku z czym prowadzący spotkanie przeprowadził głosowanie,
na podstawie którego uchwała Nr 129/KM RPO-L2020/2019, w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP
I została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Małgorzata Jażdżewska przedstawiła „Plany działania
na rok 2019 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS”. Nikt z obecnych nie
zgłosił uwag do tej części spotkania.
Ad. 7
Następnie Pani Sylwia Pędzińska przedstawiła prezentację nt. aktualnego stanu wdrażania RPOL2020 w zakresie kontraktacji, certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania. Pani Dyrektor
poinformowała, że podczas ostatniego spotkania zespołu międzyresortowego Minister Jerzy Kwieciński
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przedstawiając stan wdrażania regionalnych i krajowych programów operacyjnych wyraził zadowolenie
z przyspieszenia tempa w jakim są realizowane programy. Dzięki sprawnym działaniom
w tym zakresie nie ma obawy o utratę środków pochodzących z rezerwy wykonania. Jak podkreśliła
Pani Dyrektor, w zakresie liczby podpisanych umów i wielkość zakontraktowanych środków
województwo lubuskie plasuje się w czołówce pozostałych regionów. Warte podkreślenia jest również
to, że wszystkie wskaźniki włączone do ram wykonania zostały spełnione przez region lubuski.
Ad. 8
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w
trybie konkursowym, którą przekazała Pani Sylwia Pędzińska.
Ad. 9
Po zakończeniu omawiania prezentacji, podsumowując spotkanie Pan Marszałek Marcin Jabłoński
zapytał zebranych o ewentualne wnioski i postulaty.
Głos zabrał Pan Łukasz Rut z Konfederacji Lewiatan, który złożył dwa wnioski. Pierwszy dotyczył uwag,
które Pan Łukasz Rut złożył na początku 2017 roku do dokumentu „Aktualizacja oceny ex-ante
instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”. Uwagi te zostały zgłoszone
w imieniu inwestorów prywatnych oraz startupów i dotyczyły uwzględnienia w realizacji RPO wszystkich
trzech rodzajów instrumentów finansowych, rekomendowanych przez Komisję Europejską, tj. funduszy
pożyczkowych, funduszy poręczeniowych oraz instrumentów kapitałowych. Jak zauważył Pan Rut tylko
dwa pierwsze z trzech wymienionych w analizie są realizowane w ramach RPO-Lubuskie 2020.
Tymczasem zgodnie z Programem Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w regionie lubuskim
brakuje funduszy typu Venture Capital. Pan Łukasz Rut zawnioskował więc, żeby wrócić do dyskusji na
temat realizacji IF w regionie.
Drugi wniosek Pana Łukasza Ruta dotyczył włączenia partnerów społecznych w prace Zespołu
roboczego ds. wypracowania zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych na
terenie województwa lubuskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W opinii
zgłaszającego wniosek istotne jest, aby partnerzy społeczni mieli możliwość współdecydowania
o nowym programie już na pierwszym etapie jego planowania.
Odnosząc się do postulatów Pana Łukasza Ruta, Pan Marszałek Jabłoński zaproponował
zorganizowanie spotkania i podjęcie dyskusji w celu sformułowania rekomendacji do dalszych działań
w zakresie IF, z udziałem zainteresowanych stron. Pan Marcin Jabłoński zgodził się na włączenie
przedstawicieli partnerów społecznych do prac nad nowym Programem.
Na koniec spotkania Pani Dorota Bortnowska (MIiR) poprosiła o większą dostępność materiałów
omawianych na posiedzeniu KM dla osób niepełnosprawnych. Pan Marszałek Jabłoński zapewnił,
że kwestie techniczne związane z dostępności dokumentów zostaną przeanalizowane.
Ad. 10.
Na zakończenie Pan Marszałek Marcin Jabłoński podziękował wszystkim zebranym za udział
w spotkaniu i zamknął XIV Posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020.
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Podsumowanie
Podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 przyjęto następujące uchwały:
1. Nr 126/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
2. Nr 127/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 108/KM RPOL2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –
horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5
Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
3. Nr 128/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Nr 129KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPOL2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –
horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I –
kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys.
RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl
Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Protokół sporządziła:
Jolanta Feruś
Departament Zarządzania RPO
Zielona Góra, 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzam:

………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Przewodniczącego KM)
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Załącznik do protokołu
LISTA OBECNOŚCI
XIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
10.04.2019 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Marcin Jabłoński - IZ RPO-L2020
Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020
Monika Zielińska – IZ RPO-L2020
Małgorzata Jażdżewska - IZ RPO-L2020
Marek Kamiński - IZ RPO-L2020
Andrzej Gembara - IZ RPO-L2020
Maciej Nowicki – IZ RPO-L2020
Sławomir Kotylak - IZ RPO-L2020
Mirosława Dulat – IZ RPO-L2020
Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Henryk Janowicz – Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
Wadim Tyszkiewicz - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Zbigniew Woch - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Tomasz Linda - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Agnieszka Surmacz - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Krzysztof Kaliszuk – Związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
Wiesław Czyczerski – Unia Miasteczek Polskich
Roman Fedak – Rada ds. Rozwoju Woj. Lubuskiego
Marcin Kostrzewa – WFOŚiGW w Zielonej Górze
Piotr Zajączkowski - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Dorota Bortnowska - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Monika Stolarzewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łukasz Rydliński – Ministerstwo Środowiska
Agata Tomasiak – Ministerstwo Zdrowia
Piotr Wójcicki – Ministerstwo Finansów
Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Andrzej Pieczyński – Uniwersytet Zielonogórski
Adam Szulczewski – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
Anita Kucharska – Dziedzic – Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „Baba”
Romuald Malinowski – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
Sławomir Stańczak – Fundacja Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wlkp.
Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych
Bogusława Kornowicz - Forum Związków Zawodowych
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Karol Mazur – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
Ewa Hnat - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Łukasz Rut – Konfederacja Lewiatan
Justyna Kmietowicz - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Agnieszka Opalińska – Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego
Marta Balik – ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Roman Gawroniak – Akademia im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Agnieszka Rozwoda – Lubuski Urząd Wojewódzki
Radosław Wróblewki – Rzecznik Funduszy Europejskich

9

