PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło się
w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 9.11.2016 roku, w godzinach 10.0014.00. Obradom przewodniczyła Pani Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Spośród 59 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięły 44 osoby, co oznacza,
iż kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 44/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 1/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
3. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 45/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 28/KM RPOL2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie
powołania stałej grupy roboczej „Wspólne Lubuskie – infrastruktura, środowisko, edukacja”,
działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 46/KM RPO-L2020/2016 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.
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 47/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie
instrumentów finansowych RPO- L2020.
6. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów
wdrażających instrumenty finansowe RPO - L2020.
7. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 49/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 4/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
8. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 50/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 5/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
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maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla
wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
9. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 51/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia propozycji zmian w RPO - L2020.
10. Przedstawienie Planów działania na rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
11. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
12. Przedstawienie stanu wypełnienia warunkowości ex-ante.
13. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
14. Zakończenie/zamknięcie VII posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
Pani Alicja Makarska, Z-ca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO-L2020 rozpoczęła VII
posiedzenie KM przedstawiając zebranym tematy przewidziane do omówienia podczas spotkania, które
zostały szczegółowo wskazane w porządku obrad. Dalsza część spotkania przebiegła zgodnie
z porządkiem obrad, który poddany pod głosowanie uzyskał aprobatę wszystkich uprawnionych do
oddania głosu. Przewodnicząca KM przekazała głos pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym za
treść omawianych dokumentów oraz przyjmowanych uchwał - zgodnie z porządkiem obrad.
Ad. 2.
W pierwszej kolejności Pani Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO omówiła
korektę wprowadzoną do Regulaminu KM, odnoszącą się do kosztów podróży i zakwaterowania.
Zgodnie z interpretacją Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP) refundowanie
wymienionych kosztów powinno nastąpić ze środków pomocy technicznej programu, w ramach którego
funkcjonuje dany komitet monitorujący. W związku z powyższym zaproponowano zmianę w zapisach
Regulaminu KM RPO-L2020, polegającą na wykreśleniu punktu 12 w § 10, zgodnie z którym koszty,
o których mowa nie przysługują przedstawicielom podmiotów dysponujących środkami pomocy
technicznej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.
Nikt z uprawnionych nie wniósł uwag do zaproponowanej zmiany, w związku z tym Pani Marszałek
zarządziła głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca Nr 44/KM RPO-L2020/2016 w sprawie
przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3.
Następnie Przewodnicząca KM zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad –
przyjęcia zmian w uchwale powołującej stałą grupę roboczą „Wspólne Lubuskie – infrastruktura,
środowisko, edukacja”, działającą w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
– Lubuskie 2020. Pani Sylwia Pędzińska wyjaśniła, że w związku z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju
odnośnie rozszerzenia zakresu prac grup roboczych działających przy komitetach monitorujących RPO
o działania związane z efektywnością funduszy UE 2014-2020, przedstawiciele GR wyrazili zgodę na
realizację przedmiotowego działania. Wobec powyższego, uchwała powołująca GR wymaga aktualizacji
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polegającej na włączeniu zadania dotyczącego wypracowania propozycji działań na rzecz zwiększenia
efektywności i przyspieszenia realizacji RPO-L2020 do istniejącego katalogu zadań grupy.
Wobec braku zastrzeżeń, Pani Alicja Makarska przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego
uchwała Nr 45/KM RPO-L2020/2016 w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Wspólne
Lubuskie – infrastruktura, środowisko, edukacja” działającej w ramach Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4
W dalszej kolejności Pani Alicja Makarska przekazała głos Pani Małgorzacie Jażdżewskiej – p.o.
Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, która przeszła do omawiania kryteriów
wyboru projektów współfinansowanych z EFS, rozpoczynając od wskazania zmian w ogólnych
kryteriach oceny formalno – merytorycznej i horyzontalnej. Pani Dyrektor zaprezentowała także korekty
w zakresie Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja
zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc
pracy oraz Działania 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Ponadto Pani
Dyrektor omówiła zmiany w kryteriach dla Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości
kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp., które wynikają
z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Nikt z zebranych nie wniósł dodatkowych uwag do zaprezentowanego materiału w związku z czym
po przegłosowaniu autopoprawek uchwała Nr 46/KM RPO-L2020/2016 zmieniająca 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 została przyjęta
jednogłośnie.
Po zakończeniu głosowania Pani Joanna Godrecka – Bareau zwróciła uwagę na konieczność
zachowania transparentności przy ocenie zgodności projektów ze Strategiami ZIT, a także wyraziła
aprobatę działań związanych z przekazaniem grupie roboczej zadań związanych z wypracowaniem
rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności wdrażania funduszy UE.
Ad. 5
Następny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie
instrumentów finansowych RPO- L2020, które zostały zaprezentowane przez Panią Sylwię Pędzińską.
Po prezentacji głos zabrała przedstawicielka Związku Banków Polskich Pani Anna WydrzyńskaCzosnyka deklarując pomoc ZBP we wdrażania instrumentów finansowych w regionie lubuskim poprzez
wykorzystanie doświadczenia tej instytucji, nabytego w latach ubiegłych. Pani Wydrzyńska-Czosnyka
zapytała ponadto o harmonogram wdrażania IF oraz wybór modelu wdrażania. W odpowiedzi Pani
Dyrektor Sylwia Pędzińska poinformowała, że w lutym br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął
decyzję o zastosowaniu modelu bezpośredniego w zakresie wyboru pośredników, który w celu
zachowania transparentności nastąpi zgodnie z wymogami rozporządzenia i ustawy o zamówieniach
publicznych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja analizy ex-ante, a rozpoczęcie wdrażania IF
zaplanowano w I półroczu 2017 roku.
W dalszej części dyskusji Pan Gerard Głogowski przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych zaproponował doprecyzowanie nazwy zasady równości szans i niedyskryminacji
w kryterium „Zgodność operacji z politykami horyzontalnymi”, poprzez dodanie zwrotu „w tym osób
niepełnosprawnych”. Uwaga Pana Gerarda Głogowskiego została uwzględniona. Po zakończeniu
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dyskusji prowadząca spotkanie rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 47/KM RPOL2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych RPOL2020, która została zaakceptowana.
Ad.6
Następnie Pani Sylwia Pędzińska przeszła do omówienia kryteriów wyboru podmiotów
wdrażających instrumenty finansowe RPO - L2020, rozpoczynając od autokorekt wprowadzonych do
dokumentu, które umożliwiają zastosowanie kryteriów dla obu modeli wdrażania IF – pośrednika
bezpośredniego oraz menadżera funduszu funduszy.
Po zakończeniu omawiania kryteriów Pan Gerard Głogowski zawnioskował o doprecyzowanie
nazwy zasady równości szans i niedyskryminacji tak, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej
uchwały. Propozycja została przyjęta.
W dalszej części głos zabrał Pan Czesław Fiedorowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego, prosząc o sprecyzowanie definicji zwrotu „menadżer funduszu funduszy”, w taki sposób,
aby jego znaczenie nie budziło wątpliwości członków KM. Odpowiadając na prośbę Pana
Przewodniczącego Pani Alicja Makarska poinformowała, że po przygotowaniu informacji na ten temat,
zostanie ona rozesłana wszystkim członkom KM.
Następnie Pan Łukasz Rut z Konfederacji Lewiatan zwrócił uwagę, że w zakresie IF możliwe
jest zastosowanie trzech mechanizmów finansowych: funduszy pożyczkowych, funduszy
poręczeniowych oraz instrumentów kapitałowych tj. venture capital czy fundusz zalążkowy.
Rekomendując zastosowanie modelu bezpośredniego wdrażania Pan Rut przypomniał, że w regionie
lubuskim funkcjonują instytucje, które mają doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych,
m.in. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych i Agencja Rozwoju Regionalnego. Ponadto odniósł się
do aktualizacji analizy ex-ante, zwracając uwagę, że badanie przeprowadzane jest przez tego samego
wykonawcę, który opracował pierwotną wersję analizy.
Pani Dyrektor Sylwia Pędzińska przypomniała, że badanie ewaluacyjne realizuje firma, która
została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, przy zastosowaniu ustawy o prawie zamówień
publicznych, a wynik jej pracy zostanie szczegółowo przeanalizowany przed ostateczną akceptacją.
Po zakończeniu dyskusji uchwała Nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru
podmiotów wdrażających instrumenty finansowe RPO - L2020 została poddana głosowaniu
i przyjęta jednogłośnie.
Ad.7
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zmian w kryteriach formalnych stosowanych dla Osi
Priorytetowych współfinansowanych z EFRR (OP 1-5,9). O przedstawienie treści dokumentu Pani
Marszałek poprosiła Pana Marka Kamińskiego, p.o. Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych,
który poinformował zebranych, iż zmiana polega na przekształceniu treści podanej w przypisie na
osobne kryterium pn. „Istotna modyfikacja”. Ponadto opracowane zostały kryteria formalne dedykowane
dla Działania 5.2 Transport kolejowy II typ projektu – Zakup taboru oraz dedykowane dla Działania 9.1
Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych typ projektu I, II, IV, które nie były do tej pory przyjmowane
przez KM.
Nikt z zebranych nie zgłosił zastrzeżeń do dokumentu, w związku z czym Pani Alicja Makarska
rozpoczęła głosowanie w wyniku, którego uchwała 49/KM RPO-L2020/2016 KM RPO-L2020
w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych,
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Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) została przyjęta jednogłośnie.
Ad.8
Kolejna uchwała, której przyjęcie zostało zaplanowane w porządku obrad dotyczyła Kryteriów
merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9). Na wstępie Pani Marszałek przekazała
głos Panu Markowi Kamińskiemu, który poinformował, że chwała wymaga korekty w zakresie przyjętych
wcześniej przez Komitet Monitorujący kryteriów dla Działania 5.1 Transport drogowy (mających
zastosowanie dla projektów realizowanych w formule ZIT). Korekta dotyczy sumy punktów możliwych
do uzyskania w ramach kryterium. Ponadto przedmiotem uchwały jest przyjęcie kryteriów dla
następujących Działań/Poddziałań:
- 1.2 Rozwój przedsiębiorczości typ projektu I,II;
- 3.4 Kogeneracja typ projektu I,II;
- 5.2 Transport kolejowy typ projektu II;
- 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT typ
projektu I,II;
- 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej ZIT Gorzów Wlkp. typ projektu III.
Następnie Pan Dyrektor Marek Kamiński przekazał głos Pani Angelice Mokrzyckiej, kierownikowi
Wydziału Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, która przeszła do omawiania kryterium „Standardy
świadczenia usług. Akredytacja” dla Działania 1.2. Jak wyjaśniła Pani Mokrzycka na etapie zgłaszania
uwag do dokumentów Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaproponowała usunięcie tego
kryterium. Rezygnacja z kryterium jest niemożliwa z uwagi na fakt, że wymóg akredytacji wynika
z zapisów Umowy Partnerstwa i ma odzwierciedlenie w treści RPO i SzOOP. Potwierdzenie
wykorzystania przez IOB standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym jest
obligatoryjne. Pani Mokrzycka zaproponowała dwa rozwiązania. Jedno odnoszące się do akredytacji
Ministerstwa Rozwoju, umożliwiające aplikowanie podmiotom, które tę akredytację posiadają w dniu
składania wniosku lub zobowiążą się do jej uzyskania w terminie do roku od zakończenia projektu.
Rozwiązanie drugie, dotyczyłoby posiadania akredytacji KSU, KSI lub certyfikatów ISO.
Jak zauważył Pan Jarosław Nieradka (OPZL), na liście akredytacji Ministerstwa jest ok 60 podmiotów
i nie ma na niej wiodących ośrodków zajmujących się innowacjami. Z opinią Pana Nieradki zgodziła się
Pani Hanna Nowicka z Agencji Rozwoju Regionalnego, która zwróciła uwagę, iż kryteria opracowane
przez Ministerstwo są bardzo rygorystyczne, przygotowane pod kątem Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój i żadna z regionalnych instytucji nie będzie w stanie w najbliższym czasie ich
spełnić. Należy rozszerzyć warunki otrzymania akredytacji w taki sposób, aby instytucje
z naszego województwa mogły skorzystać z dofinansowania w ramach Działania 1.2.
Głos w tej sprawie zabrał również Pan Piotr Zajączkowski z Ministerstwa Rozwoju, wyrażając opinię, że
kryteria, które zostaną wypracowane podczas obrad powinny być zgodne z rejestrem wymagań
opracowanych przez MR z uwzględnieniem okresu dostosowania. Zaproponował też, aby przyjęcie
przedmiotowego kryterium procedować w trybie obiegowym, zyskując czas na konsultacje. Pani
Marszałek Alicja Makarska wyjaśniła, że ze względu na konieczność ogłoszenia konkursu w najbliższym
czasie nie ma możliwości odłożenia w czasie przyjęcia kryteriów. Do dyskusji włączył się również Pan
Andrzej Pieczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego odnosząc się do akademickich inkubatorów
przedsiębiorczości i ich możliwości aplikowania w Działaniu. Pani Mokrzycka wyjaśniła, iż akademickie
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inkubatory traktowane będą na równi z innymi jednostkami i nie ma przeszkód, aby starały się
o uzyskanie akredytacji ośrodków innowacji. Następnie głos zabrał Pan Łukasz Pietrzak z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziękując za włączenie kryterium „Terytorialny wymiar inwestycji” w ramach
którego premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich, jednocześnie zadając pytanie
o definicję ośrodków subregionalnych i lokalnych. Pan Pietrzak poprosił w imieniu Ministerstwa
o rozważenie włączenia do instytucji otoczenia biznesu ośrodków doradztwa rolniczego. Pani
Mokrzycka wyjaśniła, że ośrodki subregionalne i lokalne definiowane są w zapisach Programu. Ponadto
na stronie internetowej zamieszczona jest mapa pomocnicza z zaznaczonymi ośrodkami, w sposób
łatwy do zidentyfikowania. W odniesieniu do ODR Pani Mokrzycka wyjaśniła, że będą one zaliczane do
IOB o ile spełnią definicję wynikającą w zapisów programu.
Po wysłuchaniu wszystkich stanowisk Pani Angelika Mokrzycka zaproponowała brzmienie kryterium
w zmienionej nazwie - „Standardy świadczenia usług”. W ramach kryterium oceniane będzie czy
podmiot odpowiedzialny za prowadzenie inkubatora świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorstw
wykorzystuje lub będzie wykorzystywał dostępne standardy świadczenia usług wypracowane na
poziomie co najmniej krajowym, np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo
Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług proinnowacyjnych, certyfikat standardów ISO. Ocena
dokonywana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wnioskodawcę
potwierdzających świadczenie usług wg standardów na poziomie co najmniej krajowym lub na
podstawie zobowiązania Wnioskodawcy do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich
dokumentów w terminie maksymalnie 1 roku od zakończenia realizacji projektu. Kryterium obowiązywać
będzie dla obu typów projektów.
W związku z doprecyzowaniem brzmienia kryterium Pani Alicja Makarska zaproponowała
przegłosowanie jego przyjęcia w przedstawionej formie. W wyniku głosowania kryterium „Standardy
świadczenia usług” zyskało akceptację członków KM.
W dalszej części Przewodnicząca KM przekazała głos Panu Łukaszowi Pabierowskiemu - Z-cy Prezesa
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który
zaprezentował kryteria dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami typ projektu I,II,III oraz Działania 4.3 typ
projektu I,II,III, IV.
Po zakończeniu prezentacji Pan Łukasz Pietrzak zgłosił uwagę do Działania 4.3, wnioskując o dodanie
kryterium „Realizacja projektu na obszarach gmin”, premiującego projekty realizowane na obszarach
gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich do 5 tys. mieszkańców, które jest już przewidziane w typie II,
również w I i III typie projektów. Propozycja Pana Pietrzaka została poddana pod głosowanie
i uzyskała akceptację KM.
Głos zabrał Pan Radosław Flügel (OPZL) zwracając uwagę, że ocena kryterium dla Działania 4.3
„Zgodność z KPOŚK i Master Planem” powinna odbywać się w sposób liberalny z uwagi na fakt, iż
dokumenty na podstawie których przebiega ocena, nie odnoszą się w pełni do sytuacji bieżącej.
Ponadto Pan Radosław Flügel zwrócił uwagę, iż w przypadku kryterium „Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii”, warto rozważyć premiowanie osiągnięcia określonego poziomu wykorzystania OZE
w strukturze całej inwestycji. Przyznanie punktu za jakiekolwiek wykorzystanie OZE może oznaczać, że
wszystkie projekty spełnią warunki kryterium i w związku z tym jego funkcja premiująca nie będzie miała
znaczenia.
Po zakończeniu dyskusji prowadząca spotkanie Pani Alicja Makarska zaproponowała przegłosowanie
całości uchwały Nr 50/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja
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2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla
wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9),
wraz ze wszystkimi autopoprawkami. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Ad. 9.
Po zakończeniu głosowania Pani Marszałek zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku
obrad – przedstawienia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.
Pani Sylwia Pędzińska poinformowała, że IZ RPO rozpoczęła procedurę zmian w Programie i po
otrzymaniu pierwszych uwag od Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa podjęto decyzję, iż
zmiany wymagające decyzji KE zostaną wstrzymane. Pani Dyrektor zaproponowała, aby Komitet
Monitorujący odniósł się jedynie do zmian zaproponowanych przez IZ wymagających notyfikacji KE.
Pierwsza aktualizacja dotyczy zapisów w Sekcji 7.1 Odpowiednie instytucje i podmioty. W trakcie prac
projektowych nad RPO-L2020 przewidziane zostało włączenie do systemu realizacji Programu jednej IP
(wskazanej imiennie w treści Programu) oraz ujęto zapis, iż IZ może powierzyć zadania IP wybranym
podmiotom. W trakcie realizacji RPO-L2020 do systemu zostały włączone ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
i Zielonej Góry oraz IP dla części zadań środowiskowych. Aktualizacja treści Programu w tym zakresie
będzie obrazować obecny stan instytucjonalny. Ponadto zaproponowano zmiany w Sekcji 2.A.9
Kategorie interwencji, w zakresie wartości Kategorii interwencji 17 oraz 18, a także rezygnację
z realizacji wsparcia w ramach KI 19.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do tej części i po przeprowadzeniu głosowania uchwała Nr 51/KM
RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
w sprawie przyjęcia propozycji zmian w RPO - L2020 została przyjęta.
Ad. 10.
Pani Marszałek przekazała głos Pani Małgorzacie Jażdżewskiej, która przedstawiła Plany działania na
rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS.
Ad. 11.
Pani Sylwia Pędzińska przekazała informacje w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie
konkursowym.
Ad.12.
Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie aktualnego stanu wypełnienia warunkowości exante. Prezentację poprowadziła Pani Sylwia Pędzińska, która podkreśliła, że region lubuski wypełnił
wszystkie warunki, które zostały na niego nałożone, w tym ostatnie - związane z warunkiem
tematycznym kolej i transport.
Ad. 13.
Na zakończenie Pani Marszałek przekazała głos Pani Joannie Godreckiej-Bareau, która przedstawiła
prezentację nt. Europejskiego Programu na Rzecz Umiejętności.
Po zakończeniu prezentacji Pani Alicja Makarska zwróciła się do zebranych z pytaniem o ewentualne
uwagi lub wnioski. Pan Radosław Flügel przypomniał o zgłaszanym na poprzednim posiedzeniu
wniosku dotyczącym wprowadzenia zmiany w sposobie wyliczania wartości wkładu własnego
w generatorze wniosków, aby wskazywana wartość określana była na poziomie całego budżetu
projektu. Do tej kwestii odniosła się Pani Małgorzata Jażdżewska informując, iż po przeprowadzeniu
analizy technicznych, na obecnym etapie wprowadzenie takiej zmiany technicznej jest niemożliwe,
jednakże trwają prace nad opracowaniem ułatwień w tym zakresie, których dopracowanie wymaga
więcej czasu.
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Pan Artur Radziński Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. odczytał oświadczenie wypracowane na
spotkaniu grupy roboczej „Wspólne Lubuskie – infrastruktura, środowisko, edukacja”, odnoszące się do
wypracowania mechanizmów podnoszących efektywność wdrażania środków UE i realizacji programu.
Pan Prezydent złożył wniosek o rozważenie możliwości zastosowania braku wymogu przedkładania
przez beneficjentów dokumentacji technicznej, m.in. projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub w przypadku realizowania w trybie
zaprojektuj i wybuduj Programu Funkcjonalno-Użytkowego, także w przypadku Działań 3.2 Efektywność
energetyczna, 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach oraz 1.3 Tworzenie i rozwój terenów
inwestycyjnych. Zdaniem Pana Artura Radzińskiego takie działanie wpłynęłoby znacząco na
przyspieszenie aplikowania o środki w bieżącej perspektywie. W odpowiedzi Pan Krzysztof Kaliszuk –
Z-ca Prezydenta Zielonej Góry zwrócił uwagę, iż z punktu widzenia ekspertów oceniających projekty
jeśli nie zostanie dostarczona dokumentacja techniczna nie będzie możliwe dokonanie oceny projektu,
z uwagi na brak podstawy tej oceny. Głos zabrała Pani Iwona Olek - Dyrektor Wydziału Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp. informując, że wkrótce zostanie złożony
wniosek opracowany przez grupę roboczą, w którym zaproponowane zostanie rozwiązanie stosowane
w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegające na tym, że do wniosku
o dofinansowanie przedstawia się harmonogram pozyskiwania decyzji administracyjnych.
Ad. 14.
Przewodnicząca KM podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a następnie zamknęła VII
posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Podsumowanie
Podczas VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 zrealizowano wszystkie zaplanowane
punkty porządku obrad. Podczas posiedzenia przyjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 44/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Uchwała Nr 45/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 28/KM
RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Wspólne Lubuskie – infrastruktura, środowisko,
edukacja” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020.
3. Uchwała Nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca 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.
4. Uchwała Nr 47/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
– Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji
w zakresie instrumentów finansowych RPO- L2020.
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5. Uchwała Nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
– Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów
wdrażających instrumenty finansowe RPO - L2020.
6. Uchwała Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla
wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
7. Uchwała Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających
zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (OP: 1-5, 9).
8. Uchwała Nr 51/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
– Lubuskie 2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia propozycji zmian w RPO L2020.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl
Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Protokół sporządziła:
Jolanta Feruś – Sekretariat KM
Departament Zarządzania RPO

Zielona Góra, 7 grudnia 2016 r.
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Załącznik do protokołu z VII posiedzenia KM RPO-L2020

LISTA OBECNOŚCI
VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego
9 listopada 2016 r.

1.

Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

2.

Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020

3.

Monika Zielińska - IZ RPO-L2020

4.

Małgorzata Jażdżewska - IZ RPO-L2020

5.

Marek Kamiński - IZ RPO-L2020

6.

Maciej Nowicki - IZ RPO-L2020

7.

Danuta Wesołowska - Wujaszek - IZ RPO-L2020

8.

Arkadiusz Dąbrowski - IZ RPO-L2020

9.

Mirosława Dulat - IZ RPO-L2020

10. Małgorzata Walkowska - IZ RPO-L2020
11. Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
12. Bartłomiej Bartczak - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
13. Zbigniew Woch - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
14. Tomasz Linda – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
15. Artur Radziński - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
16. Krzysztof Kaliszuk - Związek ZIT MOF Zielonej Góry
17. Czesław Fiedorowicz – Związek Województw RP
18. Zbigniew Szumski - Związek Powiatów Polskich
19. Wiesław Czyczerski – Unia Miasteczek Polskich
20. Ryszard Barański – Lubuski Sejmik Gospodarczy
21. Łukasz Pabierowski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
22. Izabela Kuchta - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
23. Piotr Zajączkowski – Ministerstwo Rozwoju
24. Gerard Głogowski – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
25. Grzegorz Kaczan - Lubuski Urząd Wojewódzki
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26. Anna Kłosińska - Malinowska – Lubuski Urząd Wojewódzki
27. Łukasz Pietrzak - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
28. Monika Stolarzewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
29. Rafał Wójcik – Ministerstwo Zdrowia
30. Piotr Wójcicki – Ministerstwo Finansów
31. Andrzej Pieczyński – Uniwersytet Zielonogórski
32. Izabela Kumor-Pilarczyk -. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
33. Czesław Słodnik - Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze
34. Adam Szulczewski - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
35. Anita Kucharska - Dziedzic – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”
36. Ewa Hnat- Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
37. Marta Nowakowska – Cymer – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
38. Łukasz Rut – Konfederacja Lewiatan
39. Aleksandra Głazowska – Związek Pracodawców Business Center Club
40. Stanisław Owczarek – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
41. Dariusz Przybyłek - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
42. Romuald Malinowski – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
43. Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
44. Ksawery Topczewski - Forum Związków Zawodowych
45. Jarosław Nieradka - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
46. Radosław Flügel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
47. Karol Mazur - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
48. Sebastian Kackiewicz – Ministerstwo Rozwoju
49. Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
50. Anna Wydrzyńska – Czosnyka (wz. Arkadiusza Lewickiego) – Związek Banków Polskich
51. Iwona Olek – ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
52. Roman Gawroniak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
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