PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło
się w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 7.12.2017 roku, w godzinach 10.00
- 13.00. Obradom przewodniczyła Pani Sylwia Pędzińska - Członek Komitetu Monitorującego RPOL2020, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, na mocy upoważnienia udzielonego przez Panią
Alicję Makarską – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, z-cę Przewodniczącego KM.
Spośród 56 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięły 33 osoby, co oznacza,
iż kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 80/KM RPO-L2020/2017 zmieniającej uchwałę nr 5/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie przyjęcia 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).
3. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 81/KM RPO-L2020/2017 zmieniającej uchwałę nr 68/KM RPOL2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających
zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach
Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 82/KM RPO-L2020/2017 zmieniającej uchwałę nr 18/KM RPOL2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 83/KM RPO-L2020/2017 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.
6. Przedstawienie Planów działania na rok 2017 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
7. Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji
i certyfikacji.
8. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
9. Propozycja przyjęcia stanowiska KM RPO-L2020 w kwestii przesunięcia terminu zakończenia
rzeczowej realizacji projektu „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju
transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego” (dodatkowy punkt zgłoszony
do porządku obrad).
10. Prezentacja dotycząca wyników badania w zakresie obciążeń beneficjentów RPO-L2020.
11. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
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12. Zakończenie/zamknięcie XI posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
Pani Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym, rozpoczęła XI posiedzenie KM witając wszystkich obecnych oraz przedstawiając
goszczących na spotkaniu przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Komisji Europejskiej – Pana Christophera Todda oraz Pana Benoit Nadlera. Pani Sylwia Pędzińska
podziękowała władzom Uniwersytetu Zielonogórskiego za udostępnienie Sali Senatu na potrzeby
zorganizowania posiedzenia KM.
Następnie Pani Sylwia Pędzińska zaprezentowała zebranym tematy przewidziane
do omówienia podczas spotkania, które zostały szczegółowo wskazane w porządku obrad. Podczas
omawiania porządku obrad Pan Marek Kamiński - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych,
zawnioskował o wprowadzenie pod obrady dodatkowego punktu, tj. propozycji przyjęcia stanowiska KM
RPO-L2020 w kwestii przesunięcia terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu „Kolej na rower –
Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu
nowosolskiego”, którego Beneficjentem jest powiat nowosolski.
Po krótkiej dyskusji na temat włączenia pod obrady nowego punktu zmieniony porządek obrad
został poddany pod głosowanie i uzyskał aprobatę wszystkich uprawnionych do oddania głosu.
Następnie Pani Sylwia Pędzińska oddała głos Panu Christopherowi Todd reprezentującemu
Komisję Europejską, który przedstawił prezentację pt. Rezultaty i transfer projektów pilotażowych
w Polsce.
Ad. 2
Prowadząca spotkanie podziękowała Panu Christopherowi Todd za prezentację, a następnie
oddała głos Panu Markowi Kamińskiemu, który omówił zmiany w kryteriach merytoryczno horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (OP: 1-5, 9). Pan Marek Kamiński poinformował, że aktualizacja kryteriów dotyczy
następującego zakresu:
- w nazwie Działania 3.1 Odnawialne źródła energii TYP I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł
OZE - elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE - elektrycznej, wpisujących się
w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej doprecyzowano,
że Działanie dotyczy odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Ponadto wprowadzono nowe kryterium
Test pomocy publicznej oraz możliwość premiowania projektów realizowanych w klastrach energii oraz
przewidujących instalację systemu monitorowania powietrza i upubliczniania wyników pomiarów;
- w Działaniu 3.1 Odnawialne źródła energii wyodrębniono TYP II: Budowa nowoczesnych lokalnych
źródeł OZE - cieplnej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE - cieplnej, wpisujących się
w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. W związku z tym
zmieniła się kolejność pozostałych typów w Działaniu;
- w Działaniu 3.1 Odnawialne źródła energii Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych
sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia usunięto kryteria: Możliwość realizacji inwestycji
oraz Projekty realizowane w partnerstwie. Wprowadzono nowe kryterium Test pomocy publicznej oraz
zmieniono parametry oceny w kryterium Skuteczność realizacji projektu;

2

- w Działaniu 3.2 Efektywność energetyczna oraz Działaniu 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach
TYP I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego,
w tym ścieżki rowerowe wprowadzono nowe kryterium Test pomocy publicznej;
- w Działaniu 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom TYP II – Poprawa
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego doprecyzowano nazwę kryterium Zgodność projektu
z obowiązującymi przepisami oraz usunięto kryterium Zgodność projektu z Dyrektywą ptasią
i siedliskową oraz kryterium Projekt jest realizowany na obszarach zagrożonych powodziami;
- w Działaniu 4.2 Gospodarka odpadami Typ I Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi w systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego
termicznego przekształcania odpadów – w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)
skorygowano zapisy kryterium Gotowość techniczna projektu do realizacji. Usunięto kryteria:
Dodatkowe funkcje spełniane przez PSZOK, Gotowość projektu, Termin zakończenia projektu;
- w Działaniu 4.2 Gospodarka odpadami Typ II: Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania
odpadami innymi niż komunalne (w tym związane z recyklingiem) usunięto kryterium Zgodność
z przepisami prawa oraz skorygowano brzmienie kryterium Gotowość techniczna projektu
do realizacji;
- w Działaniu 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodnościekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK)
skorygowano zapisy kryterium Gotowość projektu do realizacji;
- w Działaniu 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego wprowadzono nowe kryterium Test pomocy
publicznej;
- w Działaniu 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu TYP I – Udostępnianie zasobów przyrodniczych TYP II
Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych wprowadzono nowe kryterium Test pomocy
publicznej.
Ponadto, wprowadzono drobne korekty o charakterze formalnym w ramach Działania 5.1
Transport drogowy oraz Działania 5.2 Transport kolejowy I typ projektu – rewitalizacja linii kolejowych.
Do zaprezentowanego przez Pana Marka Kamińskiego materiału odniosła się Pani Hanna
Lodczyk, przedstawicielka IK UP EFS (Ministerstwo Rozwoju), zwracając uwagę na wniesione
zastrzeżenia do kryteriów: „Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym w zakresie
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz „Dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych”, które nie zostały przez IZ uwzględnione ze względu na fakt, iż dotyczą kryteriów
przyjętych już przez komitet monitorujący, i których zmiana nie została przewidziana podczas
planowanego posiedzenia KM. Jak wyjaśnił Pan Marek Kamiński obecny zapis kryteriów nie wymaga
korekty i w pełni oddaje intencje IZ w zakresie oceny wpływu projektu na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami. W opinii Pani Hanny Lodczyk, kryteria te powinny zostać skorygowane
podczas kolejnej zmiany uchwały. Stanowisko to podzielił również Pan Gerard Głogowski –
przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, informując, że podczas
kolejnych modyfikacji dokumentu, zgłoszona zostanie propozycja zmiany zapisów.
Następnie Pani Sylwia Pędzińska rozpoczęła głosowanie, w wyniku którego uchwała Nr 80/KM
RPO-L2020/2017 zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia 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), została przyjęta większością głosów.
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Ad.3
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia zmian w kryteriach środowiskowych dla Osi
Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych,
tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4). O omówienie tematu został poproszony Pan Marek Kamiński, który poinformował,
że z uwagi na nowelizację ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którą określone zostały definicje kryteriów
wyboru projektów oraz warunków formalnych nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w uchwale
przyjmującej kryteria środowiskowe. Uchylone zostały kryteria odnoszące się do kompletności, formy
oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Elementy te zostaną włączone do katalogu
warunków formalnych i nie będą podlegać ocenie w zakresie spełniania kryteriów, w związku z czym nie
będą zatwierdzane przez KM.
Po zaprezentowaniu zakresu zmian głos zabrał Pan Łukasz Pietrzak z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi proponując, aby z przyczyn technicznych, w celu zwiększenia przejrzystości zapisów
kryterium dodać treść przypisu znajdującego się pod tabelą, dotyczącego sposobu sprawdzenia
prawidłowości OOŚ, do podpunktu drugiego w definicji kryterium. Proponowana zmiana zyskała
aprobatę KM i dokument został skorygowany.
Wobec braku dalszych uwag prowadząca spotkanie rozpoczęła głosowanie, w wyniku którego
uchwała Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., w sprawie
przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9
(z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4)
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została przyjęta.
Ad. 4
Następny punkt porządku obrad, dotyczył zatwierdzenia zmian Planu Ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pani Sylwia Pędzińska zwróciła uwagę na to, że komitet
monitorujący rozpatruje i zatwierdza plan ewaluacji dla programu operacyjnego, a także wszelkie jego
zmiany. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Plan
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego podlega co najmniej raz do roku przeglądom
i ewentualnym zmianom. Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO-L2020 w związku ze zwiększeniem się stanu
wiedzy na temat potrzeb informacyjnych oraz przy uwzględnieniu aktualnego stanu wdrażania RPOL2020, dokonała modyfikacji Planu przede wszystkim w zakresie przewidzianych do realizacji badań
ewaluacyjnych. Wprowadzone zmiany dotyczą w głównej mierze zapisów w obszarze metodologii, celu
i planowanych terminów badań, które będą realizowane w ramach RPO-L2020. Zmiany wprowadzone
w Planie Ewaluacji obejmują:
1. odstąpienie od badania pn. Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy
w województwie lubuskim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z uwagi na zakres badania
obejmujący oszacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego, za którego
wyliczenie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014–2020, odpowiada IZ PO WER;
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2. włączenie zakresu badania pn. Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPOL2020 do badania pn. Ewaluacja podsumowująca, dotycząca systemu realizacji oraz postępu
rzeczowego i rezultatów RPO-L2020 w ramach odrębnego obszaru badawczego;
3. włączenie zakresu badania pn. Ocena funkcjonowania systemu wsparcia OZE do badania
dotyczącego oceny efektów działań RPO-L2020 realizowanych w ramach OP 3 Gospodarka
niskoemisyjna;
4. włączenie zakresu badania pn. Ocena mechanizmu funkcjonowania i efektów zastosowania
w ramach RPO-L2020 instrumentów finansowych do badania pn. Ewaluacja podsumowująca dotycząca
systemu realizacji oraz postępu rzeczowego i rezultatów RPO-L2020 w ramach odrębnego obszaru
badawczego;
5. włączenie zakresu badania pn. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Działania
4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego RPO-L2020 na zwiększenie dostępności dóbr dziedzictwa
kulturowego, wzmocnienia funkcji edukacyjnej i zwiększenia udziału obywateli w kulturze
w województwie lubuskim do badania pn. Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych
i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach OP 4. Środowisko i kultura RPO-L2020.
Po zakończeniu dyskusji prowadząca spotkanie rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem uchwały
Nr 82/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
zmieniającej uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia
Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, która została przyjęta
jednogłośnie.
W podsumowaniu tego punktu porządku obrad głos zabrał Pan Benoit Nadler przypominając,
że celem ewaluacji jest podniesienie w przyszłości efektywności wdrażania programów operacyjnych.
Aktualnie część działań przewidzianych do realizacji w ramach RPO nie została jeszcze zakończona,
jednakże w niektórych przypadkach można już wyciągać pierwsze wnioski. Pan Nadler zwrócił uwagę
na programy rozwoju innowacji, które zostały opracowane przez poszczególne regiony, i niezmiernie
ważną rzeczą jest, aby projekty realizowane w ramach programów regionalnych wpisywały się
w te dokumenty. Ma to olbrzymie znaczenie dla realizacji polityki spójności UE.
Ad. 5
W dalszej części spotkania Pani Sylwia Pędzińska przekazała głos Panu Tomaszowi Lindzie –
Naczelnikowi Wydziału Zarządzania RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, który
przedstawił zakres zmian w kryteriach wyboru projektów w obszarze EFS. Pan Tomasz Linda wyjaśnił,
że w ramach bieżącej aktualizacji zaproponowano zmiany dotyczące kryteriów dostępu dla projektów
pozakonkursowych realizowanych w ramach naboru przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze. Korektę w kryterium nr 3, dotyczącego efektywności zatrudnieniowej wprowadzono
na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 30 października 2017 roku, w sprawie określenia
minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej na rok 2018 dla projektów realizowanych
w ramach celu tematycznego 8. Zgodnie z komunikatem MR dopuszczalne są dwa sposoby wyliczania
efektywności zatrudnieniowej. Pierwszy sposób - na podstawie podjęcia zatrudnienia w oparciu
o umowę o pracę, samozatrudnienie i umowę cywilno-prawną, natomiast drugi sposób wyliczania
efektywności wyłącza możliwość zawierania umów cywilno-prawnych jako sposobu podjęcia
zatrudnienia. Jak wyjaśnił Pan Tomasz Linda korekta kryterium nr 3 została przygotowana przy
uwzględnieniu pierwszego sposobu liczenia efektywności zatrudnieniowej. Do tych wyjaśnień odniosła
się Pani Hanna Lodczyk, zwracając uwagę, iż z ostatnich informacji wynika, że Komisja Europejska
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skłania się ku stosowaniu sposobu obliczania efektywności zatrudnieniowej, bez uwzględniania umów
cywilno-prawnych, przy którym progi określania efektywności są niższe. W związku z trwającymi
renegocjacjami RPO-L2020, aby uniknąć ryzyka, że wskazane zostaną wyższe progi efektywności,
które trzeba będzie osiągnąć bez uwzględniania umów cywilno-prawnych Pani Hanna Lodczyk
zaproponowała rozwiązanie, stosowane już przez inne regiony, aby w kryteriach zawrzeć informację,
iż ostateczne dane o poziomie efektywności zatrudnieniowej zostaną opublikowane w wezwaniu
do złożenia wniosku o dofinansowanie. Pan Tomasz Linda oraz przedstawiciele IZ przychylili się
do propozycji Pani Hanny Lodczyk.
Po zakończeniu dyskusji Pani Sylwia Pędzińska poddała pod głosowanie propozycję
przedstawicielki IK UP EFS, dotyczącą zmiany brzmienia kryterium odnoszącego się do efektywności
zatrudnieniowej. Propozycja została przyjęta przez KM większością głosów.
Następnie Pani Sylwia Pędzińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem całości uchwały
Nr 83/KM RPO-L2020/2017 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.
Ad. 6
Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Małgorzata Jażdżewska przedstawiła Plany
działania na rok 2017 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS.
Ad. 7
Następny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia informacji nt. aktualnego stanu
wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji. Omówiła go Pani Sylwia Pędzińska. Do tej
części prezentacji odniósł się Pan Christopher Todd, gratulując IZ RPO-L2020 doskonałego wyniku
kontraktacji oraz zwracając uwagę na konieczność osiągnięcia określonych progów certyfikacji, co jest
bardzo istotne z punktu widzenia KE. Pan Benoit Nadler wyraził opinię, że należy podjąć działania
w celu zminimalizowania różnicy pomiędzy poziomem kontraktacji a certyfikacji. Podkreślił,
że wykorzystanie funduszy UE powinno przekładać się na rozwój gospodarczy oraz wzrost zatrudnienia
w województwie lubuskim. Pan Benoit Nadler zwrócił również uwagę na kryteria wyboru projektów,
które powinny być przygotowywane i dobierane adekwatnie do typów projektów. IZ powinna oceniać
kryteria z perspektywy beneficjenta i analizować czy odpowiadają specyfice projektu. Odnosząc się
do wypowiedzi przedstawicieli KE Pani Sylwia Pędzińska podkreśliła, że IZ wprowadza uproszczenia
i usprawnienia we wdrażaniu Programu. Zmiana ustawy wdrożeniowej również otwiera możliwość
wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla beneficjentów.
Ad. 8
Następnym punktem obrad było przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych
naborów w trybie konkursowym. Pani Sylwia Pędzińska poinformowała, że informacje zawarte
w przedmiotowym dokumencie opierają się na zestawieniu danych statystycznych dotyczących m.in.:
typu naboru, terminu jego rozpoczęcia, liczby projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs, wnioskowanych kwot alokacji oraz liczby protestów.
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Ad. 9
Pani Sylwia Pędzińska przeszła do kolejnego punktu spotkania, który został dodatkowo
wprowadzony na wniosek Pana Marka Kamińskiego i dotyczył propozycji przyjęcia stanowiska KM
RPO-L2020 w kwestii przesunięcia terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu „Kolej na rower –
Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu
nowosolskiego”. Pani Sylwia Pędzińska oddała głos Panu Markowi Kamińskiemu, który poinformował,
iż powiat nowosolski, będący beneficjentem przedmiotowego projektu, z uwagi na trudności
z wyłonieniem wykonawców w wyniku kolejnych przedsięwzięć przetargowych, nie będzie w stanie
zrealizować projektu w terminie określonym w Regulaminie konkursu. Rozłożenie realizacji w czasie
daje szanse, że brakujące środki będące wkładem własnym partnerów projektu (gmin wiejskich)
zostaną zabezpieczone i projekt będzie mógł zostać zakończony. Pan Marek Kamiński przedstawił
członkom KM szczegóły dotyczące sprawy oraz przekazał pisemną informację.
Odnosząc się do omawianej kwestii głos zabrał Pan Krzysztof Kaliszuk Z-ca Prezydenta Miasta
Zielona Góra, przypominając, że KM zajmował się już podobnym problemem, dotyczącym projektu
realizowanego w ramach EFS. Podkreślił, że kłopoty beneficjenta ze znalezieniem wykonawców nie są
przez niego zawinione, a są wynikiem sytuacji na rynku. Pan Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej
Soli poparł wniosek o wyrażenie pozytywnej rekomendacji dla wydłużenia terminu realizacji
przedmiotowego projektu i zwrócił uwagę na często zgłaszane przez beneficjentów problemy
ze znalezieniem wykonawców, których wystąpienie nie mogło być przewidziane wcześniej, z uwagi
na to, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie sytuacja na rynku podwykonawców była
zupełnie odmienna. Pan Benoit Nadler wyraził opinię, iż IZ nie jest odpowiedzialna za problemy, które
beneficjent napotyka podczas realizacji projektu, jednakże należy zwrócić uwagę na formułowanie
kryteriów, aby ich spełnienie nie było niemożliwe dla wnioskodawców. Pan Radosław Flűgel
z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej wyraził opinię, iż w wielu przypadkach wytyczne, jakie
obowiązują wnioskodawców nie nadążają za realiami z jakimi stykają się oni podczas realizacji
projektów i dlatego IZ powinna wykazywać zdecydowanie w podejmowaniu decyzji będących
odpowiedzią na zgłaszane przez wnioskodawców trudności.
Podsumowując dyskusję Pan Marek Kamiński skierował do KM prośbę o wyrażenie opinii, która
mogłaby być podstawą do podjęcia przez ZWL decyzji, odnośnie wyrażenia zgody, dotyczącej
aneksowania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu i wydłużenia terminu jego realizacji.
Uchwała w tym zakresie miałaby zostać przygotowana i przesłana w trybie obiegowym.
Pan Marek Kamiński zaproponował następującą treść stanowiska:
Komitet Monitorujący pozytywnie opiniuje zamiar przesunięcia terminów realizacji projektu.
„Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie
powiatu nowosolskiego”.
Pani Sylwia Pędzińska poprosiła członków KM o wyrażenie opinii poprzez podniesienie ręki
i na tej podstawie KM opowiedział się za przedstawieniem Zarządowi Województwa Lubuskiego wyżej
wymienionej rekomendacji.
Ad. 10
Na wniosek przedstawicieli KE Pani Sylwia Pędzińska zaproponowała zebranym wykreślenie
punktu porządku obrad dotyczącego przedstawienia wyników badania w zakresie obciążeń
beneficjentów RPO-L2020. Prezentacja ta zostanie szczegółowo omówiona na kolejnym posiedzeniu
KM. Podczas głosowania KM przychylił się do tej propozycji.
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Ad. 11
Pani Sylwia Pędzińska zwróciła się do zebranych z pytaniem o ewentualne uwagi lub wnioski.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag.
Ad. 12.
Na zakończenie prowadząca spotkanie Pani Sylwia Pędzińska przedstawiła zebranym
Indykatywny plan posiedzeń KM RPO-L2020 na rok 2018, a następnie podziękowała wszystkim
gościom za przybycie i zamknęła XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Podsumowanie
Podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 przyjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie
przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi
Priorytetowych RPO – L2020 współfinansowanych ze środków EFRR (OP: 1-5, 9).
2. Uchwała Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.,
w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9
(z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4)
RPO – L2020 współfinansowanych ze środków EFRR.
3. Uchwała Nr 82/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie
zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Uchwała Nr 83/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 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.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl

Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Protokół sporządzono:
Jolanta Feruś
Departament Zarządzania RPO
Zielona Góra, 22 stycznia 2018 r.
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Załącznik do protokołu z XI posiedzenia KM RPO-L2020
LISTA OBECNOŚCI
XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
7.12.2017 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.

Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020
Monika Zielińska - IZ RPO-L2020
Christopher Todd- KE
Benoit Nadler - KE
Małgorzata Jażdżewska - IZ RPO-L2020
Marek Kamiński - IZ RPO-L2020
Danuta Wesołowska- Wujaszek - IZ RPO-L2020
Mirosława Dulat - IZ RPO-L2020
Daniel Mackiewicz - IZ RPO-L2020
Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Michał Rzepecki - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wadim Tyszkiewicz – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Piotr Iwanus - 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 MOF Zielonej Góry
Roman Fedak – Rada ds. Rozwoju Woj. Lubuskiego
Lechosław Ciupik – Lubuska Rada Innowacji
Wiesław Miczulski - Lubuska Rada Innowacji
Mariusz Herbut – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Zielonej Górze
Ryszard Barański – Lubuski Sejmik Gospodarczy
Hanna Lodczyk – Ministerstwo Rozwoju
Gerard Głogowski – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Monika Stolarzewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Andrzej Pieczyński – Uniwersytet Zielonogórski
Czesław Słodnik – Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze
Adam Szulczewski - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
Anita Kucharska - Dziedzic – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”
Grzegorz Pawlak – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
Zbigniew Dauksza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Radosław Flügel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Karol Mazur – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
Dariusz Wójcicki - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Jakub Zamoyski – Konfederacja Lewiatan
Stanisław Owczarek - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Renata Jasik – Ministerstwo Rozwoju
Natalia Walewska – Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Wioletta Tybiszewska – Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa
Lubuskiego
43. Roman Gawroniak – Akademia im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
44. Agnieszka Świątek – Lubuski Urząd Wojewódzki
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