PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło
się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 9.04.2018 roku, w godzinach 10.00
- 12.30. Obradom przewodniczyła Pani Elżbieta Anna Polak - Przewodnicząca Komitetu Monitorującego
RPO-L2020, Marszałek Województwa Lubuskiego.
Spośród 56 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięło 37 osób, co oznacza,
iż kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 87/KM RPO-L2020/2018 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 88/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 89/KM RPO-L2020/2018 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).
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 90/KM RPO-L2020/2018 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 2018 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
7. Przedstawienie informacji o stopniu realizacji ram wykonania.
8. Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji
i certyfikacji.
9. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
10. Prezentacja dotycząca wyników badania w zakresie obciążeń beneficjentów RPO-L2020.
11. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
12. Zakończenie/zamknięcie XII posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
Pani Elżbieta Anna Polak rozpoczęła XII posiedzenie KM witając wszystkich obecnych oraz
przedstawiając goszczących na spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej, w składzie:
- Wolfgang Munch - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej.
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- Krzysztof Wójcik - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji
Europejskiej.
- Aneta Sobotka - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
(DG EMPL) Komisji Europejskiej.
Następnie Pani Marszałek zaprezentowała zebranym tematy przewidziane do omówienia
podczas spotkania, które zostały szczegółowo wskazane w porządku obrad informując, iż głównym
celem spotkania jest:
- przyjęcie zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020,
- przyjęcie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020,
- aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów stosowanych przy ocenie wniosków
finansowanych zarówno w ramach EFRR i EFS.
Ponadto przedstawione zostaną informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie
kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, a także informacje
o stopniu realizacji ram wykonania. Następnie prowadząca posiedzenie zaprosiła zebranych na Dialog
Obywatelski - Debatę o charakterze otwartym, w której udział weźmie Pan Wolfgang Munch.
Dodatkowo, w odniesieniu do trybu obiegowego przyjmowania uchwał przez KM, prowadząca zwróciła
uwagę na niską aktywność w głosowaniu. Pomimo tego, że sekretariat KM przesyła w trakcie trwania
procedury obiegowej e-maile przypominające o konieczności udziału w głosowaniu wszystkich
podmiotów wchodzących w skład KM, znaczna część uprawnionych do głosowania nie przesyła kart do
głosowania. Taka sytuacja stwarza zagrożenie, że procedowana uchwała nie zostanie podjęta wskutek
braku kworum. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i po jego
akceptacji przez KM, dalsza część spotkania przebiegła zgodnie z przyjętym porządkiem.
Ad. 2
Pani Marszałek przekazała głos Pani Sylwii Pędzińskiej – Dyrektor Departamentu Zarządzania
RPO, która omówiła zmiany w Regulaminie KM. Pani Dyrektor poinformowała, że
w związku z nowelizacją Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020 nastąpiła konieczność dostosowania Regulaminu KM RPO-L2020 do
zaktualizowanego dokumentu. Zmiany polegają m.in. na:
- wprowadzeniu możliwości pisemnego upoważniania przez podmiot delegujący innego (niż członek
i zastępca członka KM) przedstawiciela do udziału w posiedzeniu KM;
- wydłużeniu terminu na sporządzanie protokołu z posiedzeń KM z 21 do 30 dni roboczych
(z możliwością wydłużenia tego terminu do 40 dni roboczych w uzasadnionych sytuacjach);
- dopuszczeniu możliwości skrócenia terminu przekazania dokumentów będących przedmiotem obrad
KM do 5 dni roboczych przed posiedzeniem KM w przypadku, gdy dokumenty poddano wcześniej
konsultacjom trwającym co najmniej 5 dni roboczych, przewidującym możliwość zgłoszenia uwag przez
każdą osobę ze składu KM;
- wprowadzeniu możliwości skrócenia terminu na oddanie głosu w procedurze obiegowej, w sytuacji gdy
za przyjęciem albo odrzuceniem uchwały zostanie oddana bezwzględna większość głosów;
- wprowadzeniu wymogu przekazywania, do 15 grudnia każdego roku, członkom KM/ zastępcom oraz
przedstawicielom KE indykatywnego harmonogramu posiedzeń KM na kolejny rok;
- dodaniu obowiązku sporządzania notatek lub protokołów z posiedzeń grup roboczych i udostępniania
ich wszystkim osobom ze składu KM.
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Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do zaproponowanych zmian, w związku z tym Pani Marszałek
zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 87/KM RPO-L2020/2018 zmieniającej 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.
Dokument został przyjęty.
Ad.3
Następny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia zmian w RPO-Lubuskie 2020. Prezentację
dotyczącą zaproponowanych zmian omówiła Pani Sylwia Pędzińska.
W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zidentyfikowano przesłanki do
wprowadzenia jego modyfikacji. Zmiany pogrupowano na następujące obszary:
1. Zmiany wynikające z konieczności dostosowania Programu do notyfikowanej w dniu 24 października
2017 r. obowiązującej wersji Umowy Partnerstwa, w tym w szczególności do zapisów zaktualizowanej
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Ponadto uzupełniono zapisy RPO-L2020
w zakresie przyjętych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Innowacji
Województwa Lubuskiego oraz Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.
2. Zmiany zidentyfikowane w wyniku dokonanego przeglądu RPO-L2020 w zakresie realokacji środków
do Priorytetów Inwestycyjnych szczególnie ważnych z punktu widzenia rozwoju Województwa
Lubuskiego. Implikacją zmian realokacyjnych jest również konieczność dokonania zmian wartości
docelowych wskaźników, w obrębie których realokacja nastąpiła.
3. Zmiany zidentyfikowane w wyniku dokonanego przeglądu RPO-L2020 w zakresie realizacji wartości
wskaźników wybranych do ram wykonania oraz wskaźników kluczowych. Dynamicznie zmieniające się
uwarunkowania mikro i makroekonimiczne m.in. na rynku usług budowlanych (rosnące koszty pracy,
wzrost cen produkcji budowlano – montażowej, czy nasycenie rynku m.in publicznymi zamówieniami
i związana z tym tendencja do kształtowania cen na wyższym poziomie przez wykonawców) wymusiły
dokonanie zmian w zakresie wartości wskaźników związanych z realizacją przedsięwzięć
infrastrukturalnych, m.in. w obszarze transportu (inwestycje kolejowe, drogowe), czy związanych
z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Kolejną determinantą stały się uwarunkowania prawno-formalne
wymuszające zmiany dotyczące wartości wskaźników związanych m.in. z gospodarką wodno-ściekową
(np. przedłużający się proces przyjmowania V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych wraz z Masterplanem, uniemożliwiający kwalifikowanie kosztów w projektach złożonych
w ramach Działania 4.3 RPO-L2020 i tym samym realizację umów o dofinansowanie), czy też
w obszarze transportu (procedury związane ze stosowaniem ustawy PZP). Utrzymanie wskaźników na
niezmienionym poziomie niosłoby za sobą ryzyko nieosiągnięcia założonych wartości, w tym także
wartości pośrednich dotyczących wskaźników włączonych do Ram Wykonania w określonym
i wymaganym terminie (do końca 2018 r.). To z kolei mogłoby skutkować utratą środków finansowych
w ramach rezerwy wykonania.
4. Wprowadzono zapisy wypracowane w wyniku prowadzonego nieformalnego dialogu z Komisją
Europejską przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (IK UP) oraz wynikające ze zmienionych
wytycznych horyzontalnych.
5. Dokonano, zidentyfikowanych w trakcie prac nad zmianami, korekt o charakterze redakcyjnym
i stylistycznym w treści Programu.
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Ponadto Pani Sylwia Pędzińska przedstawiła korekty, wprowadzone do przesłanych
materiałów, które powstały na skutek uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju a także
w drodze roboczych negocjacji z przedstawicielami KE podjętych przed posiedzeniem KM.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrał Pan Łukasz Rydliński z Ministerstwa Środowiska
pytając o realokację środków z gospodarki wodno-ściekowej. Jak wyjaśniła Pani Alicja Makarska,
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, nie proceduje się przesunięcia środków z gospodarki
wodno-ściekowej, a z gospodarki odpadami na inne Działania w ramach tej samej Osi Priorytetowej,
z uwagi na to, że po ogłoszeniu konkursu w zakresie gospodarki odpadami alokacja nie została w pełni
wykorzystana, ze względu na brak tego typu potrzeb w regionie. Głos zabrała również Pani Sylwia
Pędzińska informując, iż potrzeby regionu w zakresie gospodarki odpadami zostały w większości
rozwiązane w poprzedniej perspektywie. Pan Łukasz Pietrzak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podziękował IZ za uwzględnienie uwag dotyczących retencji, co umożliwi realizację działań związanych
z rozwojem retencji na obszarach wiejskich.
Wobec braku dalszych uwag prowadząca spotkanie rozpoczęła głosowanie, w wyniku którego
uchwała nr 88/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 4
Następnie Prowadząca spotkanie oddała głos Pani Agacie Wdowiak, Z-cy Dyrektora
Departamentu Programów Regionalnych, która omówiła zmiany w kryteriach merytoryczno horyzontalnych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczące m.in. uwzględnienia nowej
podstawy udzielania pomocy - art. 56 rozporządzenia 651/2014. W kryteriach dla naboru
zaplanowanego dla typu I i II dostosowano zapisy do postanowień tego artykułu. Ponadto wprowadzono
zmiany techniczne – doprecyzowujące lub porządkujące, na podstawie wcześniejszych doświadczeń
z przeprowadzonego konkursu. Głos zabrał Pan Łukasz Rut z Konfederacji Lewiatan zgłaszając uwagę
do kryterium dostępu Wydatki a przychody dla Działania 1.2, w związku z pojawieniem się
możliwości ogłoszenia konkursu na bazie rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną. Zgłaszający zwrócił uwagę, iż w treści kryterium widnieje zapis: Ocenie podlega czy roczne
wydatki kwalifikowalne w każdym roku realizacji projektu są równe lub niższe od rocznego przychodu ze
sprzedaży Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) za ostatni
zamknięty rok obrachunkowy. Zdaniem Pana Łukasza Ruta w sytuacji, kiedy beneficjentem Działania
miałaby być np. spółka celowa uczelni wyższej lub gminy, która planowałaby wybudować inkubator za
10 mln zł, nie będzie w stanie spełnić tego kryterium. Na rynku lokalnym nie ma bowiem wielu firm czy
instytucji, które mogłyby wykazać roczną sprzedaż na poziomie 10 mln zł. Pan Łukasz Rut wyraził
zaniepokojenie odnośnie niskiego, dotychczasowego wykorzystania alokacji w Działaniu 1.2,
informując, że bez partnerstw parków naukowo - technologicznych z województwa lubuskiego
i inkubatorów przedsiębiorczości, środki przeznaczone na przedmiotowe Działanie nie zostaną
wykorzystane w przypadku projektów infrastrukturalnych, które są dopuszczone w ramach I typu
projektów. W związku z powyższym zawnioskował o wprowadzenie zmiany w przypisie do kryterium,
który brzmi: nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (zgodnie z katalogiem podmiotów
zawartym w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), poprzez wprowadzenie
wyłączenia dotyczącego projektów infrastrukturalnych. Pani Marszałek zaproponowała przegłosowanie
wniosku Pana Ruta. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie wśród wnioskodawców realizacją
projektów w ramach tego Działania. Podkreśliła istotną rolę partnerstwa w tym zakresie i poinformowała,
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o planach dotyczących realizacji projektu budowy Parku Technologii Kosmicznych. Zdaniem Pani
Marszałek zainteresowanie beneficjentów tym Działaniem pozwala uznać obawy odnośnie
niewykorzystania alokacji za nieuzasadnione.
Odnosząc się do wniosku Pana Łukasza Ruta Pani Sylwia Pędzińska zwróciła uwagę, że w ramach
przedmiotowego Działania IZ RPO-L2020 zależy na profesjonalizacji już istniejących usług, a nie na
działaniach inwestycyjnych. Wsparcie powinno być ukierunkowane na działające inkubatory
przedsiębiorczości i IOB, a ewentualne powstawanie nowych musiałoby wynikać z zapotrzebowania
w regionie.
W celu rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii Pan Łukasz Rut poprosił o przeprowadzenie głosowania.
Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przeprowadziła głosowanie za przyjęciem bądź odrzuceniem
wniosku sformułowanego przez Pana Ruta. Podczas głosowania oddano 7 głosów „za”, 14 „przeciw”,
15 osób wstrzymało się od głosu, co oznacza, że wniosek o zmianę treści kryterium „wydatki
a przychody” został odrzucony.
W dalszej części prowadząca spotkanie przekazała głos Panu Markowi Kamińskiemu – Dyrektorowi
Departamentu Programów Regionalnych, który omówił zmiany w pozostałych kryteriach merytorycznych
EFRR. Jak wyjaśnił Pan Marek Kamiński w związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zaktualizowano zapisy kryteriów specyficznych
w działaniach: 3.1 Odnawialne źródła energii, 3.2 Efektywność energetyczna oraz 3.4 Kogeneracja.
Ponadto w ramach Działania 3.1 doprecyzowano kryteria w celu uniknięcia różnej interpretacji zapisów
oraz by zachować spójność z zapisami SzOOP. Dodatkowo, związku z tym, że w ramach Działania 3.4
Wnioskodawcy mają możliwość aplikowania na typ I i typ II projektów oddzielnie oraz łącznie, w celu
zwiększenia przejrzystości oceny scalono kryteria dla obu typów. Omówione zostały również korekty,
wprowadzone na skutek zgłoszonych uwag.
Po zaprezentowaniu przez Pana Dyrektora całości materiału Pani Marszałek zarządziła głosowanie,
w wyniku którego uchwała Nr 89/KM RPO-L2020/2018 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.
Ad. 5
Realizując kolejny punkt spotkania Pani Elżbieta Anna Polak przekazała głos Pani Małgorzacie
Jaźdżewskiej, Dyrektorowi Departamentu EFS, która zaprezentowała zmiany w kryteriach EFS, w tym
wprowadzone autopoprawki. Pani Dyrektor poinformowała, iż w związku z wejściem w życie w dniu
7 marca 2018 r. znowelizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020, a także z uwagi na konieczność dostosowania zapisów kryteriów do
obecnie obowiązujących wytycznych horyzontalnych wprowadzono aktualizację kryteriów wyboru
projektów w następującym zakresie:
- ogólne kryteria wyboru projektów w trybie konkursowym - ocena formalno – merytoryczna,
- kryteria dla Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
- kryteria dla Działania 7.5 Usługi społeczne,
- kryteria dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie
elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.
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Ponadto, w zakresie ogólnych kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym na prośbę Komisji
Oceny Projektów doprecyzowano kryterium formalne nr 2. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju do kryterium horyzontalnego dotyczącego zasady równości szans
i niedyskryminacji dodano wymóg pozytywnego wpływu projektu na jej realizację.
Następnie głos zabrał Pan Waldemar Stępak – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej
Górze, który przedstawił zakres zmian w ogólnych kryteriach wyboru projektów w ramach konkursów
przeprowadzanych przez WUP oraz kryteriach dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do tej części zaprezentowanych zmian, w związku z tym Pani
Marszałek przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 90KM RPO-L2020/2018 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 2018 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS.
Ad. 7
W kolejnym punkcie głos zabrała Pani Małgorzata Mizera – Wołowicz, Z-ca Dyrektora
Departamentu Zarządzania RPO przedstawiając prezentację nt. stopnia realizacji ram wykonania dla
wszystkich osi priorytetowych finansowanych w ramach EFRR oraz EFS. Pani Dyrektor wyjaśniła, że
Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (MIiR) poprosiła IZ o prezentowanie podczas obrad KM
informacji nt. realizacji ram wykonania, które służą analizie postępu wdrażania Programu. Podkreśliła,
że realizacja wskaźników i sukces w osiągnieciu założeń, pozwoli odblokować rezerwę wykonania
i zakontraktować środki, które są obecnie zamrożone w poszczególnych Osiach Priorytetowych.
Wartość tych środków jest znacząca i wynosi ok. 6 proc. całkowitej alokacji na Oś. Dlatego też IZ
współpracując z beneficjentami, kładzie nacisk na realizację założonych wskaźników i niechętnie
zgadza się na ich obniżanie. Osiągnięcie wskaźników na określonym poziomie pozwoli zachować pełną
alokację przeznaczoną dla RPO-Lubuskie 2020. Podsumowując prezentację Pani Marszałek Elżbieta
Anna Polak zwróciła uwagę, że jako IZ musimy rozliczać się z konkretnych rezultatów, co jest ważne nie
tylko ze względu na Rezerwę Wykonania, ale chodzi nam również o wzrost gospodarczy i osiągnięcie
efektów, które założyliśmy w polityce regionalnej.
Do prezentacji odniósł się Pan Piotr Wójcicki z Ministerstwa Finansów, zwracając uwagę na niewysoki
poziom realizacji wskaźników certyfikacji w niektórych Osiach Priorytetowych. Wyraził nadzieję, że do
końca roku założenia zostaną zrealizowane zgodnie z planem certyfikacji dla Programu. Jak podkreślił
Pan Piotr Wójcicki, należy unikać wysyłania wniosków o płatność na ostatnią chwilę, ponieważ KE może
zakwestionować wydatki lub przeprowadzić audyt, tak jak to miało miejsce w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka, gdzie na skutek audytu została zablokowana certyfikacja w dwóch ważnych
Osiach. Odnosząc się do wątpliwości przedstawiciela Ministerstwa Finansów Pani Marszałek wyjaśniła,
iż w kolejnym punkcie porządku obrad omówione zostaną m.in. kwestie związane z poziomem
certyfikacji.
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Ad. 8
Następnie Pani Marszałek przekazała głos Pani Sylwii Pędzińskiej, która przeszła do
przedstawienia informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji
i certyfikacji. Pani Dyrektor rozpoczęła prezentację od przedstawienia informacji nt. kontraktacji,
zwracając uwagę, iż jej wysoki poziom jest istotny z punktu widzenia certyfikacji, o jakiej wcześniej
mówił Pan Piotr Wójcicki. Obecnie osiągnęliśmy ponad 11 proc. wykonania, narastająco do alokacji. Ta
wartość obrazuje poświadczone wydatki do KE. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że region lubuski ma
jedną z najniższych alokacji, a zgodnie z roboczymi ustaleniami z KE wnioski o płatność składane do
KE nie powinny mieć mniejszej wartości niż 10 mln euro. Dotychczas wnioski przekazywane były
komisji na bieżąco, natomiast teraz są one kumulowane, aby osiągnąć określoną wartość. Stąd też niski
poziom certyfikacji w niektórych Osiach, o jakim wspominał przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Pani
Sylwia Pędzińska podkreśliła również, że region lubuski zrealizował już w 50 proc. Plan Rady Ministrów
na 2018 rok.
W podsumowaniu tego punktu Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła uwagę, że na bieżąco
realizowany jest Plan przyspieszenia kontraktacji oraz certyfikacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020. Organizowane są spotkania przedstawicieli IZ z beneficjentami oraz
reprezentantami ZIT MOF i na bieżąco omawiane są wszystkie problemy dotyczące wdrażania, a także
upraszczane są procedury. Także Zarząd Województwa zaangażowany jest we wszelkie kwestie
związane z realizacją Programu, sprawnie działa też Rzecznik Funduszy Europejskich, do którego
można zwracać się z każdym problemem w zakresie realizacji RPO-Lubuskie 2020. Ponadto dnia
23 czerwca br. organizowane jest Forum Rzeczników Funduszy Europejskich, na którym beneficjenci
lubuscy będą mieli możliwość spotkać się podczas debaty z rzecznikami z całej Polski.
Ad. 9
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.
Ad. 10
Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak przeszła do kolejnego punktu spotkania oddając głos Pani
Małgorzacie Mizerze – Wołowicz, która omówiła prezentację dotyczącą wyników badania w zakresie
obciążeń beneficjentów RPO-L2020. Pani Dyrektor poinformowała, że na życzenie Komisji Europejskiej
w ubiegłym roku przeprowadzona została anonimowa ankieta, dotycząca współpracy beneficjentów
z IZ, podczas realizacji RPO-L2020. W ankiecie beneficjenci mieli możliwość wypowiedzenia się czy
dokumenty obowiązujące, tak krajowe, jak unijne, są dla nich zrozumiałe, a także odnieść się do
zapisów dokumentacji konkursowej oraz kryteriów wyboru projektów. Wyniki przeprowadzonej analizy
stanowić będą podstawę wprowadzenia możliwych uproszczeń w procesie pozyskiwania środków UE
w ramach RPO-L2020.
Ad. 11
Po zakończeniu omawiania prezentacji głos zabrał Pan Radosław Flűgel z Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, który poprosił o wyjaśnienia w dwóch kwestiach związanych ze
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stosowanymi przez IZ procedurami w zakresie ogłaszanych konkursów. Pierwsza uwaga dotyczyła
ogłaszania kolejnego konkursu w ramach konkretnego działania, w chwili, kiedy wcześniejszy konkurs
jeszcze nie został rozstrzygnięty. Posłużył się przykładem Poddziałania 8.1.1, na którego
rozstrzygniecie beneficjenci czekali, a mimo to ogłoszony został nowy nabór w ramach tego samego
Poddziałania. Zdaniem zgłaszającego uwagę takie postepowanie powoduje, że wnioskodawcy nie
wiedzą, czy powinni czekać na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego złożyli wnioski, czy składać
ponownie wniosek w odpowiedzi na nowe ogłoszenie.
Drugie zastrzeżenie dotyczyło przyjętego sposobu postępowania w ramach procedury odwoławczej,
w przypadku konkursów realizowanych w zakresie EFS. Jak wyjaśnił Pan Radosław Flűgel, w konkursie
dla Działania 8.3 beneficjenci po zapoznaniu się z listą rankingową i otrzymaniu pisma informującego
o wynikach oceny, zostali pouczeni co do możliwości złożenia w terminie 14 dni od daty odebrania
pisma, protestu odwołującego się od wyników oceny. Część beneficjentów złożyła odwołania, a po ich
złożeniu otrzymała informację, że lista rankingowa została zaktualizowana w wyniku uwzględnienia
jednego z protestów, przy czym wartość projektu objętego protestem wyczerpuje alokację
przeznaczoną na konkurs. W związku z tym pozostawia się ich protesty bez rozpatrzenia. Pan
Radosław Flűgel podkreślił, że w dokumentacji konkursowej nie jest wskazane, że kolejność złożenia
protestu ma znaczenie dla jego uwzględnienia, dlatego kolejność ta nie powinna wpływać na
aktualizowanie listy rankingowej i w konsekwencji przesądzać o otrzymaniu dofinansowania. Jeśli
miałoby tak być, beneficjent powinien zostać o tym poinformowany wcześniej. Ponadto, zdaniem
zgłaszającego uwagę nie ma technicznego systemu, który porządkowałby złożone odwołania pod
kątem daty wpływu. Taka sytuacja powoduje brak transparentności procesu oceny. Odnosząc się do
zastrzeżeń Pana Radosława Flűgela Pani Marszałek stwierdziła, że zostaną one wyjaśnione.
Poinformowała, że spotkała się już w tej sprawie z Rzecznikiem Funduszy Europejskich, do którego
został zgłoszony ten problem oraz zapoznała się ze stanowiskiem Departamentu EFS. Wyjaśniła, że
wprawdzie przepisy prawa nie regulują szczegółowo tych procedur, jednakże w celu wypracowania
satysfakcjonującego rozwiązania wniosek Pana Radosława Flűgela zostanie przyjęty na posiedzenie
Zarządu Województwa Lubuskiego. Jak podkreśliła Pani Marszałek, każdy protest powinien mieć równe
szanse na rozpatrzenie, zgodnie z zasadą równego traktowania. Pani Sylwia Pędzińska odniosła się do
ogłaszania nowego konkursu w trakcie trwania poprzedniego przyznając, że sytuacja w której nałożyły
się konkursy dotyczyła Poddziałania w zakresie edukacji przedszkolnej. Ponieważ nie było
wystarczającej liczby chętnych beneficjentów w pierwszej turze konkursu, alokacja nie została
wyczerpana i zachodziła obawa o nieosiągnięcie zakładanych wskaźników. Pani Marszałek Elżbieta
Anna Polak podkreśliła w tym miejscu, że należy dopracować procedury, aby beneficjenci nie mieli
wątpliwości co do sposobu postępowania w takich wypadkach. Ponadto Pani Marszałek zwróciła
uwagę, że w niektórych sytuacjach, kiedy po zakończeniu oceny okazuje się, że złożone projekty są
bardzo dobre i wysoko ocenione, a ze względu na zbyt małą alokację nie mogą otrzymać
dofinansowania, nie ogłaszamy kolejnego konkursu, tylko zwiększamy alokację w trwającym już
konkursie, aby umożliwić dofinansowanie większej liczbie beneficjentów.
Po zakończeniu dyskusji Pani Marszałek przekazała głos Panu Wolfgangowi Munchowi, który
podziękował za przeprowadzenie ankiety dotyczącej obciążeń beneficjentów RPO-L2020 oraz
opracowanie wniosków z jej analizy. Wnioski te powinny posłużyć do przygotowania uproszczeń, dzięki
którym współpraca beneficjentów i IZ będzie przebiegała sprawniej. Jak zaznaczył Pan Wolfgang
Munch, istotne jest, że dyskusja na ten temat już trwa i jest to jeden z najważniejszych tematów,
zarówno na poziomie KE, krajowym, jak i regionalnym. Dzięki opracowaniu wyników ankiet
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pozyskaliśmy wiedzę, które aspekty wymagają korekty. I teraz, także na poziomie gremium komitetu
monitorującego należy wypracować rozwiązania usprawniające pracę nad wdrażaniem Programu.
Na koniec Pan Łukasz Rut poprosił o sprawną ocenę wniosków o płatność, ponieważ otrzymał sygnały,
że proces ten się przedłuża.
Ad. 12.
Na zakończenie Pani Marszałek podziękowała wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu.
Poinformowała ponadto o zaplanowanych na dzień 13 kwietnia br. w Iłowie i Małomicach konsultacjach
na temat RPO-L2020 i Funduszy Europejskich, podczas których beneficjenci będą mogli spotkać się
z przedstawicielami IZ. Ponadto, w związku z trwającymi obchodami 100 - lecia praw kobiet w każdym
powiecie zorganizowane zostanie miasteczko funduszy, w którym można będzie uzyskać informację na
temat wdrażania Programu. W spotkaniach uczestniczyć będzie Rzecznik Funduszy Europejskich.
Zamykając spotkanie prowadząca jeszcze raz zaprosiła zebranych na Dialog Obywatelski – debatę
otwartą, która odbędzie się po posiedzeniu KM.
Podsumowanie
Podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 przyjęto następujące uchwały:
1. Nr 87/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., zmieniająca 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.
2. Nr 88/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 z dnia 9.04.2018 r., w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020.
3. Nr 89/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., 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).
4. Nr 90/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 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.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl
Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Protokół sporządzono:
Jolanta Feruś
Departament Zarządzania RPO
Zielona Góra, 14 czerwca 2018 r.
9

Załącznik do protokołu z XII posiedzenia KM RPO-L2020
LISTA OBECNOŚCI
XII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
9.04.2018 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.
36.
37.

Elżbieta Anna Polak - IZ RPO-L2020
Alicja Makarska - IZ RPO-L2020
Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020
Monika Zielińska – IZ RPO-L2020
Wolfgang Munch- KE
Aneta Sobotka – KE
Krzysztof Wójcik - KE
Małgorzata Jażdżewska - IZ RPO-L2020
Marek Kamiński - IZ RPO-L2020
Agata Wdowiak - IZ RPO-L2020
Maciej Nowicki – IZ RPO-L2020
Sławomir Kotylak - IZ RPO-L2020
Daniel Mackiewicz - IZ RPO-L2020
Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Michał Rzepecki - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marek Cebula - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Waldemar Stępak - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Tomasz Linda - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Agnieszka Surmacz - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Czesław Fiedorowicz – Związek Województw RP
Elwira Bałenkowska – Związek Powiatów Polskich
Roman Fedak – Rada ds. Rozwoju Woj. Lubuskiego
Wiesław Miczulski - Lubuska Rada Innowacji
Mariusz Herbut – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Zielonej Górze
Ryszard Barański – Lubuski Sejmik Gospodarczy
Dorota Bortnowska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Piotr Zajączkowski - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Gerard Głogowski – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Aleksandra Pytka – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łukasz Rydliński – Ministerstwo Środowiska
Piotr Wójcicki – Ministerstwo Finansów
Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Roman Kielec – 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”
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych
Radosław Flügel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Ewa Hnat - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Łukasz Rut – Konfederacja Lewiatan
Stanisław Owczarek - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Renata Jasik – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Natalia Walewska – Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Iwona Olek – ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Roman Gawroniak – Akademia im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
Anna Kosińska - Malinowska – Lubuski Urząd Wojewódzki
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