PROTOKÓŁ Z XIII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło
się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 11.10.2018 roku, w godzinach 9.00
- 10.30. Obradom przewodniczyła Pani Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO,
członek Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Spośród 54 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięło 31 osób, co oznacza,
iż kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 115/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 116/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.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 117/KM RPO-L2020/2018, w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.5 Rozwój sektora
MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 118/KM RPO-L2020/2018, zmieniającej uchwałę nr 93/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
6. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 119/KM RPO-L2020/2018, w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od
2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
7. Przedstawienie Planów działania na rok 2018 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
8. Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji,
certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania.
9. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
10. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
11. Zakończenie/zamknięcie XIII posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
Pani Sylwia Pędzińska– Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, rozpoczęła XIII posiedzenie
KM witając wszystkich obecnych oraz przedstawiając goszczących na spotkaniu przedstawicieli Komisji
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Europejskiej, Pana Christophera Todda - Dyrektora Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej oraz Pana Krzysztofa Wójcika –
przedstawiciela wydziału ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej.
Następnie prowadząca spotkanie poinformowała zebranych, iż podczas spotkania zaplanowane jest
przyjęcie zmiany w załącznikach do Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020
w związku z wejściem w życie RODO oraz 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,
certyfikacji oraz stopnia realizacji ram wykonania, a także przeprowadzonych naborów w trybie
konkursowym.
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i po jego akceptacji przez KM, dalsza
część spotkania przebiegła zgodnie z przyjętym porządkiem.
Ad. 2
Realizując plan spotkania Pani Sylwia Pędzińska, przeszła do omawiania zmian w Regulaminie
KM, informując, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
w tym zakresie (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zmianie ulega podstawa prawna odnosząca
się do przedmiotowych informacji.
Z uwagi na to, w załącznikach nr 2 i 3 do Regulaminu KM (Oświadczenie i deklaracja członka/zastępcy
członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 oraz
przedstawiciela podmiotu delegującego upoważnionego do udziału w posiedzeniu KM, Oświadczenie
i deklaracja obserwatora w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020)
dostosowano zapisy do obowiązującego prawa.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do wprowadzonych zmian, w związku z tym prowadząca spotkanie
zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 115/KM RPO-L2020/2018 w sprawie przyjęcia zmian
w Regulaminie Komitetu Monitorującego RPO-L2020. Dokument został przyjęty.
Ad.3
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Jaźdżewska, Dyrektor Departamentu EFS, która
zaprezentowała kolejną uchwałę, wyjaśniając, iż aktualizacja dokumentu zawierającego kryteria EFS
dotyczy przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna
osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, dla
I typu projektów - Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności
na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowostawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi),
w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Jak poinformowała Pani
Dyrektor, przedmiotowe kryteria zostały już zaakceptowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, natomiast korekcie uległa ogólna suma punktów w kryteriach
premiujących - z 45 na 40 pkt. W tym miejscu głos zabrał Pan Jarosław Izdebski, reprezentujący
Ministerstwo Zdrowia, potwierdzając zgodność kryteriów z Planem działania w sektorze zdrowia na rok
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2018 w zakresie RPO Województwa Lubuskiego, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność
poinformowania Komitetu Sterującego o korekcie w zakresie punktacji.
Wobec braku uwag Pani Sylwia Pędzińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr
116KM 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 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 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP –
wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynikające z konieczności
dostosowania kryteriów do obowiązujących wytycznych.
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała o uwagach zgłoszonych przez członków KM. W pierwszej
kolejności odniosła się do uwag przedstawicieli Komisji Europejskiej, które dotyczyły kryteriów
w zakresie innowacyjności projektów oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. Propozycja KE
dotyczyła zwiększenia liczby punktów za innowacyjny charakter projektu na poziomie
międzynarodowym oraz punktowania projektów, które przyczyniają się do rozwoju inteligentnych
specjalizacji w regionie.
Pani Agata Wdowiak wyjaśniła, że projektując punktację w kryteriach uwzględniono potencjał
w zakresie poziomów innowacyjności projektów w woj. lubuskim, a także wzięto pod uwagę,
iż wszystkie projekty, które otrzymają punkty za spełnienie kryterium dot. inteligentnych specjalizacji
przyczyniają się do rozwoju regionu.
Pan Krzysztof Wójcik (KE) odniósł się do wyjaśnień Pani Agaty Wdowiak zwracając uwagę na bardzo
dobry balans pomiędzy kryteriami technicznymi a merytorycznymi w RPO woj. lubuskiego.
Jednocześnie podkreślił, iż oceniając wnioski o dofinansowanie należy promować nie tyle projekty
bardzo dobrze napisane, co te, które mają największy wpływ na rozwój regionu. Należy szczególną
uwagę zwracać na jakość wnioskowanych inwestycji, poprzez odpowiednie punktowanie tej jakości
w projektowanych kryteriach merytorycznych.
Do wypowiedzi Pana Krzysztofa Wójcika nawiązał Pan Piotr Zajączkowski (Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju) proponując, aby w kryterium „Innowacyjność projektu” zwiększyć punktację z 7 pkt na 9
w przypadku, gdy projekt ma charakter innowacyjny na poziomie międzynarodowym i dotyczy innowacji
produktowej/procesowej.
Wniosek Pana Zajączkowskiego został poddany pod głosowanie i uzyskał aprobatę KM.
W dalszej kolejności Pani Agata Wdowiak odniosła się do uwagi Business Centre Club (BCC)
dotyczącej kryterium „Kontynuacja projektu zrealizowanego w ramach Działania 1.1 typ I - Projekty
B+R przedsiębiorstw lub Działania 1.2 typ III - regionalny bon na innowacje RPO-L2020 - Kryterium ma
zastosowanie tylko do I typu projektu”. Wyjaśniła, iż uwaga dotyczyła uwzględnienia dodatkowej
punktacji również dla projektów powiązanych z wdrażaniem własnych wyników B+R. Instytucja
Zarządzająca nie uwzględniła wniosku BCC ponieważ zaproponowane rozszerzenie zapisu
spowodowałoby, że punkty w tym kryterium otrzymają wszystkie projekty złożone w ramach typu I, co
nie wpłynie na zróżnicowanie ich punktacji.
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W nawiązaniu do tego punktu głos zabrała Pani Aleksandra Głazowska z BCC, zwracając uwagę,
że pozostawienie kryterium w niezmienionym kształcie, przy uwzględnieniu przewidzianej w nim
punktacji spowoduje, że dofinansowanie uzyskają tylko te projekty, które spełniają kryterium. W związku
z tym należy rozważyć zmniejszenie maksymalnej punktacji w kryterium.
W dyskusji udział wzięła Pani Angelika Mokrzycka, Kierownik Wydziału Kontraktacji Inwestycji
Gospodarczych, zwracając uwagę, że celem IZ nie jest punktowanie wszystkich złożonych projektów,
bo to ich nie zróżnicuje. Zamierzenie jest takie, aby punktować projekty, które stanowią kontynuację
wcześniejszych inwestycji.
Podsumowując dyskusję Pani Sylwia Pędzińska podkreśliła, iż na obecnym etapie wdrażania należy
promować projekty o wysokiej jakości, szczególnie te, które wpisują się w komplementarność co
najmniej wewnątrzprogramową i dotyczą inteligentnych specjalizacji.
Następnie poddano pod głosowanie wniosek Business Centre Club dotyczący korekty kryterium
„Kontynuacja projektu zrealizowanego w ramach Działania 1.1 typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw lub
Działania 1.2 typ III - regionalny bon na innowacje RPO-L2020 - Kryterium ma zastosowanie tylko do I
typu projektu”, poprzez rozszerzenie jego zapisu w sposób uwzględniający przyznanie dodatkowej
punktacji również projektom powiązanym z wdrażaniem własnych wyników B+R.
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
Na zakończenie Pani Sylwia Pędzińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem całości uchwały Nr
117/KM RPO-L2020/2018 w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych dla Działania
1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Uchwała zawierająca korektę w kryterium „Innowacyjność
projektu”, została przyjęta.
Ad. 5
Kolejny punkt spotkania dotyczył przyjęcia uchwały Nr 118/KM RPO-L2020/2018, zmieniającej uchwałę
nr 93/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiany w dokumencie zaprezentowała Pani
Agata Wdowiak. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:
- skorygowano punktację w kryterium horyzontalnym „Przygotowanie projektu do realizacji”;
- wprowadzono kryterium specyficzne Wykonalność finansowa projektu (dla I typu projektów);
- usunięto kryteria specyficzne: „Efektywność kosztowa planowanej rocznej produkcji energii (zł/MWh)”
oraz „Efekt ekologiczny – redukcja emisji CO₂”, ze względu na możliwą trudność z weryfikacją
wskaźników w okresie trwałości. W tym wypadku wartości wskaźników uzależnione są od warunków
atmosferycznych. Analiza kwestii, do których odnosiły się usunięte kryteria została przeniesiona
do kryterium „Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy (zł/MWe)”, w którym osiągana efektywność
kosztowa nie zależy od warunków atmosferycznych.
Pan Piotr Zajączkowski zgłosił uwagę techniczną do kryterium „Efektywność kosztowa zainstalowanej
mocy (zł/MWe)”, gdzie należało skorygować liczbę grup od najniższej do najwyższej wartości
efektywności kosztowej zainstalowanej mocy – z 8 na 20. Ponadto Pan Zajączkowski spytał
przedstawicieli IZ czy spodziewają się tak dużej liczby złożonych wniosków, że zasadnym jest
podniesienie liczby grup. Pani Dyrektor Wdowiak wyjaśniła, że liczba grup została zwiększona
ze względu na znaczne zainteresowanie wnioskodawców konkursem dla przedmiotowego Działania.
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Następnie Pani Sylwia Pędzińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem uchwały Nr 118/KM RPOL2020/2018, zmieniającej uchwałę nr 93/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie
przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1
Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Uchwała została
przyjęta.
Ad. 6.
W dalszej części spotkania Pani Agata Wdowiak przedstawiła propozycję przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP
I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM,
zgodnie
z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Jak
wyjaśniła Pani Dyrektor na skutek uwagi przedstawicieli KE podjęto decyzję o usunięciu kryterium
„Przeszacowanie wydatków”. Pan Krzysztof Wójcik wyjaśnił, że obecnie projekty są w większej części
niedoszacowane i ocena tego kryterium budziła wątpliwości KE, dlatego decyzja o rezygnacji
z przedmiotowego kryterium jest zdaniem Pana Wójcika zasadna.
Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do zaprezentowanego materiału, w związku z czym prowadząca
spotkanie przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego uchwała Nr 119/KM RPO-L2020/2018,
w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla
Działania 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)
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 została przyjęta.
Ad. 7
Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Małgorzata Jażdżewska przedstawiła Plany
działania na rok 2018 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS.
Pan Radosław Flűgel (OPZL) zadał pytanie o zasadność prezentowania na posiedzeniach KM Planów
Działania EFS. Pani Dyrektor Jażdżewska odpowiedziała, że informacyjne przedstawianie PD na
posiedzeniach KM jest odpowiedzią na rekomendację KE w zakresie dobrych praktyk.
Ad. 8
Następnie Pani Sylwia Pędzińska, przeszła do przedstawienia informacji nt. kontraktacji,
certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania.
Odnosząc się do prezentacji Pani Dyrektor, Pan Christopher Todd pogratulował Instytucji Zarządzającej
sprawnego i efektywnego wdrażania. Zdaniem przedstawiciela KE na szczególne wyróżnienie zasługuje
kontraktacja w ramach ZIT, która w porównaniu z innymi regionami znajduje się na wysokim poziomie.
Zadowalający jest również poziom certyfikacji oraz realizacja zasady N+3, dzięki czemu nie ma
zagrożenia utraty środków przeznaczonych na realizację Programu. Odnosząc się do ram wykonania
Pan Christopher Todd podkreślił, że należy na bieżąco monitorować osiąganie wskaźników
finansowych. Nawiązał do projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, informując, że KE
znane są problemy poszczególnych jednostek z pozyskaniem wykonawców takich projektów, a także
związane z tym, że oferty realizacji inwestycji, które finalnie są składane obejmują wyższe koszty niż
początkowo szacowane. Pan Todd zwrócił również uwagę na projekty dotyczące infrastruktury
kolejowej i fakt, że nie zostały podpisane jeszcze umowy w tym zakresie. Podsumował, że nie tylko
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region lubuski boryka się z takimi problemami i wyraził nadzieję, że do końca roku sytuacja ulegnie
zmianie i wszystkie zamierzone cele zostaną zrealizowane.

Ad. 9
Kolejnym 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
Po zakończeniu omawiania prezentacji głos zabrał Pan Radosław Flűgel z Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej, który w imieniu wnioskodawców zwrócił się z prośbą, żeby w sytuacji
kiedy IZ podejmuje decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków w poszczególnych konkursach,
informacja na ten temat pojawiała się wcześniej niż ostatniego dnia pierwotnego terminu. Pani Dyrektor
Sylwia Pędzińska wyjaśniła, iż IZ będzie miała na względzie jak najwcześniejsze poinformowanie
wnioskodawców o przedłużeniu naboru, jednakże nawet jeśli wnioskodawca już złożył wniosek, ma
prawo go wycofać, dopracować i złożyć w przedłużonym terminie.
Ad. 11.
Na zakończenie Pani Sylwia Pędzińska podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu i zaprosiła do udziału w Kongresie Gospodarczym, który został zaplanowany w dniach
11-13 października i którego inauguracja ma miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej.
Podsumowanie
Podczas XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 przyjęto następujące uchwały:
1. Nr 115/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 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 116/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
3. Nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP,
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Nr 118/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 93/KM RPOL2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Nr 119KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno6

ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys.
RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl
Załączniki do protokołu:
1. Lista uczestników XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Protokół sporządziła:
Jolanta Feruś
Departament Zarządzania RPO
Zielona Góra, 20 listopada 2018 r.

Zatwierdzam:

………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Przewodniczącego KM)
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Załącznik do protokołu
LISTA OBECNOŚCI

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.
38.

XIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
11.10.2018 r.
Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020
Monika Zielińska – IZ RPO-L2020
Christopher Todd- 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
Arkadiusz Dąbrowski - IZ RPO-L2020
Mirosława Dulat – IZ RPO-L2020
Łukasz Porycki - IZ RPO-L2020
Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Wadim Tyszkiewicz - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Zbigniew Woch - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Tomasz Linda - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Agnieszka Surmacz - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Krzysztof Kaliszuk – Związek Gmin Wiejskich RP
Elwira Bałenkowska – Związek Powiatów Polskich
Ryszard Barański – Lubuski Sejmik Gospodarczy
Marcin Kostrzewa – WFOŚiGW w Zielonej Górze
Piotr Zajączkowski - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Monika Stolarzewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łukasz Rydliński – Ministerstwo Środowiska
Jarosław Izdebski – Ministerstwo Zdrowia
Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Andrzej Pieczyński – Uniwersytet Zielonogórski
Marta Kowalska – Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
Bożena Pierzgalska – NSZZ „Solidarność”
Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych
Radosław Flügel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Ewa Hnat - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Aleksandra Głazowska – Związek Pracodawców Business Center Club
Stanisław Owczarek - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Justyna Kmietowicz - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Renata Jasik – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
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39.
40.
41.
42.

Wioletta Tybiszewska – Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Woj. Lubuskiego
Iwona Olek – ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Agnieszka Świątek – Lubuski Urząd Wojewódzki
Agnieszka Rozwoda – Lubuski Urząd Wojewódzki
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