PROTOKÓŁ Z XV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło
się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 11.12.2019 roku, w godzinach 11.00
- 13.30. Obradom przewodniczył Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
z-ca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Spośród 52 członków uprawnionych do głosowania w posiedzeniu udział wzięło 27 osób, co oznacza,
że kworum wymagane podczas głosowania zostało osiągnięte.
Zaplanowano następujący porządek obrad:
1. Propozycja przyjęcia uchwały nr 143/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały nr 144/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 18/KM
RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
3. Propozycja przyjęcia uchwały nr 145/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 3/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
4. Propozycja przyjęcia uchwały nr 146/KM RPO-L2020/2019 w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Propozycja przyjęcia uchwały nr 147/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 94/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna
Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
6. Propozycja przyjęcia uchwały nr 148/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 119/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys.
RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
7. Propozycja przyjęcia uchwały nr 149/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 140/KM
RPO-L2020/2019 z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.4 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
8. Propozycja przyjęcia uchwały nr 150/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 97/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
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9.
10.
11.
12.
13.

i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Przedstawienie Planów działania na rok 2019 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
Przedstawienie informacji nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji,
certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania.
Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
Przedstawienie informacji w zakresie rozkładu środków Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020 w podziale na powiaty.
Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020. Zakończenie/zamknięcie XV posiedzenia KM
RPO-L2020.

Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, rozpoczął XV posiedzenie
Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 witając wszystkich uczestników, w tym gości z Komisji
Europejskiej - Panią Anetę Sobotkę – przedstawicielkę wydziału ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego (DG EMPL) oraz Pana Krzysztofa Wójcika – przedstawiciela wydziału ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). Następnie Pan Marszałek omówił tematy posiedzenia
informując, iż głównym celem spotkania jest:
- przyjęcie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020,
- przyjęcie zmian w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów stosowanych przy ocenie wniosków
finansowanych w ramach EFRR i EFS.
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i po jego akceptacji przez KM, dalsza
część spotkania przebiegła zgodnie z przyjętym porządkiem.
Ad.1
Realizując plan spotkania Pan Marcin Jabłoński przekazał głos Pani Sylwii Pędzińskiej, Dyrektor
Departamentu Zarządzania RPO, która omówiła propozycję zmian w Regionalnym Programie
Operacyjnym – Lubuskie 2020. Jak wyjaśniła Pani Dyrektor aktualizacja Programu podąża za
zmieniającymi się potrzebami społeczno - gospodarczymi regionu. Propozycja zmian była na bieżąco
konsultowana w trybie kontaktów roboczych z przedstawicielami KE oraz Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej. W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
zidentyfikowano przesłanki w zakresie realokacji środków do Priorytetów Inwestycyjnych szczególnie
ważnych z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego. Konieczne było również dokonanie
zmian wartości docelowych wskaźników, w obrębie których realokacja nastąpiła.
Wśród zaproponowanych zmian do treści RPO-L2020, najważniejsze dotyczą:
• Rezygnacji z realizacji wsparcia w formule IF w obszarze efektywności energetycznej z uwagi na
brak aktywności podmiotów, które są skłonne do składania ofert w ramach ogłoszonych przez BGK
(Menadżera Funduszu Funduszy) postępowań przetargowych i zawarcia umów na pośredniczenie
w udzielaniu pożyczek w regionie.
• Wycofania części wkładu do IF w obszarze wsparcia przedsiębiorczości związanego, z jednej strony
ze zidentyfikowanymi zagrożeniami w dystrybucji środków w ramach PI 3c, w obszarze IF, a z drugiej
strony z dużymi potrzebami inwestycyjnymi w ramach PI 4c.
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• Zmniejszenia środków w obszarze skierowanym na wsparcie B+R, które wynika z zagrożenia
niewykorzystania środków i skierowania ich na pozostałe działania wspierające rozwój
przedsiębiorczości.
• Zasilenia środkami PI 2c, z uwagi na konieczność poprawy funkcjonowania sfery publicznych
e-usług.
• Znacznego zwiększenia środków w obszarze efektywności energetycznej (w części dotacyjnej), jako
jednego z wiodących kierunków polityki pro środowiskowej regionu.
• Przeniesienia środków z obszaru przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz gospodarki wodnościekowej (przy zabezpieczeniu środków na zaplanowane inwestycje w tym obszarze) na działania
związane z rewitalizacją i infrastrukturą zdrowotną oraz usług społecznych.
• Realokacji w obszarach rynku pracy oraz równowagi społecznej, gdzie konieczne jest dostosowanie
wymiaru wsparcia do obserwowanych, w trakcie realizacji Programu, znacznych zmian społecznogospodarczych, w tym spadku bezrobocia oraz poziomu ubóstwa w regionie na rzecz, między innymi
wzmocnienia sektora edukacji, czy profilaktyki zdrowotnej.
Bezpośrednią konsekwencją realokowania środków jest konieczność dostosowania wartości
wskaźników do zmienionej wartości środków w poszczególnych obszarach. Pakiet zmian Programu
uwzględnia zatem aktualizację wskaźników zarówno włączonych do Ram Wykonania, jak
i programowych.
Uwzględniono również potrzeby ZIT w zakresie realokowania środków, zgodnie z aktualnymi
potrzebami i ze Strategią ZIT. Projekt obejmuje również uwzględnienie uwag wynikających
z technicznych uzgodnień z Komisją Europejską i Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa.
Do zmian, których konsekwencją nie jest bezpośrednio realokacja środków, należy zaliczyć głównie te
w obszarze rynku pracy i włączenia społecznego. Dlatego też, IZ RPO-L2020 proponuje modyfikację
założeń programowych dotyczących odbiorców ostatecznych wsparcia w obszarze rynku pracy.
Malejące zainteresowanie (obecnie zdefiniowanych) ostatecznych odbiorców uczestnictwem
w projektach na rzecz aktywizacji zawodowej, a w konsekwencji trudności z rekrutacją osób do
projektów i z osiąganiem wskaźników, nakłania do weryfikacji definicji grup docelowych w Działaniach
realizowanych w obszarze rynku pracy. Zaproponowana zmiana obejmuje rozszerzenie zapisów RPO
m.in. o imigrantów oraz emigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny czy osoby ubogie
pracujące. Rozszerzenie grupy ostatecznych odbiorców nie zmieni celu realizacji PI, natomiast będzie
sprzyjać jego realizacji. Zaproponowano również wprowadzenie trybu pozakonkursowego w ramach
obszaru e-usług publicznych.
Po zakończeniu prezentacji głównych zmian w RPO-L2020 głos zabrał Pan Radosław Flűgel
z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej pytając o proponowaną realokację zmniejszającą środki
w Działaniu 1.1 oraz koncepcję wsparcia systemowego w ramach e- usług. Jak podkreślił Pan Flűgel
w ostatnim konkursie w ramach Działania 1.1 złożonych zostało bardzo dużo wniosków, na kwotę
znacznie przekraczającą alokację, stąd wątpliwość, czy realokowanie środków do innego Poddziałania
jest uzasadnione. Odpowiadając na wątpliwości przedstawiciela OPZL Pan Marszałek Marcin Jabłoński
wyjaśnił, że pojawił się pomysł utworzenia przedsięwzięcia roboczo nazwanego regionalnym węzłem
informatycznym, które byłoby odpowiedzią na potrzeby publiczne, w tym potrzeby szpitali i całej grupy
wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, z możliwością rozszerzenia grupy użytkowników o inne
publiczne bądź niepubliczne jednostki ochrony zdrowia.
Odnosząc się do pytania dotyczącego konkursu w ramach Działania 1.1 Pani Sylwia Pędzińska
wyjaśniła, że obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków i istnieje możliwość zwiększenia
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alokacji w ramach tego naboru jeśli okazałoby się, że duża liczba złożonych projektów spełni kryteria
formalne i merytoryczne.
Pan Łukasz Rut z Konfederacji Lewiatan wyraził opinię, iż pomniejszanie środków przeznaczonych dla
przedsiębiorców na realizację projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej w zakresie innowacyjności
i instrumentów finansowych jest nieuzasadnione, w sytuacji, kiedy jedną z najważniejszych potrzeb
regionu jest podniesienie jego innowacyjności. Pani Sylwia Pędzińska jeszcze raz podkreśliła,
że możliwe jest zwiększenie alokacji w ramach trwającego konkursu w Działaniu 1.1, jeśli okaże się,
że duża liczba projektów pozytywnie przejdzie etap oceny. Natomiast w przypadku projektów
dotyczących Instrumentów Finansowych, z uwagi na kończącą się perspektywę finansową 2014-2020
wskazana jest ostrożność w kierowaniu środków z uwagi na specyfikę tych projektów, których realizacja
jest rozciągnięta w czasie.
Głos zabrał Pan Krzysztof Kaliszuk – z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra – poprosił o dopilnowanie
rozliczenia kończącego się dużego projektu z zakresu e – usług, dotyczącego budowy internetowej sieci
szkieletowej na terenie województwa.
Pan Łukasz Rut zaproponował, aby podczas projektowania planowanych działań z zakresu e – usług
wziąć pod uwagę doświadczenia z projektu realizowanego w województwie dolnośląskim, polegającego
na utworzeniu Data Techno Park sp. z o.o. - instytucji otoczenia biznesu, realizującej projekty w sferze
innowacji i technologii związanej z branżą medyczną.
Pan Krzysztof Wójcik, reprezentujący Komisję Europejską (DG REGIO) w części dotyczącej EFRR
odniósł się do sposobu procedowania przyjęcia zmian w Programie. Podkreślił, że był to długi proces,
rozpoczęty wcześnie, dzięki czemu było dużo czasu, żeby przedyskutować każdą zaproponowaną
zmianę. Priorytetem ze strony KE jest wsparcie rozwoju gospodarczego regionu, wsparcie firm
i niskoemisyjności. Szczegółowo była też sprawdzana kwestia instrumentów finansowych, ponieważ
w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 instrumentów finansowych będzie więcej niż dotacji.
Należy więc wyciągnąć wnioski na temat tego, co się w tym zakresie nie udało w bieżącej perspektywie
i wykorzystać doświadczenie planując kolejną perspektywę. Pan Wójcik zwrócił również uwagę na
wspieranie projektów z zakresu innowacyjności. W jego opinii wnioskodawcy nie powinni czekać
z przygotowaniem projektów do przyszłej perspektywy finansowej, ale już teraz je opracowywać, aby
były to przedsięwzięcia mocne merytorycznie. Ponadto IZ powinna kłaść nacisk, aby kryteria oceny
projektów były mniej techniczne, a bardziej merytoryczne. Przedstawiciel KE zwrócił się apelem o walkę
ze złą jakością powietrza w Polsce, co powinno być wyzwaniem obywatelskim. Przypomniał, że 36
miast z 50 o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, to miasta Polskie, a 46 tys. ludzi
umiera rocznie tylko z powodu złej jakości powietrza. Poza względami politycznym
i gospodarczymi np. dotyczącymi użycia węgla, to regiony mają wpływ na to, w jakie działania kierują
środki m.in. pochodzące z UE. Wskazane byłoby przeznaczenie środków na wymianę pieców, najlepiej
jako element kompleksowy powiązany np. z termomodernizacją. KE chętnie będzie wspierała wszelkie
działania w tym zakresie. Podsumowując Pan Wójcik pochwalił współpracę z IZ RPO-L2020 i KM RPOL2020, uznając ją jako jedną z najbardziej efektywnych w kraju.
Pan Marszałek Marcin Jabłoński podziękował za ciepłe słowa i uwagi przedstawiciela KE i zapewnił, że
w przyszłości będziemy się starać osiągać jeszcze lepsze rezultaty w staraniu o jakość powietrza
i innowacyjność.
Następnie głos zabrała Pani Aneta Sobotka, przedstawicielka KE (DG EMPL) podsumowując proces
renegocjacji Programu w części dotyczącej EFS, podkreślając, że większość zmian jest zgodna
z priorytetami KE, np. w zakresie przesunięcia środków na usługi społeczne, uczenie się przez całe
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życie i szkolnictwo zawodowe. Pan Wójcik dodał, że od momentu zaakceptowania zmian w Programie
przez KM RPO-L2020 i wpisania zmian do systemu informatycznego KE, do momentu wydania przez
KE pozytywnej decyzji muszą minąć 3 miesiące.
Pan Piotr Zajączkowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podziękował za dobrą
współpracę z IZ w zakresie uzgadniania zmian w Programie, zapewnił, że niebawem powinna zapaść
decyzja Ministra Właściwego ds. Rozwoju Regionalnego w zakresie akceptacji ustaleń
renegocjacyjnych.
Na zakończenie realizacji tego punktu spotkania Przewodniczący KM przeprowadził głosowanie nad
uchwałą nr 143/KM RPO-L2020/2019 w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020, która została
jednogłośnie przyjęta.
Ad.2
W kolejnym punkcie spotkania Pani Małgorzata Mizera - Wołowicz, z-ca Dyrektora Departamentu
Zarządzania RPO przedstawiła zmiany w Planie Ewaluacji PRO – L2020, które wynikają z realizacji
wcześniejszych badań ewaluacyjnych i wiedzy z tym związanej.
Dokonano następujących korekt:
- zmiana w celu głównym badania, metodologii oraz kosztach poszczególnych faz w przypadku badania
pn. Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- dokonano korekty kryteriów oraz zapisów celu głównego badania pn. Ocena efektów działań RPOL2020 realizowanych w ramach OP2. Rozwój cyfrowy poprzez rezygnację z zamkniętego katalogu
e-usług,
- zrezygnowano z badania pn. Ewaluacja ex ante realizacji programu operacyjnego 2021+ (brak
zapisów dot. badania w projektach rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy),
- dokonano zmian celu głównego oraz metodologii badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk
horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
- dokonano zmian metodologii badania pn. Ocena efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych
i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach OP 4. Środowisko i kultura RPO-L2020.
Po zakończonej prezentacji rozpoczęło się głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 144/KM RPOL2020/2019 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.
Ad.3
Prowadzący spotkanie przekazał głos Pani Joannie Ejsmont, Dyrektor Departamentu EFS, która
zaprezentowała uchwałę przyjmującą kryteria EFS. Pani Dyrektor wyjaśniła, że przedmiotem uchwały
jest aktualizacja kryteriów dla naborów w ramach Działań/ Poddziałań:
- 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza
formułą ZIT;
- 7.5 Usługi społeczne;
- 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT;
- 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez
ZIT Gorzów Wlkp.;
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- 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez
ZIT Zielona Góra;
- 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT
Gorzów Wielkopolski;
- 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie
oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT
Zielona Góra;
- 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych;
- 8.5. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
oraz korekta w zakresie ogólnych kryteriów oceny formalno – merytorycznej stosowanych przy ocenie
wniosków w trybie konkursowym.
Ze względu na fakt, iż zmienione zostały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz ds. edukacji, a także ds. rynku pracy, kryteria uległy
modyfikacji w stosunku do kryteriów przyjętych dla poprzednich konkursów.
Dodatkowo w każdym Działaniu, Poddziałaniu wprowadzono kryterium odnoszące się do rozliczania
kosztów projektu kwotami ryczałtowymi lub nie, zmodyfikowano kryterium dotyczące wkładu własnego
oraz dokonano złagodzenia kryteriów premiujących odnoszących się do strategii Polski Zachodniej
i Morza Bałtyckiego. W związku z koniecznością organizacji oddzielnych konkursów dla projektów
o sumie dofinansowania ze środków publicznych do 100 tys. euro i oddzielne powyżej tej wartości,
informację odnośnie wartości projektu przeniesiono do Regulaminu konkursu, co pozwoli na uniknięcie
każdorazowej zmiany kryterium w związku z typem wspieranych projektów (do/powyżej 100 tys. euro).
Pani Dyrektor Ejsmont poinformowała, że do zaproponowanych kryteriów zostały zgłoszone uwagi,
które w większości uwzględniono, jednakże w przypadku dwóch Departament EFS postanowił pozostać
przy swoim stanowisku. Pierwsza uwaga zgłoszona przez IK UP dotyczyła kryterium dostępu nr 1.
W opinii IK UP kryterium powinno wskazywać na wymogi, które musi spełniać projekt i projektodawca,
a nie odsyłać do Regulaminu konkursu, należy więc uregulować kwestie dotyczące maksymalnej
wielkości projektów. Zdaniem DFS uszczegółowienie wymagań finansowych w punkcie 10 oraz 13
Regulaminu konkursu pozwoli na uniknięcie każdorazowej zmiany niniejszego kryterium w związku
z typem wspieranych projektów (do/powyżej 100 tys. euro). Druga nieuwzględniona uwaga dotyczyła
kryterium nr 2 w Działaniu 8.3. Ministerstwo stoi na stanowisku, że w przypadku projektów powyżej
1 mln PLN nie będzie możliwości rozliczania kosztów jednostkowych przy szkoleniach językowych. Jak
wyjaśniła Pani Ejsmont, formy rozliczania projektów dotyczące działania 8.3 wskazane są szczegółowo
w punkcie 17 oraz w 25 Regulaminu konkursu - Kwalifikowalność wydatków, a także w załączniku nr 7
do Regulaminu. Dodatkowo istnieje kryterium horyzontalne dotyczące rozliczenia kosztów usługi
szkoleń językowych w oparciu o stawki jednostkowe.
Pan Tomasz Linda z Wojewódzkiego Urzędu Pracy poinformował, że zmianie uległy kryteria dostępu
dla Działania 6.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, odnoszące się do grupy docelowej.
Przedmiotowa zmiana związana jest z dostosowaniem kryteriów do obowiązującej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (zniesienie profilowania osób
bezrobotnych). Ponadto, w oparciu o komunikat ministerialny co roku aktualizowany jest poziomu
efektywności zatrudnieniowej. Doprecyzowaniu uległa również nomenklatura odnosząca się do osób
starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
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Pani Aneta Sobotka zapytała dlaczego w Poddziałaniu 8.2.3, kryterium dostępu dotyczące realizacji
projektów w szkołach, których średnia z egzaminów wewnętrznych jest niższa, niż średnia
w województwie, zostało przeniesione do kryteriów premiujących. Pani Joanna Ejsmont wyjaśniła, że
takie działanie związane jest ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Dotychczas
warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie była niższa niż wojewódzka średnia
egzaminacyjna w szkole, aktualnie tego wymogu nie ma, dlatego kryterium zostało przeniesione do
kryteriów premiujących.
Drugie pytanie Pani Sobotki dotyczyło kryterium premiującego nr 4, które odnosi się do działań
w zakresie edukacji przedszkolnej, a także edukacji ogólnej. Kryterium wskazuje, że projekt będzie
realizowany w szkołach/ przedszkolach, w których wszyscy uczniowie to osoby
z niepełnosprawnościami. Zdaniem Pani Sobotki, przy takim brzmieniu kryterium premiowane będą
szkoły specjalne, a celem powinno być przesunięcie uczniów ze szkół specjalnych do szkół
powszechnych, ponieważ w naszym kraju w dalszym ciągu mamy zbyt wysoki odsetek uczniów
w szkołach specjalnych. Zgodnie ze stanowiskiem KE należy wspierać edukację włączającą
i przygotowywać nauczycieli w szkołach powszechnych do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.
Zdaniem Pani Sobotki zaproponowane brzmienie kryterium jest wbrew temu zaleceniu.
Głos zabrał Pan Radosław Flűgel zgłaszając uwagę odnoszącą się do zaprezentowanych zastrzeżeń IK
UP. Zdaniem przedstawiciela OPZL w Regulaminach konkursu nie powinno się zawierać jakichkolwiek
warunków konkursu, w tym dotyczących wartości projektu. Tego typu doprecyzowania powinny
znajdować się w kryteriach przyjmowanych przez KM. W opinii zgłaszającego uwagę, niektóre
obostrzenia dotyczące warunków konkursu wpisywane są w Regulaminie konkursu w niewłaściwych
miejscach, co utrudnia pracę wnioskodawcom.
W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do treści kryteriów Pan Marszałek Jabłoński zaproponował,
aby wycofać projekt uchwały przyjmujący kryteria dla Poddziałania 8.2.2 i 8.2.3 z porządku obrad i zająć
się nim w późniejszym terminie w ramach procedury obiegowej.
Do propozycji odniósł się Pan Radosław Flűgel stwierdzając, że wycofanie z uchwały kryteriów dla
dwóch Działań nie jest rozwiązaniem, ponieważ kryteria dotyczące wartości projektu dotyczą również
innych Działań.
Pan Krzysztof Kaliszuk zaprotestował przeciwko wycofaniu z procedowanej uchwały kryteriów dla
Poddziałania 8.2.3, realizowanego przez ZIT Zielona Góra, z uwagi na zaplanowany w najbliższym
czasie nabór w tym zakresie.
Pan Henryk Janowicz, Starosta Żagański opowiedział się za przegłosowaniem całości uchwały.
Ostatecznie sformułowany został wniosek o przyjęcie uchwały, z której wyłączone zostały kryteria dla
Poddziałania 8.2.2 i 8.2.3. Wniosek poddano głosowaniu i został on przyjęty przy jednym głosie przeciw
i 5 wstrzymujących się.
Następnie Pan Marszałek Marcin Jabłoński przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały
nr 145KM RPO-L2020/2019 (z wyłączeniem kryteriów dla Poddziałania 8.2.2 i 8.2.3), 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 większością głosów.
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Ad. 4
W następnej kolejności prowadzący spotkanie oddał głos Pani Agacie Wdowiak, z-cy Dyrektora
Departamentu Programów Regionalnych, która przedstawiła propozycję kryteriów dla Działania 1.2
Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Jak wyjaśniła Pani Dyrektor bieżąca aktualizacja kryteriów dotyczy m.in.:
- wprowadzenia zmian redakcyjno – porządkujących oraz doprecyzowania zapisów, w tym
uwzględnienia uwag zgłaszanych przez ekspertów dokonujących oceny merytorycznej,
- wprowadzenia w kryteriach formalnych zmian odpowiadających wymogom Regulaminu konkursu,
w tym określenia ram dla terminu realizacji projektu,
- doprecyzowania zapisów dotyczących potencjału Wnioskodawcy oraz wykonalności projektu,
- dodania nowego kryterium promującego Wnioskodawców posiadających siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terenie województwa lubuskiego,
- aktualizacji podstaw prawnych oraz wprowadzenia korekt wynikających ze zmian obowiązujących
przepisów.
Pan Łukasz Rut zaproponował, aby zwiększyć alokację na przedmiotowy konkurs z uwagi na znacznie
wydłużony czas realizacji projektu. Pan Marszałek Marcin Jabłoński odpowiedział, że jeśli tylko będzie
to możliwe, środki przeznaczone na realizację konkursu zostaną zwiększone.
Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 146/KM RPO-L2020/2019
w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla
Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, która została przez komitet przyjęta.
Ad. 5
Przechodząc do następnego punktu porządku obrad głos zabrała Pani Agata Wdowiak prezentując
kryteria dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zmiana uchwały
dotyczyła przyjęcia korekty polegającej na doprecyzowaniu możliwej do zdobycia liczby punktów
w kryteriach.
Wobec braku uwag prowadzący spotkanie zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 147/KM
RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 94/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla
Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, która uzyskała aprobatę KM.
Ad. 6
Następnie Pani Agata Wdowiak przeszła do omawiania zmian w kryteriach dla Działania 4.3
Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej
(aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK),
wyjaśniając, że również w tym przypadku przedmiotem uchwały jest przyjęcie korekty w zakresie
możliwej do zdobycia punktacji.
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W tej części nikt nie zgłosił uwag, w związku z czym prowadzący spotkanie przeprowadził głosowanie,
na podstawie którego uchwała nr 148/KM RPO-L2020/2019 zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPOL2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych
– horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe
wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie
z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, została
przyjęta.
Ad. 7
Następnie Pani Agata Wdowiak przekazała informację, że przedmiotem kolejnej uchwały jest
przyjęcie korekty, polegającej na dodaniu opisu znaczenia kryterium dotyczącego wskaźników realizacji
celów projektu, w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.
Po przeprowadzeniu głosowania uchwała nr 149/KM RPO-L2020/2019 zmieniająca uchwałę nr 140/KM
RPO-L2020/2019 z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych
– horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, została przyjęta.
Ad. 8
Przedmiotem ostatniego głosowania było przyjęcie korekty w zakresie sumy punktów możliwych do
uzyskania w kryteriach specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, typ I i II.
Propozycja przyjęcia uchwały nr 150/KM RPO-L2020/2019 zmieniającej uchwałę nr 97/KM RPOL2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –
horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020, została zaakceptowana.
Ad. 9.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Joanna Ejsmont przedstawiła „Plany działania na rok
2019 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS”.
Pan Radosław Flűgel zapytał, które typy projektów w ramach poszczególnych Działań nie zostały
uwzględnione w Planach Działania i dlaczego oraz w jaki sposób dokonywany był podział alokacji
pomiędzy poszczególnymi typami projektów. Jak wyjaśniła Pani Ejsmont, zważywszy na upływający
okres realizacji Programu, planuje się wykorzystanie całej pozostałej alokacji, uwzględniając typy
projektów pod kątem konieczności realizacji założonych wskaźników. Pani Dyrektor Sylwia Pędzińska
przypomniała ponadto, że Plany Działania wynikają z Harmonogramu naboru wniosków w trybie
konkursowym na 2020 rok, który IZ RPO ma obowiązek opracować i przedstawić do końca listopada
roku poprzedzającego. Jeśli pojawią się wolne środki, wynikające z renegocjacji Programu i realokacji
pomiędzy Działaniami IZ RPO może je włączyć do przyjętego Harmonogramu w ramach dodatkowych
naborów lub zwiększenia alokacji w już zaplanowanych naborach.
Pan Flűgel zaapelował, aby w przypadku rezygnacji z realizacji określonego typu projektów w ramach
Działania IZ RPO informowała o tym, wskazując powody takiej decyzji.
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Ad. 10
Następnie Pani Sylwia Pędzińska przedstawiła prezentację nt. aktualnego stanu wdrażania RPOL2020 w zakresie kontraktacji, certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania.
Głos zabrał Pan Krzysztof Kaliszuk, który podzielił się informacją, że na podstawie danych
ministerialnych najbardziej zaawansowanym pod względem płatności jest ZIT Zielona Góra (54,3 proc.
alokacji).
Ad. 11
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów
w trybie konkursowym, którą przekazała Pani Sylwia Pędzińska.
Ad. 12
Pani Sylwia Pędzińska przedstawiła informacje w zakresie rozkładu środków Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w podziale na powiaty.
Pan Radosław Flűgel zasugerował, aby przy kolejnym opracowaniu przedmiotowej informacji dodać
dodatkowe dane dotyczące liczby złożonych wniosków w powiatach, co lepiej zobrazuje aktywność
wnioskodawców niż liczba podpisanych umów.
Ad. 13
Po zakończeniu omawiania prezentacji, podsumowując spotkanie Pan Marszałek Marcin Jabłoński
zapytał zebranych o ewentualne wnioski i postulaty.
Głos zabrał Pan Krzysztof Wójcik, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Prezydenta
Kaliszuka, iż podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami regionów i ministerstw w Warszawie,
ZIT Zielona Góra został wymieniony wśród najbardziej przodujących w zakresie wdrażania środków
unijnych. Ponadto Pan Wójcik podziękował za wspólną dotychczasową pracę i poinformował, że od
kolejnego roku zmieni się przedstawiciel KE na region ze strony DG REGIO.
Na zakończenie Pan Marszałek Marcin Jabłoński przedstawił indykatywny plan posiedzeń KM na 2020
rok, informując, że przewidziane zostały dwa spotkania, których orientacyjne daty to 1 kwietnia oraz
25 października 2020.
Przewodniczący KM zamknął XV posiedzenie KM RPO-L2020, dziękując zebranym za udział
w spotkaniu.
Podsumowanie
Podczas XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 przyjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr 143/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO L2020.
2. Uchwała nr 144/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 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.
3. Uchwała nr 145/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniającą 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.
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4. Uchwała nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów
formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój
przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
5. Uchwała nr 147/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 94/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna
Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym
wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
6. Uchwała nr 148/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 119/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodnościekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys.
RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
7. Uchwała nr 149/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 140/KM
RPO-L2020/2019 z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.4 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
8. Uchwała nr 150/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 97/KM
RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych
i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy
regionu 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 XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Protokół sporządziła:
Jolanta Feruś
Departament Zarządzania RPO
Zielona Góra, 22 stycznia 2020 r.

Zatwierdzam:

………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Przewodniczącego KM)
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Załącznik do protokołu
LISTA OBECNOŚCI
XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
11.12.2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Marcin Jabłoński - IZ RPO-L2020
Aneta Sobotka – KE
Krzysztof Wójcik - KE
Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020
Monika Zielińska – IZ RPO-L2020
Joanna Ejsmont - IZ RPO-L2020
Agata Wdowiak - IZ RPO-L2020
Andrzej Gembara - IZ RPO-L2020
Maciej Nowicki – IZ RPO-L2020
Sławomir Kotylak - IZ RPO-L2020
Tomasz Wróblewski – IZ RPO-L2020
Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Michał Rzepecki - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Henryk Janowicz – Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
Zbigniew Woch - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Tomasz Linda - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Agnieszka Surmacz - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Krzysztof Kaliszuk – Związek ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry
Elwira Bałenkowska – Związek Powiatów Polskich
Piotr Zajączkowski - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta Cieślak - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Piotr Wójcicki – Ministerstwo Finansów
Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz – Ministerstwo Edukacji Narodowej
Andrzej Pieczyński – Uniwersytet Zielonogórski
Ksawery Topczewski – Forum Związków Zawodowych
Karol Mazur – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
Radosław Flűgel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Ewa Hnat - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
Łukasz Rut – Konfederacja Lewiatan
Justyna Kmietowicz - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
Wojciech Łaboński – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Wioletta Tybiszewska – Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Woj. Lub.
Iwona Olek – ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Anna Kosińska - Malinowska – Lubuski Urząd Wojewódzki
Radosław Wróblewki – Rzecznik Funduszy Europejskich
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