PROTOKÓŁ Z VI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło się
w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 11.08.2016 roku, w godzinach 10.0013.00. Obradom przewodniczyła Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego,
Przewodnicząca Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Spośród 58 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 VI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
2. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 37/KM RPO-L2020/2016 w sprawie powołania stałej grupy
roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.
3. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 38/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 3/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
4. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 39/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 4/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
5. Propozycja przyjęcia uchwały Nr 40/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej uchwałę nr 5/KM RPOL2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22
maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla
wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
6. Przedstawienie Planów działania na rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS.
7. Przedstawienie informacji w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
8. Przedstawienie stanu wypełnienia warunkowości ex-ante.
9. Pytania oraz wnioski członków KM RPO-L2020.
10. Zakończenie/zamknięcie VI posiedzenia KM RPO-L2020.
Ad. 1
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Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Przewodnicząca Komitetu
Monitorującego RPO-L2020 rozpoczęła VI posiedzenie KM powitaniem wszystkich zebranych gości
informując, iż głównym celem spotkania będzie przyjęcie uchwał dotyczących kryteriów stosowanych
przy ocenie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS. Dalsza część spotkania przebiegła
zgodnie z porządkiem obrad, który poddany pod głosowanie uzyskał aprobatę wszystkich uprawnionych
do oddania głosu. Przewodnicząca KM przekazała głos pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym
za treść omawianych dokumentów oraz przyjmowanych uchwał - zgodnie z porządkiem obrad.
Ad. 2.
W pierwszej kolejności przedstawiona została propozycja powołania stałej grupy roboczej do spraw
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny - Lubuskie 2020. Dokument przedstawiła Pani Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu
Zarządzania RPO, informując zebranych, że uchwała dotyczy grupy roboczej, która już funkcjonuje,
natomiast ze względu na zmiany w Regulaminie KM zgłoszona została potrzeba przyjęcia uchwały
ponownie, na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie KM. Nikt z uprawnionych nie wniósł
uwag do omawianego dokumentu, w związku z tym Pani Marszałek zarządziła głosowanie, w wyniku
którego uchwała Nr 37/KM RPO-L2020/2016 w sprawie powołania stałej grupy roboczej do spraw
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny - Lubuskie 2020 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3.
Następnie Przewodnicząca KM zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku obrad –
przyjęcia kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS. W tym miejscu Pani Marszałek
przekazała głos Panu Markowi Kamińskiemu - Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego, który w pierwszej kolejności omówił zmiany w kryteriach ogólnych formalnych
i horyzontalnych. Po przedstawieniu zmian głos zabrał Pan Radosław Flügel z Organizacji
Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgłaszając uwagę do kryterium nr 4 „Czy roczny obrót wnioskodawcy
i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych
wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 5.2 wniosku oraz z budżetem projektu)?”, odnosząc się
do brzmienia kryterium „o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera”. Zasugerował, że kryterium
powinno odnosić się nie tyle do partnerstwa znajdującego odzwierciedlenie w budżecie projektu,
a ogólnie do realizacji projektu w partnerstwie, także wówczas, kiedy to partnerstwo nie łączy się
z finansowymi zobowiązaniami partnera. Pan Dyrektor Marek Kamiński wyjaśnił, że kryterium
skonstruowane jest w taki sposób, aby zapewnić realizację autentycznego partnerstwa, w myśl art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z którym partnerzy wnoszą do projektu
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Następnie Pan Dyrektor przeszedł do
omawiania kryteriów dostępu i premiujących dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia
osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Po przedstawieniu kryteriów Pan Łukasz Pietrzak
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował za wprowadzenie do ich treści zapisu, zgodnie
z którym w ramach Poddziałania możliwość uzyskania dodatkowych punktów zyskają projekty,
w których 100% uczestników stanowią osoby zamieszkujące obszary wiejskie.
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W dalszej części przedstawione zostały kryteria w ramach Działania 6.5. Usługi rozwojowe dla
MMŚP dla subregionów gorzowskiego i zielonogórskiego. Pani Hanna Nowicka z Agencji Rozwoju
Regionalnego podziękowała za uwzględnienie części uwag zgłoszonych do kryteriów na etapie
konsultacji oraz zgłosiła uwagę odnośnie kryterium premiującego nr 8 „Projekt zapewni realizację celów
Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”. Projekt może uzyskać punkt za spełnienie przedmiotowego
kryterium jeśli spełni 2 wskazane warunki: będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem
z województw objętych zapisami strategii ponadregionalnych, np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej
do roku 2020 oraz jest komplementarny z projektami realizowanymi w jednym z tych województw.
Propozycja Pani Hanny Nowickiej dotyczyła przyznania punktu za spełnienie już jednego z tych
warunków. W dyskusji udział wziął Pan Radosław Flügel, który wyraził opinię, iż jedynie projekty
spełniające oba warunki powinny otrzymać preferencje w postaci uzyskania punktu za spełnienie
przedmiotowego kryterium. W celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie oceny tego kryterium Pani
Marszałek zarządziła głosowanie, w którym większość upoważnionych do głosowania opowiedziała się
za pozostawieniem zapisu kryterium w niezmienionej postaci, w związku z tym wniosek Pani Hanny
Nowickiej został odrzucony.
Kolejne omawiane przez Pana Dyrektora Marka Kamińskiego kryteria dotyczyły Działania 7.3
Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Do tej części odniósł się Pan Radosław
Flügel, zgłaszając uwagę dotyczącą określenia wysokości wkładu własnego na poziomie dokładnie 5%,
co w jego opinii może być problematyczne podczas wpisywania danych dotyczących budżetu projektu
w generatorze wniosków i powodować problemy z sumowaniem wielkości wkładu własnego
w odniesieniu do poszczególnych kosztów tak, aby uzyskać dokładnie wartość 5%. Po wyjaśnieniach
złożonych przez Pana Marka Kamińskiego Pan Radosław Flügel, zaproponował zmianę w sposobie
wyliczania wartości wkładu własnego w generatorze wniosków, w taki sposób, aby wskazywana wartość
określana była na poziomie całego budżetu projektu, bez rozbijania na poszczególne kategorie
budżetowe. Propozycja zyskała aprobatę Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak, która zadeklarowała, że
taka zmiana w generatorze wniosków zostanie wprowadzona, o ile analiza techniczna nie wykluczy
takiej możliwości.
W dalszej części omówione zostały kryteria dla Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach
podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT, Działania 7.5 Usługi
społeczne opracowane dla II Typu operacji wymienionego w SzOOP: Wsparcie rozwoju usług
opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub
doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami,
starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym oraz Poddziałania
8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez
ZIT Gorzów Wlkp. i Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie
elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Do treści tych kryteriów nie zostały zgłoszone
uwagi.
W podsumowaniu całości zaprezentowanego przez Pana Marka Kamińskiego materiału głos
ponownie zabrał Pan Radosław Flügel, zgłaszając uwagę ogólną, dotyczącą ograniczenia w kryteriach
dostępu kwot przeznaczonych na uczestnika projektu. Zdaniem zgłaszającego uwagę wysokość
środków przeznaczonych na uczestnika projektu powinna być przedmiotem oceny merytorycznej,
podczas analizy budżetu projektu. Opinia została poparta przez Pana Krzysztofa Kaliszuka, Zastępcę
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Prezydenta Zielonej Góry. Odnosząc się do tej sugestii Pan Marek Kamiński zwrócił uwagę na
konieczność osiągnięcia określonych wskaźników, których realizację narzuca Komisja Europejska.
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca KM rozpoczęła głosowanie nad przyjęciem całości
uchwały Nr 38/KM RPO-L2020/2016 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. W wyniku głosowania uchwała została
przyjęta większością głosów.
Ad. 4
W dalszej części omówione zostały kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych
współfinansowanych z EFRR (OP 1-5,9). O przedstawienie treści dokumentu Pani Marszałek poprosiła
Panią Katarzynę Drożak, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, która poinformowała
zebranych, iż zmiany wniesione do dokumentu mają charakter formalny i dotyczą uwzględnienia
możliwości składania niektórych załączników do wniosku w wersji tylko elektronicznej.
Nikt z zebranych nie zgłosił zastrzeżeń do dokumentu, w związku z czym Pani Elżbieta Anna Polak
rozpoczęła głosowanie w wyniku, którego uchwała 39/KM RPO-L2020/2016 KM RPO-L2020
w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych,
Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) została przyjęta jednogłośnie.
Ad.5
Następna uchwała, której przyjęcie zostało zaplanowane w porządku obrad dotyczyła Kryteriów
merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9). Na wstępie Pani Marszałek przekazała
głos Pani Katarzynie Drożak, która zaprezentowała zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych
horyzontalnych, specyficznych dla Działania: 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych,
polegające na dodaniu nowego kryterium Realizacja wskaźnika w ramach LRPO na lata 2007 – 2013.
Zaprezentowane zostały również kryteria dla Działania 5.1 Transport drogowy, dla projektów
realizowanych w formule ZIT, które wcześniej nie były przyjmowane. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag
do tej części dokumentu.
Pani Marszałek przekazała głos Pani Joannie Charewicz - Ostrowskiej, z-cy Dyrektora Departamentu
Programów Regionalnych, która omówiła zmiany w zakresie kryteriów specyficznych dla Działania 3.2
Efektywność energetyczna, 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, 4.1 Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i ich skutkom, 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, 5.1 Transport drogowy (dla
projektów realizowanych poza formułą ZIT). Pani Joanna Charewicz-Ostrowska zaprezentowała także
nowe, wcześniej nie przyjmowane kryteria dla Działania 5.2 Transport kolejowy, I typ projektu rewitalizacja linii kolejowych (kryteria mają zastosowanie dla projektów wybieranych w trybie
pozakonkursowym) oraz Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, III typ projektu:
Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych świadczonych w interesie
ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się
do wykluczenia (np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające
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aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia
rodziny oraz pieczy zastępczej).
W tej części uwagę formalną, dotyczącą aktualizacji w zakresie podstawy prawnej w kryterium dla
Działania 9.1 „Wsparcie dla opieki instytucjonalnej” zgłosił Pan Grzegorz Kaczan z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Ponadto Pan Grzegorz Kaczan wyraził wątpliwość w zakresie brzmienia ppkt „e”
kryterium „Usługi świadczone w lokalnej społeczności”, odnoszącego się do usług w domu pomocy
społecznej o liczbie miejsc, która jest nie większa niż 30. Pani Joanna Charewicz wyjaśniła, iż brzmienie
kryterium wynika bezpośrednio z zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” i w związku z tym
nie podlega modyfikacji.
Dalsze kryteria w zakresie omawianej uchwały, dotyczące 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), Typ III: Budowa i modernizacja linii wodociągowych
(systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody) w ramach kompleksowych projektów
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub, gdy na danym terenie
zapewniona jest sieć kanalizacyjna zaprezentował Pan Łukasz Pabierowski, z-ca Prezesa WFOŚiGW
w Zielonej Górze. Do tej części prezentacji nie zgłoszono żadnych uwag.
W wyniku głosowania nad całością uchwały Nr 40/KM RPO-L2020/2016 zmieniającej 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) uchwała została przyjęta większością głosów.
Ad. 6.
Po zakończeniu głosowania Pani Marszałek zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku
obrad - przedstawienia Planów działania na rok 2016 dla poszczególnych Działań i Poddziałań
finansowanych z EFS. Prezentację poprowadził Pan Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po zakończeniu prezentacji Pani Marszałek poinformowała zebranych o powołania Lubuskiej Akademii
Rozwoju (LAR), której celem działania jest zapoznanie przedsiębiorstw i samorządów ze Strategią
Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz z korzyściami i możliwościami płynącymi z jej realizacji. Pani
Marszałek zaprosiła zebranych na kolejny zjazd LAR, zaplanowany na dzień 26 sierpnia br. Ponadto
Pani Marszałek zwróciła uwagę na konieczność zintensyfikowania działań związanych
z wydatkowaniem środków w ramach ogłoszonych konkursów oraz naborów realizowanych w trybie
pozakonkursowym w formule ZIT. Pan Łukasz Marcinkiewicz, Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp.,
zadeklarował, że konkursy zaplanowane do realizacji w 2016 r. w ramach ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
realizowane są zgodnie z planem. Ponadto, w obszarze termomodernizacji planowane jest
uruchomienie 2 dodatkowych naborów, aby przyspieszyć wykorzystanie alokacji. Zgodnie z deklaracją
Pana Sekretarza, w roku 2016 planowane jest uruchomienie 45% całej alokacji przeznaczonej do
wykorzystania przez ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
Do dyskusji włączył się Pan Prezydent Krzysztof Kaliszuk informując, że pomimo wstępnych trudności,
do końca 2018 r. zaplanowano certyfikację ok. 80% alokacji dedykowanej ZIT MOF Zielonej Góry.
5

Ad. 7.
Pani Marszałek poprosiła Panią Sylwię Pędzińską o przekazanie informacji w zakresie
przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.
Po zakończeniu prezentacji Pan Radosław Flügel zwrócił uwagę, że biorąc pod uwagę liczbę wniosków
rozpatrzonych pozytywnie w procedurze odwoławczej należy przeanalizować, czy projekty składane
przez wnioskodawców oceniane są przez ekspertów właściwie. Do tej kwestii odniosła się Pani
Katarzyna Drożak informując, iż złożone protesty dotyczyły w głównej mierze kryteriów
dopuszczających, dotyczących interoperacyjności i gotowości systemów. Zdaniem Pani Dyrektor
problem polegał na interpretacji treści kryteriów i na tym etapie nie można zarzucić ekspertom błędów
w dokonywanej ocenie.
Ad.6.
Ostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie aktualnego stanu wypełnienia warunkowości exante. Prezentację przedstawiła Pani Sylwia Pędzińska.
Ad. 7.
Na zakończenie Pani Marszałek zwróciła się do zebranych z pytaniem o ewentualne uwagi lub wnioski.
Pan Radosław Flügel zawnioskował, aby w związku z wprowadzeniem nowego generatora wniosków,
w sytuacji kiedy wniosek zwrócony jest do poprawy na etapie oceny wstępnej, a zakres błędu dotyczy
braku podpisu lub pieczątki umożliwić wnioskodawcom uzupełnienie braków na miejscu, w siedzibie IZ,
bez konieczności ponownego drukowania wniosku.
Ad. 8.
Przewodnicząca KM podziękowała wszystkim gościom za przybycie, a następnie zamknęła VI
posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020.
Podsumowanie
Podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-L2020 zrealizowano wszystkie zaplanowane
punkty porządku obrad. Podczas posiedzenia przyjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 37/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., w sprawie powołania stałej
grupy roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.
2. Uchwała Nr 38/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.
3. Uchwała Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla
wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).
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4. Uchwała Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM
RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie 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).
Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl

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

Projekt Protokołu sporządziła:
Jolanta Feruś – Sekretariat KM
zaakceptowała:
Sylwia Pędzińska
Członek KM
Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO
Monika Zielińska
Z-ca Członka KM
Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO
Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca KM
Marszałek Województwa Lubuskiego

Zielona Góra, 23 września 2016 r.
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Załącznik do protokołu z VI posiedzenia KM RPO-L2020

LISTA OBECNOŚCI
VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020
Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego
11 sierpnia 2016 r.

1.

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

2.

Sylwia Pędzińska - IZ RPO-L2020

3.

Monika Zielińska - IZ RPO-L2020

4.

Katarzyna Drożak - IZ RPO-L2020

5.

Joanna Charewicz – Ostrowska - IZ RPO-L2020

6.

Marek Kamiński - IZ RPO-L2020

7.

Maciej Nowicki - IZ RPO-L2020

8.

Zdzisław Smoła - IZ RPO-L2020

9.

Danuta Wesołowska - Wujaszek - IZ RPO-L2020

10. Józef Giemza - IZ RPO-L2020
11. Tomasz Wróblewski - IZ RPO-L2020
12. Sławomir Kulczyński - IZ RPO-L2020
13. Hanna Nowicka - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
14. Michał Rzepecki - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
15. Mirosław Glaz – Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
16. Piotr Iwanus - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
17. Łukasz Marcinkiewicz - Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp.
18. Krzysztof Kaliszuk - Związek ZIT MOF Zielonej Góry
19. Mirosław Marcinkiewicz – Związek Województw RP
20. Elwira Bełenkowska - Związek Powiatów Polskich
21. Roman Fedak – Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego
22. Ryszard Barański – Lubuski Sejmik Gospodarczy
23. Łukasz Pabierowski – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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24. Izabela Kuchta - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25. Grzegorz Kaczan - Lubuski Urząd Wojewódzki
26. Agnieszka Świątek – Lubuski Urząd Wojewódzki
27. Łukasz Pietrzak - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
28. Ewa Rawa – Ministerstwo Edukacji Narodowej
29. Małgorzata Nowak – Pełnomocnik Wojewody ds. Równego Traktowania
30. Izabela Kumor-Pilarczyk -. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
31. Czesław Słodnik - Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze
32. Iwona Szablewska - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach
33. Anita Kucharska - Dziedzic – Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”
34. Romuald Malinowski – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
35. Bożena Pierzgalska – NSZZ „Solidarność”
36. Zbigniew Dauksza – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
37. Ksawery Topczewski - Forum Związków Zawodowych
38. Krzysztof Częstochowski – Pracodawcy RP
39. Radosław Flügel - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
40. Dariusz Wójcicki - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
41. Stanisław Owczarek - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
42. Michał Kackiewicz – Ministerstwo Rozwoju
43. Jakub Piosik- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
44. Roman Gawroniak – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
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