Załącznik
do Uchwały nr 19/KM RPO-L2020/2015
Komitetu Monitorującego RPO-L2020
z dnia 20 listopada 2015 r.

Regulamin grupy roboczej „Gospodarka i innowacje” działającej w ramach Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

§ 1 Cel grupy roboczej
1. Stała grupa robocza „Gospodarka i innowacje” działająca w ramach Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (zwaną dalej grupą roboczą) działa
tematycznie w obszarach interwencji Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach działań:
a. Działanie 1.1 Badania i innowacje.
b. Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.
c. Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
d. Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP.
e. Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP.
§ 2 Członkostwo w grupie roboczej
1. Członkami grupy roboczej są przedstawiciele poniższych instytucji:
a. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Pani Hanna Nowicka,
a w przypadku nieobecności Pan Michał Rzepecki.
b. Departament Programów Regionalnych UMWL, Pani Katarzyna Drożak, a w przypadku
nieobecności Pan Stanisław Hatka.
c. Konfederacja Lewiatan, Pani Agnieszka Poźniak, a w przypadku nieobecności
Pan Łukasz Rut.
d. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Pan Jarosław Nieradka, a w przypadku
nieobecności Pan Radosław Flügel.
e. Uniwersytet Zielonogórski, Pan Andrzej Pieczyński, a w przypadku nieobecności
Pan Roman Kielec.
f. Departament Zarządzania RPO UMWL, Pani Sylwia Pędzińska, a w przypadku
nieobecności Pani Monika Zielińska.
g. Lubuski Sejmik Gospodarczy, Pan Ryszard Barański, a w przypadku nieobecności Pan
Krzysztof Częstochowski.
h. Pracodawcy RP, Pan Krzysztof Częstochowski, zastępujący Pana Ryszarda Barańskiego.
i. Związek ZIT MOF Gorzowa Wlkp., Pan Łukasz Marcinkiewicz, a w przypadku
nieobecności Pani Iwona Olek.
j. Związek ZIT MOF Zielonej Góry, Pan Janusz Kubicki, a w przypadku nieobecności
Pan Krzysztof Kaliszuk.
k. Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa, Pan Stanisław Owczarek, a w przypadku
nieobecności Pan Dariusz Przybyłek.
l. Lubuska Rada Innowacji, Pan Lechosław Ciupik, a w przypadku nieobecności Pan
Wiesław Miczulski.

2. Przedstawiciele powyższych instytucji mogą być reprezentowani przez członka/stałego
zastępcę członka/obserwatora w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny –
Lubuskie 2020 (zwanym dalej komitetem monitorującym).
3. Na zaproszenie przewodniczącego grupy roboczej w spotkaniach grupy roboczej uczestniczyć
mogą inne osoby, w tym członkowie i ich stali zastępcy komitetu monitorującego oraz
obserwatorzy komitetu monitorującego.
4. Członkowie grupy roboczej zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy
roboczej.
5. Skład grupy roboczej może być zmieniony na zasadach zgodnych z Regulaminem KM.
§ 3 Podejmowanie decyzji
1. Grupa robocza zbiera się w przypadku wystąpienia okoliczności niezbędnych do zwołania
spotkania.
2. Decyzje podejmowane są przez grupę roboczą w formie uchwał i rekomendacji dla komitetu
monitorującego.
3. Prawo udziału w dyskusji należy się każdemu uczestnikowi spotkania grupy roboczej.
4. Uchwały podejmowane są przez grupę roboczą w drodze głosowania. O przyjęciu/odrzuceniu
uchwały decyduje się poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, głos decydujący ma przewodniczący grupy roboczej.
5. Prawo głosu przynależy jedynie jednemu przedstawicielowi instytucji biorącej udział w pracach
grupy roboczej. Zwyczajowo jest to członek komitetu monitorującego. W przypadku jego
nieobecności, jest nim stały zastępca członka komitetu monitorującego, chyba że członek
komitetu monitorującego przeniesie swoje prawo na stałego zastępcę członka.
6. Grupa robocza obraduje w obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków grupy
roboczej.
7. Przewodniczącym grupy roboczej jest przedstawiciel Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Pan Jarosław Nieradka.
§ 4 Zakres zadań
1. Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:
a. Wypracowanie stanowisk grupy roboczej, w tym propozycji i metodyki wyboru
projektów w ramach RPO-L2020.
b. Opiniowanie projektów uchwał komitetu monitorującego.
c. Przekazywanie wypracowanej opinii grupy roboczej na posiedzeniu komitetu
monitorującego.
d. Proponowanie projektów uchwał komitetu monitorującego.
e. Przedstawienia raz do roku sprawozdania z realizacji zadań grupy przed komitetem
monitorującym.
f. Zlecanie ekspertyz na potrzeby pracy grupy roboczej, zgodnie z Regulaminem KM.
g. Zlecanie realizacji szkolenia, zgodnie z Regulaminem KM.
h. Wnioskowanie do przewodniczącego komitetu monitorującego o zwołanie komitetu
monitorującego.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
a. Prowadzenie spotkań grupy roboczej.
b. Zwoływanie posiedzeń grupy roboczej, wyznaczanie ich terminu i miejsca.

c. Podejmowanie decyzji o przyjmowaniu uchwały grupy roboczej w trybie obiegowym
bez konieczności zwoływania posiedzeń.
d. Podpisywanie zatwierdzonych przez grupę roboczą uchwał grupy roboczej.
e. Reprezentowanie grupy roboczej w sprawach dotyczących jej działalności.
f. Posiadanie głosu decydującego w przypadku głosowania o równej liczbie głosów „za”
i „przeciw”.
g. Zapraszanie do udziału w posiedzeniu osoby spoza składu grupy roboczej, na wniosek
członków grupy roboczej.

§ 5 Koszty Funkcjonowania grupy roboczej
1. Sekretariat komitetu monitorującego zapewnia obsługę prac grupy roboczej, w tym:
a. finansowanie wykonania ekspertyz, materiałów, tłumaczeń oraz szkoleń niezbędnych
do realizacji zadań grupy roboczej,
b. koszty organizacji posiedzeń grupy roboczej, w tym zwrot kosztów podróży.
2. O potrzebie zlecenia realizacji ekspertyz, materiałów, tłumaczeń, szkoleń decyduje grupa
robocza w drodze głosowania.
3. Zlecenie realizacji ekspertyz, materiałów, tłumaczeń oraz szkoleń wymaga akceptacji
Przewodniczącego KM i jest możliwe do zrealizowania pod warunkiem dostępności środków
PT RPO-L2020.
4. Koszty funkcjonowania grupy roboczej są finansowane ze środków pomocy technicznej RPOL2020 według zasad określonych w Regulaminie KM.
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Zielona Góra, dnia …………2015 r.
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