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PROTOKÓŁ 

przebiegu VII posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Informacje ogólne 

21 stycznia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 75 osób  

w tym: 26 członków Komitetu, 23 zastępców członków, przedstawiciel Komisji Europejskiej,  

5 obserwatorów oraz 20 gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do 

głosowania uprawnionych było 39 osób.  

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania.  

 

 Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek, na podstawie upoważnienia  

Przewodniczącego Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku.  

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto realizację porządku spotkania (agenda stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż w celu sprawnego przebiegu posiedzenia 

przedstawione zostaną tylko zmiany proponowane do materiałów, które członkowie otrzymali 

wcześniej. 

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla typu projektu: 
Parkingi „Parkuj i Jedź”.  
 

 
Pani Natalia Marciniak przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, iż kryterium dostępu nr 1, które związane jest z Planem 

Gospodarki Niskoemisyjnej, zostało zmienione na wniosek członka KM RPO WM, zmiana dotyczyła 
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usunięcia wymogu zawartego w przypisie dotyczącego kwestii mobilności miejskiej oraz dodania 

nowego kryterium dostępu ,, Zgodność projektu z założeniami polityki mobilności”.  

Pani Kinga Kowalewska przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie powiedziała, iż zaproponowano dodatkowe kryterium, które dotyczy 

również Mobilności Miejskiej - Zgodność projektu z założeniami Polityki Mobilności Miejskiej. Ocenie 

podlega czy projekt wpisuje się w założenia polityki mobilności i dla obszaru, na którym jest  

on realizowany, co wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Strategii ZIT lub Planów Mobilności 

Miejskiej lub innych dokumentów. Kryterium to zostało dodane z uwagi na fakt, że kiedy IZ przystąpiła 

do prac nad konkursem, to zakładała, że wszelkie elementy związane z Mobilnością Miejską będą ujęte 

w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej. Dodała, iż IZ chce teraz zaproponować bardziej elastyczne 

rozwiązanie, które zostało omówione między innymi z przedstawicielami ministerstw, które pozwoli 

na ujęcie tych elementów nie tylko w PGN, ale również w innych dokumentach wyższej rangi np. 

Strategia ZIT.  

Pani Anna Sulińska-Wójcik przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju podziękowała  

za wprowadzenie tego kryterium. Dodała, żeby wszystkie projekty w zakresie zrównoważonej 

mobilności miejskiej miały swój wymiar strategiczny jest warunkiem koniecznym do tego, żeby 

projekty realizować. Nadmieniła, iż program operacyjny mówi, że zapisy dotyczące zrównoważonej 

mobilności miejskiej mogą być w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej, podkreśliła, że program 

przewiduje możliwość tego, żeby elementy wskazane zostały w innych dokumentach. Stwierdziła, 

 iż w dokumentach musi być jasno wskazane, które dokumenty będą sprawdzane patrząc czy projekty 

wpisują się w zrównoważoną mobilność miejską. Poinformowała, iż Ministerstwo Rozwoju popiera 

dodanie tego kryterium. 

Pan Andrzej Kurzela Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa powiedział, iż jeśli chodzi  

o kryterium dostępu dotyczące posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zapytał, jeśli będą 

tworzone parkingi, ścieżki rowerowe we współpracy z innymi gminami to, co będzie w przypadku, gdy 

jedna z gmin będąca członkiem porozumienia nie będzie miała uzgodnionego z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapytał, czy ten warunek będzie 

eliminował wszystkie gminy.  

Pani Anna Sulińska-Wójcik poinformowała, iż nie jest wprost powiedziane, że jeżeli w takiej 

sytuacji, o której Pan Andrzej Kurzela powiedział, że któraś z gmin nie ma Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej to absolutnie cały projekt przestaje działać. Dodała, iż jeżeli Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej innej gminy, tej współpracującej przewiduje takie działania, trochę szersze albo 

zostanie pokazana korzyść dla tej gminy, która posiada PGN z realizacji wspólnego projektu to  

na pewno można byłoby taki projekt zrealizować, pomimo że jeden z partnerów tego PGN nie ma.  

Pan Andrzej Kurzela poinformował, iż gminy mają duży problem z uzgodnieniem  

w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, powiedział, iż 
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procedura ta przeciąga się do 3,4 miesięcy. Dodał, iż część gmin jest w trakcie opracowywania planów 

i ten problem może być bardzo poważny. Poinformował, iż ma pismo z Urzędu Miasta Warszawy,  

w którym jest jednoznacznie napisane, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej musi mieć pozytywną opinię 

eksperta doradcy ds. energetycznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadmienił, iż dla 

gmin nie jest to zrozumiałe, że jeden ekspert z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska może 

wstrzymać uchwalenie całego planu, podczas gdy plan to bardzo skomplikowana procedura. Zapytał, 

na jakiej podstawie ekspert może stwierdzić, że plan jest niedobry.  

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin poparł wniosek przedmówcy. Dodał, iż jego gmina 

ma czwarte podejście do eksperta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i nie wiadomo, kiedy 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie przyjęty.  

Pan Maciej Fijałkowski przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy poinformował, iż 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej od dwóch lat, 

dodał, iż ostatni rok to było dostosowywanie dokumentu do ciągle zmieniających się Wytycznych. 

Poinformował, iż do dnia dzisiejszego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie otrzymał opinii. 

Poprosił, żeby ewentualna weryfikacja była na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.  

Pani Kinga Kowalewska stwierdziła, iż IZ otrzymuje liczne informacje na temat opóźnień 

związanych z oceną PGN. Dodała, iż dyskutowano z przedstawicielami Ministerstwa, w jaki sposób to 

rozwiązać i czy możliwe jest przeniesienie weryfikacji załączenia do dokumentacji konkursowej PGN  

z potwierdzeniem prawidłowości przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pani Kinga 

Kowalewska powiedziała, iż otrzymała informację, że we wszystkich programach operacyjnych ten 

dokument PGN potwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska musi być przedkładany 

na tym pierwszym etapie, czyli w momencie składania wniosków i nie może być przeniesiony na etap 

podpisywania umowy. Powiedziała, iż IZ postara się przedłużyć okres naboru wniosków. Dodała, iż IZ 

nie jest w stanie wpłynąć na system oceny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. 

Pani Anna Sulińska-Wójcik powiedziała, iż problem systemowy należy rozwiązać. Natomiast, 

jeśli chodzi o kwestię czy może być to weryfikowane na etapie dopiero oceny to tutaj IZ i Komitet 

Monitorujący muszą podjąć taką decyzję. Dodała, iż jej zdaniem jest to niemożliwe, ponieważ jest 

wprost napisane, że wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów. 

Jeśli chodzi o kwestię systemową to tutaj należy się nad tym zastanowić. 

Pan Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Miasta Mszczonów, zapytał, dlaczego mają być to eksperci 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dodał, iż gdyby byli to eksperci  

z mazowieckich funduszy to łatwiej byłoby ich przeszkolić. Zapytał, czy nie upoważnić należy 

wojewódzkich funduszy, żeby wydawali opinię, ponieważ oni lepiej wiedzą, co jest potrzebne na 

Mazowszu, a co jest potrzebne w innym województwie. 

Pani Izabela Stańczak przedstawiciel Ministerstwa Energii powiedziała, iż weryfikacja PGN jest 

realizowana według projektu doradczego. Dodała, iż beneficjentem tego projektu jest Narodowy 
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Fundusz Ochrony Środowiska, natomiast ludzie, którzy weryfikują PGN byli przygotowywani przez 

miesiąc do pełnienia swojej roli, żeby w sposób jednolity podchodzili do PGN. Dodała, iż  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nikt nie chciał przystąpić do tego projektu. 

Poinformowała, iż porozmawia z osobami, które zajmują się tym projektem czy opinie można byłoby 

w jakiś sposób przyspieszyć lub czy możliwe byłoby rozłożenie oceny w czasie. Dodała, iż znaczna część 

PGN była finansowana z Działania 9.3 w poprzedniej perspektywie. Powiedziała, iż warunkiem 

wypłacenia tych środków w Działaniu 9.3, była pozytywna ocena PGN, więc gminy będą musiały 

poczekać na pozytywną opinię by móc dostać refundację z Działania 9.3. 

Pan Maciej Fijałkowski powiedział, iż PGN, w ramach Działania 9.3, nie stanowi problemu, bo  

z założenia był akceptowany. Dodał, iż chodzi teraz o większość PGN, które nie były finansowane  

z w/w Działania.  

Pani Izabela Stańczak poinformowała, iż teraz odbywa się weryfikacja działania 9,3. Dodała, iż 

zorientuje się czy można ją przyspieszyć. Nadmieniła, iż w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 

jest i tak więcej osób do weryfikacji tych PGN, niż w jakimkolwiek innym województwie. 

Pan Jarosław Hawrysz przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, iż analizując, jako całość 

kwestię związaną z inwestycjami Komisja Europejska zidentyfikowała problem, który dotyczy 

przestrzegania zasady dotyczącej dostępności dla osób niepełnosprawnych. W kryteriach ogólnych 

występuje kwestia związana z neutralnością projektów, a Wytyczne Ministra w zakresie spełnienia 

zasady horyzontalnej, jeśli chodzi o równość szans i niedyskryminacje, a także dostępność dla osób 

niepełnosprawnych i zasady równości kobiet i mężczyzn oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych  

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych może spowodować, że projekty, które zostaną 

wybrane nie będą przestrzegać tych zasad i Wytycznych. Nadmienił, iż Komisja Europejska sugeruje, 

żeby wprowadzić do regulaminu konkursu zobowiązanie, że w przypadku, jeśli będą realizowane 

inwestycje, żeby zostały one zaprojektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. 

Stwierdził, iż jest to sposób na to, żeby zagwarantować wypełnienie warunku horyzontalnego. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż IZ zaproponowała kryterium - zasady uniwersalnego 

projektowania, w opisie jest: zastosowano zasady uniwersalnego projektowania  

w celu zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych z dopisek, jeśli dotyczy. Dodała, iż kryterium 

może być weryfikowane na podstawie kryterium zgodności z regulaminem, bądź może być dodane, 

jako dodatkowe kryterium przy kryteriach dostępu, o których obecnie rozmawiamy. Poinformowała, 

iż jeśli zapis zaproponowany jest dobry to można go zostawić w kryterium dostępu. 

Pan Maciej Fijałkowski zapytał, na czym polega różnica między zasadami uniwersalnego 

projektowania a prawem budowlanym. 

Pan Jarosław Hawrysz powiedział, iż wszystko jest w materiałach i prezentacjach, które zostały 

przedstawione na konferencji w Warszawie w grudniu 2015 roku i są na stronie Ministerstwa Rozwoju. 

Dodał, iż na spotkaniu tym były przedstawione wszystkie zasady. Powiedział, iż jeśli chodzi  
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o projektowanie uniwersalne polega ono na tym, że kiedy przystępuje się do realizacji samego projektu 

architektonicznego to bierze się pod uwagę wszystkie wymogi, które muszą być spełnione do tego, 

żeby osoby, które będą korzystać z pomieszczeń z tego, co zostanie wyremontowane miały 

zagwarantowaną dostępność. Nadmienił, iż nie sprawdza się tego pod kontem czy są osoby, które będą 

z tego korzystać, tylko się z góry gwarantuje to, że ta dostępność będzie. 

Pan Piotr Krasuski przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju powiedział, iż prawo budowlane  

a zasada uniwersalnego projektowania to są dwie różne sprawy. Dodał, iż prawo budowlane  

w zakresie dostępności to jest podzbiór tego, o czym myślimy mówiąc o uniwersalnym projektowaniu. 

Nadmienił, iż Polska jest jednym z czterech krajów UE, która nie przyjęła w postaci aktu prawnego 

zasad uniwersalnego projektowania. Powiedział, iż Polska ma prawo budowlane, które odnosi tylko do 

dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodał, iż najczęściej jest to kwestia dostępności dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powiedział, iż zasady uniwersalnego projektowania 

są dużo szersze, one dotyczą nie tylko osób z niepełnosprawnością ruchową, ale również dotyczą osób 

starszych, osób z wózkami z dziećmi. Nadmienił, iż Ministerstwo Rozwoju w najbliższym czasie na 

stronach internetowych opublikuje podręcznik, w którym będą wpisane zasady uniwersalnego 

projektowania w ujęciu praktycznym względem różnego typu inwestycji. Poinformował, iż obecnie jest 

procedowana nowa dyrektywa, która narzuca na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia zasad 

uniwersalnego projektowania, dodał, iż rząd polski tą dyrektywę popiera. 

Pan Maciej Fijałkowski poinformował, że jeśli projektanci mają pracować według pewnego 

schematu, który jeszcze nie jest przyjęty, to może w przyszłości wyniknąć z tego problem. 

Zaproponował, żeby nie robić z tego warunków dostępowych, ponieważ może się okazać, iż 

beneficjenci, którzy przystąpili do projektowania z bardzo wysokim prawdopodobieństwem nie będą 

w stanie dostosować się do zasad uniwersalnego projektowania. Dodał, iż kwestia przygotowania 

dyrektywy a potem jej implementacja wyniesie około 5 lub 6 lat zanim wejdzie to do porządku 

krajowego. 

Pan Piotr Krasuski powiedział, iż premiowanie takiego kryterium jest działaniem 

niewystarczającym, ponieważ o uniwersalnym projektowaniu mówi Konwencja Narodów 

Zjednoczonych, która jest warunkiem ex-ante ogólnym dla całej polityki spójności, więc dopuszczenie 

projektu, które mogłyby być teoretycznie niezgodne z zasadą uniwersalnego projektowania będzie 

naruszeniem w tym zakresie warunków ex-ante. Nadmienił, iż nie zgadza się z tezą, iż architekci czy też 

urbaniści nie wiedzą, co to jest uniwersalne projektowanie. Dodał, iż w tym zakresie jest dużo 

opracowań. Stwierdził, iż projektanci, architekci i urbaniści stoją na stanowisku, iż oni projektują tak 

jak zleca im inwestor. Powiedział, iż jeżeli inwestor zażąda projektowania zgodnego z zasadą 

uniwersalnego projektowania to oni wiedzą jak to zrobić. Następnie Pan Piotr Krasuski odniósł się do 

prawa budowlanego i przypomniał raport NIK, który przeprowadzony był w dwóch województwach  

w woj. podlaskim i mazowieckim i wyszło, że 8%-9% nowo oddawanych budynków użyteczności 
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publicznej spełnia warunki techniczne wynikające z prawa budowlanego. Dodał, iż nawet w zakresie, 

w którym mamy prawo to ono jest również niestosowane. Poparł Pana Jarosława Hawrysza, że 

omawiane kryterium powinno mieć charakter 0/1 dostępu. 

Pan Jarosław Hawrysz dodał, iż jeśli chodzi o koszty to według danych, które były 

przedstawione na konferencji w Ministerstwie Rozwoju to duży koszt związany jest  

z projektowaniem, ale łącznie wszystkie te nakłady, które są ponoszone nie podnoszą kosztów 

poniesionych na inwestycje więcej niż 1% do 2%. Dodał, iż istotne jest to, żeby pojawiło się to  

w momencie, kiedy takie przedsięwzięcia są projektowane, ponieważ na etapie realizacji 

wprowadzanie zmian jest niemożliwe. Nadmienił, iż nie przestrzeganie tej zasady może prowadzić do 

niekwalifikowalności kosztów. Zaproponował, żeby wprowadzić to, jako kryterium dostępu. 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż w związku z tymi dyskusjami należy zasadę wprowadzić 

do regulaminu konkursu. Dodała, iż wcześniej zostało zatwierdzone jedno kryterium zgodność z 

regulaminem konkursu i w każdym regulaminie konkursu jest paragraf, w którym IZ wskazała, które 

elementy są sprawdzane na etapie regulaminu. Nadmieniła, iż tutaj również na etapie regulaminu 

byłoby sprawdzane czy zastosowano zasadę uniwersalnego projektowania w celu zapewnienia 

dostępu dla osób niepełnosprawnych. IZ postara się o właściwe przepisy tak, aby członkowie Komitetu 

mieli pełną informację gdzie szukać tych zasad.  

Pani Urszula Chrzanowska przedstawiciel Urządu Miasta Grodzisk Mazowiecki, powiedziała, iż 

wiele gmin ma już pozwolenia na budowę, te obiekty są zaprojektowane i to wymagałoby ponownej 

weryfikacji. 

Pan Piotr Krasuski powiedziała, iż trudno mu sobie wyobrazić, że z przyczyn formalnych,  

o których rozmawiamy wynikających wprost z rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych  

i wprost z Konwencji Narodów Zjednoczonych, żeby ze środków unijnych były budowane inwestycje, 

które tej zasady nie spełniają. Dodał, iż mam nadzieję, że jest możliwość zgłoszenia zmian w trakcie 

procesu budowlanego i w ten sposób można byłoby zapewnić tą zgodność. Nadmienił,  

iż w deklaracji wniosku o dofinansowanie musi zasada być spełniona, natomiast później beneficjent 

jest zobowiązany do takiego dostosowania swojej inwestycji, żeby zapewnić tą zgodność. 

Pan Andrzej Kurzela zapytał, w jaki sposób będzie to weryfikowane, czy na podstawie 

oświadczenia, że będzie to dostosowane do kryterium dostępu. 

Pani Urszula Chrzanowska zapytała, co z gminami, które przygotowywały się i już rozpoczęły 

ten etap projektowy. 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż dokumentacja techniczna stanowi załącznik do 

formularza wniosku, czyli oznacza, że ta dokumentacja już musi spełniać zasady uniwersalnego 

projektowania. Pani Kinga Kowalewska zaproponowała, że IZ może zbierać oświadczenia, które 

mówiłyby o tym, że projekt zostanie dostosowany do wymogu. 
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Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż składane jest oświadczenie do wniosku i jest on wówczas 

oceniany i dopiero wtedy można przejść do dalszej oceny, jeśli jest to kryterium dostępu albo 

konkretna punktacja. Zapytał, kiedy nastąpi sprawdzenie, czy jest to zgodne z zasadami uniwersalnego 

projektowania. 

Pan Mariusz Franowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

powiedział, iż jeśli beneficjent złoży oświadczenie, że jest spełniona zasada uniwersalnego 

projektowania na etapie oceny, wówczas przyjmuje się oświadczenie za prawdziwe. Weryfikowane, to 

jest na etapie realizacyjnym i czy w przypadku kwalifikowania wydatków, czy na etapie kontrolnym 

będzie sprawdzone czy zasady zostały zastosowane. 

Pan Maciej Fijałkowski powiedział, iż jest za wprowadzaniem tych zasad, jednak sposób tej 

implementacji ocenia negatywnie. Dodał, iż jest rok 2016, czyli trzeci rok perspektywy finansowej  

i większość potencjalnych beneficjentów już ma zaciągnięte zobowiązania na projektowanie. Dodał, iż 

pytanie czy jeszcze raz można doprojektowywać w kontekście gospodarności wydatkowania środków 

publicznych jest pytaniem ryzykownym. Nadmienił, iż mówimy o rozwiązaniu, które jest dobrą 

praktyką, a nie jest jeszcze zapisane w przepisach prawa, natomiast zanim ta wiedza dojdzie do 

przeciętnego beneficjenta to minie dużo czasu. Powiedział, iż zajmujemy się obligatoryjnie tematem, 

który nie jest jeszcze uregulowany na poziomie europejskim. Poprosił, żeby wziąć pod rozwagę  

i wprowadzić to kryterium, jako dodatkowe lub punktujące. Dodał, iż mówienie o czymś, co nie jest 

jeszcze przepisem prawa jest bardzo ryzykowne.  

Pan Piotr Krasuski nie do końca zgodził się z wypowiedzią Pana Macieja Fijałkowskiego. 

Zauważył, iż istnieją przepisy prawa mówiące o tych rozwiązaniach, takie jak Rozporządzenie Ogólne 

artykuł siódmy oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych, którą ratyfikowała Unia Europejska i Polska. 

Nie ma doprecyzowania, co to znaczy uniwersalne projektowanie w rozumieniu prawnym, np. stopień 

pochylenie rampy w prawie budowlanym czy oświetlenie parkingu park & ride. Nie ma normy prawnej 

ile lumenów oświetlenie powinno być zastosowane, są pewne luźne zalecenia, które można brać pod 

uwagę, albo wytworzyć pewien własny standard. Występują sytuację, w którym ta zasada jest 

ignorowana, bo przygotowano już wniosek. Przypomniał, że Polska ratyfikowała Konwencję dwa lata 

temu.             

Pani Urszula Chrzanowska nie do końca zgodziła się z wypowiedzią Pana Piotra Krasuskiego. 

Poinformowała, iż składając dokumentację do pozwolenia na budowę projektant podpisuje 

oświadczenie i gwarantuje swoimi uprawnieniami, że projekt będzie wykonany zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami, co jest podstawą do złożenia dokumentacji, do pozwolenia 

na budowę.           

 Pan Piotr Krasuski nawiązując do wypowiedzi Pani Urszuli Chrzanowskiej stwierdził, iż nie widzi, 

tu sprzeczności, zdaje sobie sprawę, że istnieją takie wymogi prawne natomiast zasada uniwersalnego 

projektowania jest szersza niż wymogi wynikające z polskiego prawa budowlanego.  
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Pan Zenon Szczepankowski Starosta Przasnyski zwrócił uwagę, że skoro nie ma 

sprecyzowanego prawa, które należy stosować to można domniemywać, że w sytuacji, kiedy pojawią 

się rozwiązania szczegółowe mogą pojawiać się zarzuty, że nasze działania są z nimi niezgodne i np. 

koszty obiektu będą niekwalifikowalne.         

Pani Anna Sulińska-Wójcik powiedziała, że Komisja zwróciła uwagę na tą kwestię, gdyż IZ  

w swoich kryteriach horyzontalnych ogólnych uznała, że wpływ może być pozytywny, negatywny lub 

neutralny. Dodała, iż w tego rodzaju projektach nie może być mowy o neutralności, bo, pomimo iż 

konkretnych przepisów prawnych nie ma są natomiast przepisy, które gwarantują każdemu 

człowiekowi prawo równego traktowania i dostępności, co jest bardzo istotną kwestią. 

Zaproponowała, żeby wprowadzić takie kryterium, gdzie na etapie oceny formalnej zostanie ocenione 

czy projekt ma pozytywny wpływ na realizacje zasady równości i każdy beneficjent będzie musiał 

opisać, jakie podejmie działania i jakie środki zastosuje, między innymi wynikające z zasady 

uniwersalnego projektowania, żeby faktycznie zapewnić dostępność. Zaproponowała, żeby 

wprowadzić zapis, mówiący o tym, czy projekt ma pozytywny wpływ na dostępność  

i niedyskryminację. 

Pan Piotr Krasuski powiedział, iż Konwencja i warunek ex-ante wyraźnie mówią o zasadzie 

uniwersalnego projektowania nie precyzując jednak, czym ono jest. Odnosząc się do wypowiedzi Pani 

Kinga Kowalewskiej dodał, iż instytucja właściwa, która będzie ogłaszała konkurs może zawrzeć takie 

określenia w regulaminie konkursu wskazując na konkretny dokument i standardy, które mogą zostać 

wypracowane przez samorząd województwa na potrzeby całej infrastruktury, jaka w ramach RPO 

będzie budowana, więc składający wniosek będą wiedzieli, jakie obowiązują zasady. Nawiązując do 

wcześniejszych wypowiedzi nadmienił, że prawo nie działa wstecz i jeżeli wejdą przepisy to inwestycje, 

które będą zrealizowane nie zostaną weryfikowane pod kątem kwalifikowalności post-factum. 

Odnosząc się do propozycji Pana Mariusza Frankowskiego, że w przypadku projektów, które zaczęły 

proces inwestycyjno-budowlany wystarczy oświadczenie, które potem, na etapie realizacji będzie 

sprawdzane pod kątem dokonania reprojektowania, co wydaje się rozwiązaniem wystarczającym. 

Nadmienił, iż nie można odnosić się jedynie do wymogów prawa budowlanego, gdyż jest ono zbyt 

wąskie w stosunku do Konwencji Narodów Zjednoczonych. 

Pan Daniel Prędkopowicz przedstawiciel Federacji MAZOWIA zadał pytanie, gdzie technicznie 

istnieje zapis o uniwersalnym projektowaniu, gdyż w materiałach, które otrzymali członkowie nie ma 

takiego zapisu. 

Pan Andrzej Kurzela, zapytał czy powinno zostać uwzględnione to kryterium pomimo braku 

sprecyzowanych przepisów szczegółowych. 

Pani Urszula Chrzanowska powiedziała, że jako członek Izby Inżynierów Budownictwa, jest 

zapoznana ze wszelkimi nowinkami, ale członkowie Izby nie zostali jeszcze zaznajomieni z zasadami 

uniwersalnego projektowania. 
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Pan Edward Wroniewski, Zastępca Dyrektora Budżetu i Finansów, UMWM zapytał czy omawiane 

zasady odnoszą się do tego konkretnego kryterium czy do wszystkich konkursów  

w ramach RPO dotyczących inwestycji. 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, że zasady dotyczą wszystkich konkursów. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiadając na pytanie Pana Daniela Prędkopowicza powiedziała, iż 

członkowie nie otrzymali kryteriów w wydrukowanych materiałach, ponieważ propozycja została 

złożona przez Pana Jarosława Hawrysza przed chwilą wraz z informacją, że wymóg ten może stanowić 

element konkursu. W ramach kryteriów wcześniej przyjętych, na początku programowania członkowie 

KM przyjęli jedno kryterium - zgodność z regulaminem konkursu i w każdym regulaminie konkursu jest 

paragraf, gdzie IZ odnosi się do tego kryterium i wskazuje, co będzie weryfikowane na podstawie 

kryterium - zgodność z regulaminem konkursu. Dodała, iż w wyniku dyskusji IZ i IP otrzymały 

informację, żeby wymóg ten był jednym z elementów, który będzie weryfikowany na podstawie 

kryterium - zgodność z regulaminem konkursu, dzięki czemu w regulaminie konkursu będziemy mogli 

doprecyzować, co dokładnie rozumiemy pod zasadą uniwersalnego projektowania. 

Pan Daniel Prędkopowicz zaproponował, aby nie było to kryterium dostępu tylko kryterium 

merytoryczne punktowe. Dodał, że dodatkowe punkty będą premiowały tych, którzy już spełniają 

dobre praktyki. 

Pani Agnieszka Clarey Dyrektor Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie 

zacytowała art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który brzmi uniwersalne 

projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska programów i usług w taki sposób by były 

użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup 

osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Poprosił, aby członkowie podjęli decyzję czy chcą 

odwołać się do przepisów prawa. 

Pan Piotr Krasuski powiedział, iż przyjęcie bądź odrzucenie tego kryterium nie zmienia faktu 

ryzyka niekwalifikowalności. Dodał, iż od Komisji Europejskiej wpłynęła informacja, że zasada 

obowiązuje oba fundusze: EFS i EFRR i może być brana pod uwagę przy działaniach audytowych.  

Pan Daniel Prędkopowicz odnosząc się do wypowiedzi Pani Agnieszki Clarey stwierdził, iż to 

kryterium jest na tyle ogólne, że nie będzie blokowało samorządów.     

Pan Jarosław Hawrysz poinformował, iż KE zwróciła uwagę na omawiane zasady, żeby ograniczyć 

ryzyko niekwalifikowalności kosztów. Nawiązując do wcześniej przytaczanego przypadku, kiedy 

projekty są już przygotowane, czekają na uruchomienie to prawdopodobnie można byłoby 

przeprowadzić weryfikacje tego czy projektowanie było zrobione zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania. Dodał, iż spowoduje to mniejszy koszt nawet, jeśli zaszłaby potrzeba zweryfikowania 

projektu niż w sytuacji, kiedy np. za 5 lat ktoś stwierdzi, że budynek jest niewłaściwie zrealizowany  

i gmina będzie go musiała remontować. Chodzi tu o podniesienie świadomości, w jaki sposób 
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powinniśmy wydatki ze środków publicznych realizować. Zaproponował, żeby IZ zastanowiła się,  

w jaki sposób ewentualnie weryfikować czy opracowane projekty spełniają zasadę uniwersalnego 

projektowania. Natomiast wszyscy, którzy będą przystępować dopiero do projektowania powinni tę 

zasadę wziąć pod uwagę. 

Pan Maciej Fijałkowski dodał, iż konkurs rozpocznie się w marcu br., a zasada RPO jest taka, że 

pewną część dokumentacji trzeba mieć gotową, więc pozostało niewiele czasu. Zgodził się  

z propozycją Pani Anny Sulińskiej-Wójcik, żeby wyeliminować możliwość neutralnego wpływu  

i dopuścić tylko te projekty, które mówią o wpływie pozytywnym. Dodał, iż taka dyskusja powinna 

odbyć się kilka lat wcześniej. Wydaje się, iż inwestycje są zrobione w taki sposób, który rzeczywiście 

dba o osoby o ograniczonej mobilności, o rodziców z dziećmi, ale nie ma pewności czy są w 100% 

zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania. Zaproponował, żeby zastosować model, w którym będą 

dopuszczane te projekty, które mają pozytywny wpływ. 

Pan Jarosław Hawrysz powiedział, że kwestia uniwersalnego projektowania powinna być jak 

najszybciej wprowadzana. Wydaje się, że pozytywny wpływ na realizację zasady dostępności będzie 

minimalnym aspektem, który powinien być wprowadzony. 

Pani Anna Sulińska-Wójcik zaproponowała, żeby w opisie kryterium sprawdzać czy projekt jest 

realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, ponieważ odnosząc się do definicji, którą 

przytoczyła Pani Agnieszka Clarey, są tu wszystkie elementy, które zapewniają dostępność  

i niedyskryminację, które są potrzebne i niezbędne z punktu widzenia konkretnego projektu.  

 Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż została uzyskana akceptacja Komisji Europejskiej,  

w związku, z czym będzie to opisywane zgodnie z państwa sugestiami. 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych-

szczegółowych dla Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektu: Parkingi „Parkuj i 

Jedz” (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla typu projektu: 
Ścieżki i infrastruktura rowerowa. 
 

Pani Natalia Marciniak poinformowała, iż w ramach tych kryteriów została zgłoszona jedna 

uwaga analogiczna do uwagi omawianej w poprzednim punkcie, która dotyczy Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, tu również został usunięty przypis dotyczący mobilności miejskiej, który zastąpiono 

kryterium prezentowanym przez Panią Kingę Kowalewską. Nadmieniła, iż kwestia ta została już 

przedyskutowana przy park and ride. Dodała, że więcej uwag nie zgłoszono.  

Wobec braku uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla 
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Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektu: Ścieżki  

i infrastruktura rowerowa (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian do kryteriów dostępu i kryteriów 
merytorycznych – szczegółowych dla Działania 9.3 (9v) Rozwój ekonomii społecznej, typ projektów: 
tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych  
zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii 
społecznej. 

 

Pani Agnieszka Zych przedstawiciel UMWM powiedziała, iż pod koniec grudnia 2015 roku zostały 

przesłane członkom Komitetu kryteria wypracowane podczas grupy roboczej 21 grudnia 2015 r. 

Dodała, że 31 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał zarządzenie zgodnie, 

z którym wszystkie podmioty, które uzyskały akredytację na realizację usług dla podmiotów ekonomii 

społecznej utraciły akredytację z dniem 31 grudnia 2015 r. Powiedziała, iż jest to kwestia bardzo 

istotna, ponieważ w RPO jest zapisane, że projekty w ramach działania 9.3 mogą, być realizowane tylko 

przez akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Poinformowała, iż 18 stycznia 2016 roku IZ 

otrzymała pismo Ministra Rozwoju i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym znajdują 

się rekomendacje, co do tego jak powinny postąpić regiony w tej zmienionej sytuacji. Ministrowie 

napisali, że każda z Instytucji Zarządzających powinna podjąć decyzję w sprawie dalszych działań 

wdrażania priorytetu inwestycyjnego 9v Działanie 9.3 w oparciu o indywidualną sytuację w danym 

województwie i w tym kontekście kluczowe dla rozstrzygnięć podejmowanych przez IZ RPO są zapisy 

regionalnych programów operacyjnych, zapisy szczegółowego opisu osi priorytetowych i zapisy 

Wytycznych. Dodała, iż we wszystkich trzech dokumentach są informacje, że działania w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 9v mogą być realizowane przez akredytowane ośrodki. Instytucja 

Zarządzająca rekomenduje uruchomienie tego konkursu w miesiącu lutym 2016 roku. Nadmieniła, iż 

przesłano wczoraj członkom zmienione kryterium dotyczące akredytacji. Dodała, iż Zarząd przyjął to 

kryterium w takim zmienionym brzmieniu w dniu 19 stycznia 2016 r. Podkreśliła, iż dla Instytucji 

Zarządzającej istotne jest ogłoszenie tego konkursu w terminie, czyli w lutym 2016 roku, ponieważ w 

tym działaniu mamy ramy wykonania, czyli tak zwany kamień milowy związany z liczbą osób objętych 

wsparciem. Powiedziała, iż Ministerstwo Rozwoju ma trochę inne stanowisko. Poinformowała, iż 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za system akredytacji, dodała, iż 

zamierza ponownie przeprowadzić tę akredytację.  

Pan Piotr Krasuski potwierdził, iż rzeczywiście w sposób niezapowiedziany i nieoczekiwany ze 

strony Ministerstwa nastąpiło unieważnienie dotychczasowych prac nad akredytacją. Ministerstwo 

podjęło decyzję o zmianie podejścia do akredytacji, mianowicie postanowiło zmienić Wytyczne  

w zakresie celu tematycznego dziewiątego i otworzyć w większym stopniu możliwość aplikowania  

o środki dla podmiotów, które nie są na dzień dzisiejszy akredytowanymi OWESami. Dodał, iż planuje 
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się wprowadzić zmianę taką, która umożliwi ubieganie się o dofinansowanie podmiotom, które 

akredytacji nie mają. Natomiast do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie będą musiały taką 

akredytacje otrzymać, podkreślił, iż jest pewna konkurencja w zakresie ubiegania się o akredytację. 

Poinformował, iż Wytyczne obecnie są procedowane i w ciągu kilku dni odbędą się konsultacje 

społeczne. Zarekomendował, żeby na dzień dzisiejszy zawiesić decyzje w zakresie tego konkursu do 

momentu, kiedy te Wytyczne nie wejdą w życie i ogłosić konkurs już na nowych zasadach. 

Poinformował, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej musi ogłosić nowy proces 

akredytacji, ponieważ to, co Pani Agnieszka Zych powiedziała na temat nowego rozpatrywania 

wniosków akredytacyjnych dotyczy tylko podmiotów, które akredytacje posiadały i utraciły, natomiast 

nie dotyczy podmiotów, które akredytacji nie miały, nie otrzymały, bądź się o nią nie ubiegały. 

Powiedział, iż jeśli intencją jest rozszerzenie konkurencji w tych konkursach to logiczne jest, że powinny 

być uruchomione dodatkowe możliwości akredytacyjne.  

Pani Barbara Woszczyk-Kępińska przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej potwierdziła, iż odbyły się rozmowy pomiędzy dwoma Ministerstwami. Dodała, iż rozmowy 

będą kontynuowane, powiedziała, iż wszystkie jednostki, które utraciły akredytację skorzystały  

z możliwości, żeby w ciągu 10 dni mogły złożyć ponownie wniosek o akredytację. Poinformowała, że 

została powołana grupa robocza, która się tym zajmuje, dodała, iż dzisiaj będą rozpatrywane trzy 

województwa. Nadmieniła, iż pierwsze rekomendacje planowane są w pierwszej połowie lutego 2016 

roku, dodała, iż dla Ministra proces ten przebiegał będzie bardzo szybko, ponieważ jest na to chyba 21 

dni od złożenia wniosku. Poinformowała, iż jeśli chodzi o nowe akredytacje, które przewidziane są  

w ramach nowego projektu, które przez Komitet Monitorujący i Instytucje Zarządzającą już były 

rekomendowane do dofinansowania. Realizacja w ramach Planu Działania zaplanowana jest  

w I kwartale 2016 roku. Powiedziała, iż na prośbę beneficjenta, czyli Departamentu Pożytku 

Publicznego, prawdopodobnie zakończy się proces w pierwszym półroczu tego roku. Dodała, iż jeśli 

uda się dotrzymać wszystkich napiętych terminów, byłby to kwiecień br. Poinformowała, iż na dzień 

dzisiejszy beneficjent zostanie wezwany do złożenia wniosku, termin ten mija 22 stycznia 2016 roku. 

Powiedziała, iż na pewno Ministerstwo będzie chciało uprościć zasady akredytacji, ale wiadome to 

będzie dopiero, kiedy projekt zostanie złożony. 

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż problemem jest to, że IZ nie ma, kiedy ogłosić tego 

konkursu, druga sprawa to harmonogram naboru wniosków, ale ponieważ nie wiemy, kiedy będzie 

konkurs, kiedy ocenimy, kiedy podpiszemy umowy w związku z tym skraca się termin realizacji tych 

umów, które będą zawarte ewentualnie po tym konkursie. Jeśli chodzi o harmonogram naboru 

wniosków to Mazowsze ma zaplanowany konkurs na dzień 29 lutego 2016 roku, którego nie będzie 

mógł ogłosić. 

Pan Piotr Krasuski powiedział, iż interpretacja wytycznych w zakresie konkursów jest taka, że 

zmiany, które można wprowadzać do harmonogramu powinni odbyć się, na co najmniej trzy miesiące 
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wcześniej, ale nie względem konkursu, który został pierwotnie zaplanowany tylko względem daty,  

z jaką się ogłasza ten harmonogram. Poinformował, iż jeżeli dzisiaj ogłoszono by zmianę 

harmonogramu to najwcześniej ogłoszenie konkursu można byłoby przeprowadzić za trzy miesiące, 

czyli 21 kwietnia 2016 roku. Dodał, iż IZ nie jest zobowiązana lutowym terminem, ale od daty zmiany. 

Powiedział, iż intencją jest to, żeby beneficjent miał czas na przygotowanie wniosku, czyli co najmniej 

trzy miesiące licząc od daty wprowadzenia zmiany. Dodał, iż nie może być tak, że dziś ogłaszam 

harmonogram a jutro konkurs. Następnie odniósł się do zapisów w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytowych, gdzie beneficjentami projektu w dwóch pierwszych typach operacji mogą być wyłącznie 

OWESy posiadające akredytację i to jest zapis, który odnosi się do beneficjenta i do tych, którzy 

podpiszą umowy. Poinformował, iż w samym programie operacyjnym jest zapis „wspieranie usług 

realizowane będzie przede wszystkim przez wybór spośród istniejących podmiotów gwarantujących 

wysoką, jakość usług i ich finansowanie między innymi doradczych, animacyjnych, szkoleniowych, 

które planują tworzyć ośrodki” to znaczy przez podmioty, które pozytywnie przeszły procedurę 

akredytacji usług. Zapytał czy spośród istniejących nie będzie rozumiane, jako jedynie spośród tych, 

które posiadają akredytację. 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż procedura jest zamknięta. Końcem procedury jest 

uzyskanie akredytacji, a nie procedura przejścia, oceny, opinii itd.  

Pani Agnieszka Zych zapytała, w jaki sposób zostanie zmienione to kryterium, czy odnosimy się 

do wydarzeń z 31 grudnia 2015 roku oraz do naszych zapisów RPO. Zaproponowała, żeby kryterium 

brzmiało następująco: „wnioskodawcą jest ośrodek wtarcia ekonomii społecznej, który złożył wniosek 

o przeprowadzenie procesu akredytacji, jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do 

potwierdzenia posiadania statusu akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy  

o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie ze standardami akredytacyjnymi określonymi dla OWES  

i do utrzymania akredytacji w całym okresie realizacji projektów”.  

Pan Piotr Krasuski, powiedział, iż założeniem było otwarcie procesu ubiegania się o podmioty, 

które akredytacji nie mają, ogłoszenie tego konkursu w lutym 2016 roku na tych zasadach, o których 

Pani Agnieszka Zych mówiła tak naprawdę ograniczą dostęp jedynie do tego konkursu do tych pięciu 

podmiotów, które posiadały akredytacje i utraciły ją w wyniku zarządzenia nr 45. Dodał, iż nikt w lutym 

2016 r. nie będzie mógł zyskać statusu ubiegającego się o akredytację. Zapytał, czy to jest ostateczna 

decyzja IZ.  

Pan Wiesław Raboszuk poprosił, żeby skupić się nad kryteriami a nie nad terminem otwarcia 

konkursu. Nadmienił, iż o tym dyskutować będzie Instytucja Zarządzająca.    

 Pani Karolina Cyran-Juraszek przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

zgodziła się z kryterium przedstawionym przez Komitet, stwierdziła, że intencją jest dostarczenie 

wysokiej, jakości usług podmiotom ekonomii społecznej i grupom inicjatywnym. Nadmieniła, że jakość 

tych usług została sprawdzona, zweryfikowana w procesie, który trwał rok (od lutego 2015 roku do 
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października 2015 r,), któremu zostały poddane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. 

Poinformowała, że wszystkim ośrodkom wsparcia zostały odebrane akredytacje przez zarządzenie. 

Dodała, że aktualnie wszystkie ośrodki wsparcia w województwie mazowieckim w tym procesie 

uczestniczą, ponieważ złożono jeszcze raz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski 

o ponowne przyznanie im akredytacji. Nadmieniła, że według niej spełnione jest to kryterium, które 

zostało zaproponowane przez IZ. Po pierwsze pozwala dalej być w procesie akredytacji, po drugie 

zapewnia wysoką, jakość usług, po trzecie daje możliwość tego, że jakość usług zostaje cały czas 

świadczona dla podmiotów ekonomii społecznej i wsparcie będzie utrzymywane. Dodała, że jeżeli ten 

konkurs zostanie przesunięty, to wskaźniki, które zostały również zwiększone, czyli miejsca pracy, 

partnerstwa, wspieranie istniejących przedsiębiorstw, nie będą mogły być zrealizowane, ponieważ taka 

będzie konsekwencja. Stwierdziła, że ten projekt ma trwać 36 miesięcy i musi się skończyć w czerwcu 

2017 roku, zaburzenie tego porządku spowoduje niezrealizowanie tych ważnych wskaźników. 

Pan Daniel Prędkopowicz wyraził swoje poparcie i podziękował Instytucji Zarządzającej RPO za 

konsultacje i dyskusje nad tymi kryteriami, które omawiane były podczas spotkania grupy roboczej  

i wspólnego wypracowania stanowiska, którego celem jest rozpoczęcie działań na rzecz osób 

potrzebujących, zwłaszcza pomoc w zatrudnieniu w województwie mazowieckim, w założeniu miejsc 

pracy, spółdzielni socjalnych i wykonywaniu pracy najwyższej, jakości. Dodał, że beneficjentem są 

ośrodki, które przeszły proces akredytacji. Stwierdził, iż, podczas realizacji projektu trzeba mieć ważną 

akredytację. Zapytał, czemu ośrodki wsparcia, które przeszły proces akredytacji i utraciły jednym 

zarządzeniem status akredytowanego ośrodka nie dostały żadnego wyjaśnienia. Zgodził się ze słowami     

Pani Karoliny Cyran–Juraszek, że nie ma żadnego powodu, aby tę akredytacje odebrać. Dodał, 

że obawia się, że jeśli zostanie podpisana umowa na realizację projektu, to za jakiś czas znowu zostanie 

utracona akredytacja. Poprosił o ustosunkowanie się do jego wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie zapytał KE, czy nowy projekt ma znowu przygotowywać 

kryteria, które były wypracowane, zapłacone i zostały przeprowadzone audyty, czy sprawdzana będzie, 

jakość i działania OWES bez audytowania, bez sprawdzania tego na miejscu, jedynie na podstawie 

oświadczeń, które nowe ośrodki przygotują. Nadmienił, że traci to sens całego systemu, który był 

budowany przez kilka lat.         

Pan Cezary Miżejewski przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dodał, 

że wydaje mu się, iż kwestia tego projektu nie podlega dyskusji, ponieważ jest to jedyne możliwe 

rozwiązanie w tej chwili ze względu na Regionalny Program Operacyjny ten, kto podpisze umowę, musi 

mieć akredytację. Wytyczne ministerstwa nie mogą być z tym sprzeczne, dodał, że o ile pamięta, 

Wytyczne nie mogą naruszyć zapisów Regionalnych Programów Operacyjnych, a w dziewięciu 

województwach w Polsce mamy taką sytuację. Nadmienił, że to kryterium spełnia wymogi i mamy od 

podpisania konkursu do jego rozstrzygnięcia kilka miesięcy. Poinformował, że oprócz tego, że jest 

członkiem Komitetu Monitorującego RPO WM jest również członkiem Komitetu Akredytacyjnego przy 



15 
 

Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie proces ten zostanie zakończony w ciągu 21 dni 

roboczych. Następnie rozpocznie się szybka procedura uzupełniająca. Dodał, że opowiada się za 

utrzymaniem tego zapisu, że kryterium akredytacji musi być obecne przez cały czas zawiązania umowy. 

Nadmienił, iż ideą akredytacji była konkurencyjność, lub jakość i że cały proces ma polegać, na jakości, 

czyli każdy, kto realizuje zadanie zakontraktowane przez IZ ma poddawać się ocenie z punku widzenia, 

jakości i wtedy IZ ma możliwość zerwania umowy, jeżeli ktoś narusza. Podsumował, że kryterium, które 

zostało zaproponowane przez IZ jest w pełni prawidłowe.  

Pani Karolina Cyran-Juraszek powiedziała, iż problem ten ma nie tylko województwo 

mazowieckie, ale osiem innych też. Dodała, iż w innych województwach IZ podjęły decyzję o tym, żeby 

nie wstrzymywać konkursu i żeby nadal prowadzić ten proces biorąc pod uwagę, jakość, ośrodki 

wsparcia, które są w procesie akredytacji i przede wszystkim zadania, które mają do wykonania, które 

są bardzo trudne i ambitne. Nadmieniła, iż komplementarne projekty, które stawiają przed sobą 

ośrodki wsparcia są komplementarne z projektem systemowym Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej i MCPS. Powiedziała, iż ma służyć rozwojowi ekonomii społecznej w tym województwie 

poprzez miejsca pracy, usługi i wspieranie istniejących przedsiębiorstw.    

 Pani Barbara Woszczyk-Kępińska powiedziała, iż jeśli chodzi o ograniczenie konkurencyjności 

to, jeżeli zostało złożone pismo z prośbą o wyjaśnienia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

to na pewno odpowiedź taka zostanie wysłana. Dodała, iż zgadza się z uzasadnieniem do zarządzenia. 

Powiedziała, iż Ministerstwo chciało uporządkować ścieżkę decyzyjną, dać też możliwość odwołania 

się od decyzji i odwołania też decyzji akredytacji. Nadmieniła, iż drugą sprawą jest stwierdzenie 

nieprawidłowości w procesie akredytacji. Dodała, iż kolejną rzeczą jest chęć zapewnienia, jakości, bo 

chodzi o możliwość monitorowania w trakcie działania środków wsparcia ekonomii społecznej, czyli 

jest to proces monitoringu, a nie tylko audyt na wstępie. Jeśli chodzi o kwestię jak będzie 

zorganizowana praca z akredytacji czy będą to oświadczenia czy będzie to audyt tego nie wiem. 

Powiedziała, iż może dzisiaj powiedzieć tylko o kierunkach, ponieważ projekt nie został jeszcze złożony 

i ostateczna decyzja w tym zakresie nie zapadła. Dodała, iż kierunki są takie, aby udzielanie akredytacji 

było łatwiejsze i szybsze. Ministerstwo chce żeby, jakość była zapewniona w trakcie procesu, kiedy 

można to jeszcze weryfikować, a nie tylko na wstępie. Poinformowała, iż należy dążyć do tego, żeby 

proces ten był szybszy, nie trwał rok oraz ważne jest zwiększenie konkurencyjności. Nadmieniła, iż 

liczba akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej wynikała głównie z tego ile było 

pieniędzy na audyty w projekcie systemowym. Dodała, iż nie wszystkie OWES, które w poszczególnych 

województwach miały np. wyższą liczbę punktów mogły być audytowane ze względu na limity 

przyznawane na województwo. Powiedziała, iż przy decyzji, którą podejmował Minister Rozwoju 

 i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, chodziło również o zwiększenie konkurencyjności, czyli 

o to, aby mogły aplikować jednostki, które są w stanie świadczyć takie usługi i które spełniają te 
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standardy i wymogi, które będą się ubiegać potem o akredytację przed podpisaniem umowy, nie 

patrząc na limity wojewódzkie. 

 Pan Jarosław Hawrysz, powiedział, iż uważa, że kryterium obecnie zapisane nie wprowadza 

jakiegoś niebezpieczeństwa, które mogłoby powodować, że zapisy programu operacyjnego zostałyby 

naruszone. Następnie odniósł się do kwestii anulowania akredytacji. KE z bardzo dużym 

zaniepokojeniem odnotowała tą sytuację. Dodał, iż pismo w tej sprawie zostało skierowane do Pani 

Minister Renaty Szczęch w celu wyjaśnienia sytuacji i ewentualnie zaprezentowania KE, jakie 

konsekwencje z tego tytułu mogą wystąpić. Powiedział, iż anulowanie akredytacji może podawać  

w wątpliwość kwestie związane z trwałością projektu oraz jeżeli operacja akredytacji będzie musiała 

zostać powtórzona to wówczas będzie postawione pytanie, dlaczego budżet europejski i pieniądze 

podatnika europejskiego mają być wydawane ponownie na sprawy, które zostały już raz zrealizowane. 

Następnie poprosił o udzielenie informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości w procesie 

akredytacji, bo to jest kwestia istotna oraz w jaki miały charakter systemowy. Następnie odnosząc się 

do kwestii konkurencyjności powiedział, iż zawsze będzie ona ograniczona, ponieważ kiedy wprowadza 

się jakikolwiek system akredytacji czy desygnacji podmiotów, które uzyskują jakieś uprawnienia to ta 

konkurencyjność będzie zawsze ograniczona i tego trzeba mieć świadomość. Dodał, iż KE rozumie 

intencje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że taka 

konkurencyjność powinna wzrastać i z tym KE się zgadza, jednak Komisja Europejska patrząc na 

aktualną sytuację i ewentualne zagrożenie związane z kwestią ram wykonania, uważa, że konkurs 

powinno się uruchamiać w miarę możliwości dosyć szybko. Następnie zaapelował do IZ, żeby w 

przyszłym roku do harmonogramu wprowadzić nowy konkurs dla OWES tak, aby można było  

w kolejnym konkursie sprawdzić, w jaki sposób nowe akredytowane podmioty mogą konkurować  

z tymi podmiotami, które uzyskały akredytację jeszcze za starego systemu i miały doświadczenie  

z wcześniej realizowanymi projektami.        

 Pani Magdalena Klaus przedstawicie Fundacji Aktywizacja powiedziała, iż nie zgadza się  

z Panią Barbarą Woszczyk-Kępińską, iż z punktu widzenia województwa mazowieckiego wszystkie 

organizacje, które pełniły funkcję OFES, które zgłosiły się do systemu akredytacji, taką akredytację 

otrzymały. Dodała, iż w związku z tym nie ma przesłanki, że uniemożliwiono jakiemuś ośrodkowi 

wystartowanie w konkursie. Powiedziała, iż jeśli chodzi o skalę ogólnopolską, to cały proces działa  

w ramach projektu systemowego. Dodała, iż samo przystąpienie ośrodków do dostania akredytacji to 

jest luty – październik 2016 roku. Poinformowała, iż prace nad stworzeniem całego systemu trwały  

3 lata, gdzie najważniejsza była, jakość, efektywność i wskaźniki w postaci miejsc pracy. Każdy  

z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, który uzyskał akredytację musiał wykazać się ilością miejsc 

pracy, w związku z tym nie zgodzę się, że złą praktyką jest to, że ten proces trwał długo, ponieważ 

ważna była tu, jakość a nie ilość. Dodała, że jest zaniepokojona pomysłem by proces skrócić  

i przyspieszyć. Pani Magdalena Klaus poinformowała, iż w sprawie konkursu odbyło się spotkanie  
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z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodała, iż jako członkowie Komitetu akredytacyjnego 

zapytaliśmy, jakie są powody decyzji, nie otrzymaliśmy żadnego wyjaśnienia. Poinformowała, iż uważa, 

że zarządzenie nie ma żadnych podstaw, ani warunków do tego, żeby rzeczywiście zabrać 

akredytowanym OWESom akredytację. Dodała, że czas jest coraz dłuższy zwłaszcza z punktu widzenia 

przerwy w finansowaniu i ośrodki mimo wszystko nie mają teraz ciągłości finansowej. Poprosiła o jak 

najszybsze uruchomienie konkursu. 

Pani Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

powiedziała, iż na dzień dzisiejszy żadna z organizacji, które nie były w procesie akredytacji i są na 

terenie Mazowsza nie zgłosiły się do MCPS. Nadmieniła, iż są konsorcja na terenie Województwa 

Mazowieckiego, może trzeba byłoby ponowić konkurs, jeżeli w czasie konkursu nie wszyscy otrzymają 

zgodę, bo to jest w procedura i wtedy byłaby możliwość rozszerzenia tego zakresu o nowa akredytację.  

Pani Barbara Woszczyk-Kępińska powiedziała, iż jeśli chodzi o rankingowanie i przyznanie 

akredytacji w całym kraju, a nie tylko na Mazowszu, to Ministerstwo przygotuje odpowiedz na list. 

Dodała, iż ma świadomość, że należy zachować trwałość produktu. Nadmieniła, iż to, co powstało  

w ramach projektu to były standardy i audyty jednostek, natomiast sam proces akredytacji łącznie  

z pracą Komitetu akredytacyjnego jest poza projektem. Dodała, iż proces akredytacji nie podlegał tutaj 

finansowaniu. 

Pani Bożena Kalinowska odniosła się do Działania 9.3, kryterium szczegółowe nr 14, w którym 

jest zapis, że w wyniku działalności OWES w ramach projektów wzrosły obroty przedsiębiorstw 

objętych wsparciem nie mniej niż 0,1 % w skali roku. Zapytała, jaki jest rok bazowy, czy mówimy do 

roku przed rozpoczęciem projektu do zakończenia projektu, jak należy to rozumieć w skali roku, czy 

porównując do rozpoczęcia projektu.        

 Pani Agnieszka Zych odpowiedziała, iż przed złożeniem wniosku.   

 Pani Bożena Kalinowska poprosiła, żeby ten zapis został bardziej doprecyzowany. 

 Pan Daniel Prędkopowicz dodał, iż chodzi tu o uczestników wsparcia prowadzonego przez 

OWES, a nie dla tych ośrodków, które ubiegają się o dofinansowanie. Nadmienił, iż jeśli chodzi o środki 

finansowe z RPO, to dla tych, którzy uzyskają wsparcie doradcze to istniejące przedsiębiorstwa 

społeczne musze zwiększyć swoje obroty, dzięki wsparciu merytorycznemu usług, które będą 

świadczone przez OWES i tu należy zakończyć rok obrotowy w ramach uczestnictwa w projekcie.

 Pani Bożena Kalinowska odniosła się następnie do kryterium szczegółowego nr 1, gdzie jest 

zapis: spełnienie kryterium będzie weryfikowane także po zakończeniu realizacji projektu, natomiast 

wcześniejsze zdanie mówi, że w ramach kryterium tworzone są nowe miejsca pracy, Zapytała, czy dla 

wnioskodawcy jest jasne, co znaczy po zakończeniu realizacji projektu oraz czy trwałość oznacza rok, 

czy dwa lata. Poprosiła o doprecyzowanie tego zapisu.      

 Pani Agnieszka Zych poinformowała, iż zostanie to uszczegółowione w regulaminie. 

Zaproponowała następujący zapis, że w okresie trwałości, bo ten zapis jest zbyt ogólny i nie wiadomo, 
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do kiedy będzie kontrolowany ten wniosek.       

 Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż zapis zostanie uszczegółowiony tak jak zaproponowała to 

Pani Agnieszka Zych.          

 Pan Jarosław Hawrysz poinformował, iż będą promowane osoby wykluczone i zagrożone 

wykluczeniem społecznym, które są zakwalifikowane do grupy profilu trzeciego przez powiatowe 

urzędy pracy. Dodał, iż należy wprowadzić kryterium premiujące dla tej grupy, dlatego, że po pierwsze 

zastosowano w tym konkursie kwestie kryterium dostępu, które mówi o obowiązkowej współpracy  

z powiatowymi urzędami pracy. Nadmienił, iż dobrze byłoby, żeby współpraca skupiała się na tej grupie 

osób. Dodał, że powiatowe urzędu pracy mogą pomóc w zidentyfikowaniu takich osób. Dodał, iż osoby 

z grupy o profilu trzecim osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym są grupą, która 

w szczególności powinna być po prostu uwzględniana w zakresie wsparcie, które jest realizowane  

w ramach działań dotyczących włączenia społecznego.    

Pan Daniel Prędkopowicz przypomniał wszystkim członkom Komitetu, że grupą odbiorców  

w tym działaniu są osoby wskazane w wytycznych, dodał, iż 90% albo 95% to są osoby, które można 

byłoby zakwalifikować do profilu trzeciego. Zapytał czy chcemy, żeby mieli oni dokument z urzędu 

pracy, że faktycznie zgodnie z ustawą są wpisani, czy zależy nam na tym, żeby faktycznie objęto osoby, 

które tego wsparcia potrzebują, bo to ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej bardzo utrudni prace, 

jeżeli chodzi o osiąganie wskaźników. Dodał, iż jest to grupa szczególnie trudna.  

 Pan Jarosław Hawrysz powiedział, iż KE nie zależy na tym, żeby określać progi. Odbyły się już 

dyskusje w tym zakresie z Ministerstwem Rozwoju. KE chce, żeby było to kryterium premiujące, dodał, 

iż, w jaki sposób zostanie ono odzwierciedlone przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to jest ich 

dobra wola. Natomiast KE uważa, że pomysły, które będą w tym zakresie powinny być oceniane, 

dlatego Komisja Europejska chce, żeby ta grupa była w sposób szczególny wyróżniona, ponieważ 

powstała luka w zakresie wsparcia. Zaproponował, iż kryterium mogłoby brzmieć następująco: „projekt 

przewiduje w sposób szczególny wsparcie dla osób, które są w grupie osób  

o profilu trzecim”.          

 Pani Agnieszka Zych powiedziała, że sformułowanie w szczególny sposób będzie bardzo trudne 

do weryfikacji. Zapytała, co to znaczy, że osoby z trzeciego profilu będą traktowane  

w szczególny sposób. Nadmieniła, iż osoby z trzeciego profilu są grupą docelową tego działania, więc 

jeżeli należy to w jakiś sposób szczególny podkreślić, to bez ustanowienia progów procentowych 

trudno będzie grupę tą wyróżnić.        

 Pan Jarosław Hawrysz wycofał się z wcześniejszego stanowiska.    

 Pan Cezary Miżejewski powiedział, że jeżeli chcemy premiować grupę trzecią to zapis powinien 

brzmieć następująco „projekt przewiduje ścieżkę wsparcia na rzecz zatrudnienia dla osób z trzeciego 

profilu”.            
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Pan Jarosław Hawrysz zgodził się z takim zapisem.      

 Pan Rafał Kończyk poprosił o rozważenie przesunięcia terminu naboru wniosków.  

 Pan Wiesław Raboszuk odpowiedział, iż wszystko jest zostało ustalone, wynegocjowane. 

               Pani Agnieszka Zych powiedziała, iż każdy projekt dla każdego indywidualnego odbiorcy musi 

przewidywać indywidualną ścieżkę wsparcia, więc ustanawianie takiego kryterium teraz, że dla 

trzeciego profilu przewidujemy specjalną ścieżkę wsparcia jest trudne. Zaproponował, żeby zapis 

znalazł się w regulaminie konkursu, że OWESy będą preferowały (wśród osób bezrobotnych) osoby  

z trzeciego profilu i wówczas dla każdego będzie ścieżka wsparcia, więc preferencja w regulaminie 

konkursu może się znaleźć i w ogłoszeniu o naborze do konkursu OWES powinna być informacja, że 

preferowane są osoby z trzeciego profilu        

 Pan Jarosław Hawrysz zaakceptował propozycję.      

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały wraz z ww. zmianą w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów 

merytorycznych – szczegółowych dla Działania 9.3 (9v) Rozwój ekonomii społecznej, typ projektu 1: 

tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii 

społecznej. (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością 

głosów. 

5 Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Poddziałania 10.1.2 (10i) - Edukacja ogólna w ramach ZIT. 

 

Pani Joanna Mączak przedstawiciel Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM podziękowała członkom Komitetu Monitorującego za zaangażowanie  

w tworzenie kryteriów. Nadmieniła, że jest propozycja zmiany kryterium merytorycznego 

szczegółowego dotyczącego przesunięcia tego kryterium i nadanie mu statusu kryterium dostępu 

zgodnie z sugestiami Ministerstwa Rozwoju. Istnieje konieczność zapewnienia zgodności interwencji 

EFS realizowanej na poziomie regionalnym z zapisami Wytycznych horyzontalnych Ministerstwa 

Rozwoju. To kryterium w kryteriach merytorycznych szczegółowych znalazło się z tego powodu, że 

Komitet Monitorujący taki status nadał analogicznemu kryterium, które było przedstawione w ramach 

poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna. Nadmieniła, że jest prozycja jeszcze jednej zmiany tj. usunięcie  

z opisu kryterium: „kryterium jest uznane za osiągnięte, jeśli minimum połowa szkół objęta wsparciem 

w ramach projektu osiąga wyniki nauczania na wyżej wymienionym poziomie”. Dodała również, że jest 

druga zmiana dotycząca kryterium merytorycznego szczegółowego nr 8. To kryterium znalazło się  

w katalogu kryteriów merytorycznych szczegółowych z powodu zapisu Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie kompetencji kluczowych, która podkreśla konieczność integracji w procesie edukacji, 
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kształtowanych kompetencji kluczowych oraz postaw, tym niemniej dotyczy obniżenia punktacji 

premiującej. Dodała, że istnieje również taka sytuacja, że będą szkoły o bardzo niskich wynikach  

w nauczaniu, bardzo niskim poziomie edukacyjnym, które pozbawione towarzystwa czy siły napędowej 

szkół z wyższymi wynikami edukacyjnymi mogą w wyniku diagnozy stwierdzić, że możliwe będzie tylko 

kształtowanie jednej kompetencji kluczowej uczniów, jednej postawy i IZ nie chciałaby przy dosyć 

wysokich pierwotnie preferencjach punktowych, aby te szkoły straciły wszelką szanse do aplikowania 

o wsparcie. 

Pani Bożena Kalinowska zaproponowała, żeby w pierwszym kryterium dostępu ujednolicić zapisy 

dotyczące wnioskodawcy i projektodawcy, gdyż czasami pojawia się określenie projektodawca,  

a innym razem wnioskodawca. Zaproponowała, żeby zawsze występowało określenie wnioskodawca. 

W odniesieniu do trzeciego kryterium dostępu, gdzie jest mowa o wkładzie niepieniężnym zapytała czy 

wnioskodawca wie i czy może jest to zdefiniowane w regulaminie jak należy interpretować zapis wkład 

własny. Odnosząc się do dziewiątego kryterium dostępu zapytała czy jest zdefiniowane, kiedy 

monitorowanie ma się odbywać, czy w trakcie projektu czy po jego zakończeniu.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że kwestie związane z wkładem niepieniężnym, wkładem 

własnym są regulowane przez Wytyczne do kwalifikowalności oraz przez Wytyczne Ministerstwa  

w zakresie kwalifikowalności, które tak naprawdę tylko powtarzają zapisy także na poziomie 

województwa mazowieckiego. Nie będą wprowadzane żadne dodatkowe wymogi w tym zakresie. 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej monitorowania nabycia kompetencji kluczowych przez uczniów 

oraz kwalifikacji przez nauczycieli powiedziała, iż zakłada się, że monitorowanie odbywać się będzie  

w trakcie realizacji projektu. Nadmieniła, iż po zrealizowaniu projektu należałoby sprawdzić czy dzieci 

rzeczywiście nabyły kompetencje, po to, aby poprawić wyniki naszego projektu, a nie po to, żeby 

odbierać środki. 

Pani Bożena Kalinowska powiedziała, że ważne jest to, żeby monitorowanie odbyło się w trakcie 

realizacji projektu.  

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż zostanie zapisane, że wnioskodawca monitoruje fakt 

nabycia kompetencji lub kwalifikacji przez uczestników w trakcie realizacji projektu. 

 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały wraz z ww. zmianą w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów 

merytorycznych – szczegółowych dla Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 

10.1.2 (10i) Edukacja ogólna w ramach ZIT, typ projektu 1: kształcenie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; typ projektu 2: tworzenie 

warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, typ projektu 3: rozwój kompetencji  

w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji informatycznych. 

(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 
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6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów strategicznych dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym i pozakonkursowym. 
 

             Pani Paulina Sikorska przedstawiciel UMWM zaprezentowała propozycje kryteriów 

strategicznych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dla projektów wyłanianych w trybie 

konkursowym i pozakonkursowym. Poinformowała, iż IZ otrzymała propozycję jednej zmiany 

pierwszego kryterium. Propozycja została uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą, MJWPU i Instytucją 

Pośredniczącą ZIT. Kryterium pokazuje, w jaki sposób i ile procent wskaźnika produktu założonego  

w strategii jest realizowane przez projekt. Jest to skomplikowany wzór, dlatego wprowadzona zmiana 

dokładnie określa, za jaką wartość wynikającą z tego wzoru, jaka ilość punktów przypada. Jest to 

doprecyzowanie pozwalające na bardziej obiektywną ocenę, ponieważ w wyniku obliczenia tego wzoru 

wychodzą wartości dziesiętne i mógłby wystąpić problem z interpretacją. Propozycja zmian w projekcie 

kryteriów wyboru operacji finansowych ZIT stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pan Jarosław Hawrysz zgłosił uwagę do dwóch kryteriów merytorycznych, które dotyczą 

Europejskiego Funduszu Społecznego, do czwartego i piątego kryterium. Stwierdził, iż KE oczekiwałaby, 

żeby zasięg oddziaływania dotyczył grupy docelowej, do której na danym obszarze skierowane jest 

wsparcie, gdyż logika programowania Europejskiego Funduszu Społecznego oparta jest na grupach 

docelowych, a nie tylko na obszarze. KE podkreśliła, że należy przygotowując projekt wziąć pod uwagę 

w sposób szczególny grupę docelową, dla której będzie realizowane wsparcie.  

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż zmiana już została dokonana.  

Pani Anna Sulińska-Wójcik zgodziła się, że wzór, który IZ zastosowała jest jak najbardziej 

właściwy, gdyż pozwala on obiektywnie oceniać zgodność projektu ze strategią.  

Pani Paulina Sikorska poinformowała, iż zmiana ta została również wprowadzona do kryterium 

dotyczącego EFS, z tym, że wartość punktacji w tym kryterium jest podwojona. 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów zgodności ze Strategią ZIT WOF wyłonionych 

w trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz kryteriów zgodności ze Strategią ZIT WOF dla projektów 

współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów 
realizowanych w ramach ZIT WOF oraz Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych Obszarami 
Strategicznej Interwencji (OSI) problemowymi (RIT), RPO WM 2014-2020 – EFRR.  
 

Wobec braku uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych  
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w ramach ZIT WOF oraz Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych Obszarami Strategicznej 

Interwencji (OSI) problemowymi (RIT), RPO WM 2014-2020 – EFRR (stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów 
realizowanych w ramach ZIT WOF, RPO WM 2014-2020 – EFS.  
 

 
Wobec braku uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych  

w ramach ZIT WOF, RPO WM 2014-2020 – EFS (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
 
9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian w Strategii komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

Pan Mariusz Frankowski poinformował, iż w Strategii zostały zaktualizowane cztery kwestie, 

które wynikają ze zmian regulaminów organizacyjnych na poziomie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczących, kwestii procedowania nad strategią, wprowadzenia rekomendacji Ministerstwa 

Rozwoju i uzupełnienia zadań realizowanych przez punkt kontaktowy EFS.  

          Pan Jarosław Hawrysz powiedział, iż KE zapoznała się ze Strategią, również z punktem, który 

dotyczy koordynacji Funduszy Europejskich. Zaproponował, żeby przy najbliższej aktualizacji 

uwzględnić kwestie związaną z komplementarnością, która może wystąpić w przypadku Europejskiego 

Funduszu dla osób najbardziej potrzebujących, w ramach, którego jest dystrybuowana żywność na 

terenie Województwa Mazowieckiego. Dodał, iż dotyczy to ponad 100 tysięcy osób i jest to grupa, 

która potencjalnie może być uczestnikiem projektów w ramach działań w celu tematycznym 

dziewiątym, które są skierowane do osób wykluczonych jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

KE podjęła taką inicjatywę wobec Instytucji Zarządzającej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, która nadzoruje realizacje programu w Polsce. Dodał, iż chodzi o Agencję Rynku Rolnego, 

która jest Instytucją Pośredniczącą, w związku z tym KE chciałaby, żeby Instytucja Zarządzająca podjęła 

współprace w tym zakresie i zastanowiła się nad elementami promocji, które mogłyby objąć grupę 

docelową i kwestiami współpracy z wymienionymi instytucjami w ramach zapewnienia 

komplementarności ewentualnego uzyskania synergii w zakresie promocji Funduszy Europejskich.  

 

         Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



23 
 

 

10. Prezentacja oraz głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów ogólnych wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFRR 

 

Pan Jarosław Hawrysz powiedział, iż w nawiązaniu do pierwszego kryterium, żeby przy najbliższej 

okazji wprowadzić zmiany dotyczące kwestii neutralności.  

Panie Kinga Kowalewska poinformowała, iż obecnie przedstawiamy systematykę kryteriów, ale 

przygotowując następne kryteria weźmiemy pod uwagę zmiany, o jakich mówiliśmy na dzisiejszym 

Komitecie Monitorującym. Natomiast ta uchwała dotyczy samej systematyki czyli nazw typów 

kryteriów. 

Pani Dorota Siedliska poinformowała, iż zmiany spowodowane były koniecznością 

zweryfikowania systematyki i przypisania uporządkowania w poszczególnych grupach.  

 

            Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych i 

pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFRR (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

11. Prezentacja oraz głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów ogólnych wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS. 
 

Pan Hubert Pasiak powiedział, iż nie zgadza się z kryterium dostępu nr 17 i jako przedstawiciel 

organizacji pozarządowych w Komitecie prosi o rozważenie zmiany treści opisu kryterium: „Roczny 

obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie”. Ostatnie zdanie opisu stanowi, iż: „W przypadku realizacji 

projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych 

oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą 

podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.” Pan Hubert Pasiak nawiązał do 

wypowiedzi Pana Daniela Prędkopowicza z poprzednich posiedzeń Komitetów, gdzie zwrócił uwagę, 

że zapisy dotyczące wkładu własnego oraz budżetu za ubiegły rok obrotowy powodują ograniczenie 

roli organizacji pozarządowych we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaproponował  

w szczególności refleksję nad ostatnim zdaniem opisu przedmiotowego kryterium, stanowiącym de 

facto o defaworyzowaniu organizacji pozarządowych w porównaniu z innymi podmiotami i realnemu 

ograniczaniu ich znaczenia w procesie wdrażania funduszy unijnych poprzez RPO WM. Dla przykładu, 

jeżeli budżet projektu zależy od partnerstwa i są przepływy finansowe pomiędzy partnerami, to 
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organizacja pozarządowa powinna być traktowana jak inne podmioty. Dlaczego liderem projektu 

dużego projektu, np. na 5 milionów zł nie może być organizacja pozarządowa, która zazwyczaj takiego 

budżetu nie ma, ale inni partnerzy projektu takie budżety posiadają. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż obecnie aktualizujemy systematykę kryteriów  

i nazwy kryteriów. Dodała, iż jeżeli członkowie mają uwagi do kryteriów, które były wcześniej 

przedmiotem obrad Komitetu to jest możliwość zorganizowania grupy roboczej. 

Pan Hubert Pasiak zawnioskował, aby przeanalizować treść kryterium dostępu, ponieważ rola 

organizacji pozarządowych powinna być wzmacniana. Jego zdaniem należy otwierać się na poziomie 

Programu na organizacje pozarządowe i na partnerstwo. Przypomniał o licznych narzędziach 

promujących podejście partnerskie, w tym potencjalnych preferencjach w Programie dla projektów 

realizowane w partnerstwie, będących efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej w tym 

w formule LGD. Na zakończenie podkreślił wagę samej zasady partnerstwa zasada partnerstwa, która 

jest jedną z fundamentalnych zasad programowania 2014-2020 i zaznaczył, że Komitet Monitorujący, 

jako swego rodzaju „izba dumania” nad Programem powinna dokładać wszelkich starań, aby aktywne 

uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych w procesie wdrażania Programu było rzeczywiste 

na wszystkich etapach prac nad RPO WM 2014-2020.  

Pani Kinga Kowalewska zgodziła się, żeby przeanalizować kryteria, które było przyjęte kilka 

miesięcy temu i wprowadzić odpowiednie poprawki. Jeśli wpłynie taka informacja to zostanie 

zorganizowana grupa robocza. 

Pan Hubert Pasiak poinformował, iż kryteria formalne EFS są coraz trudniejsze do realizacji,  

czego najlepszym dowodem są docierające do niego, jako byłego kierownika Regionalnego Ośrodka 

EFS w Siedlcach liczne informacje dotyczące odrzucenia wniosków już w trakcie oceny formalnej  

z prośbami o pomoc w przygotowaniu protestu. Należy doprowadzić do tego, aby łatwiej było spełnić 

kryteria formalne. Poinformował, iż obecnie jest aż 18 kryteriów formalnych, które często wiążą się  

z przepisywaniem pełnych treści kryteriów formalnych, co jego zdaniem nie musi i nie powinno mieć 

miejsca. Podał przykład Gminy Zbuczyn, która złożyła wniosek na przedszkole i nie przeszła kryterium 

formalnego, ponieważ nie napisała, że biuro projektu będzie się mieściło na terenie Województwa 

Mazowieckiego. Oczywiście jest to błąd pracownika przygotowującego wniosek, ale należy się 

zastanowić nad systemowym rozwiązaniem, które ograniczy ten problem. Zwykłe oświadczenie bądź 

niewielka zmiana w generatorze może przynieść oczekiwane efekty i spowodować, że kluczowa będzie 

treść merytoryczna składanych wniosków. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż po Komitecie Monitorującym IZ zwróci się do 

członków KM z prośbą mailową o uwagi do wcześniej przyjętych kryteriów. Dodała, iż uwagi zostaną 

przeanalizowanie i zostanie zorganizowana grupa robocza.  
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Pani Mariusz Frankowski poinformował, iż kwestia związana z siedzibą biura jest znana. Dodał, 

iż wpłynęła duża ilość protestów w zakresie EFS i zgodził się, że kryteria trzeba przeanalizować i starać 

się doprecyzować je w taki sposób, żeby nie odpadały projekty podczas oceny formalnej. 

 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych  

i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS (stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
12. Sprawy różne ( m. in. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu  
w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020).  
  

               Pani Dorota Siedliska poinformowała, iż IZ będzie składać Komitetowi po każdorazowym 

przekazaniu do Ministerstwa i do Komisji Europejskiej kolejne sprawozdanie z realizacji warunków 

ogólnych, które są konieczne do spełnienia, do końca 2016 roku. Dodała, iż w sprawozdaniu są zmiany 

tylko w warunku 1.1. Powyższa zmiana polega jedynie na tym, iż dla celu tematycznego 1 warunek, 

który polegał na rozpoczęciu drugiego etapu procesu przedsiębiorczego odkrywania  

i procesu eksperymentowania poszukiwania niż rozwojowych zgodnie z planem działań doszła 

informacja, że wdrożono działania umożliwiające analizę projektów innowacyjnych składanych  

w konkursach w ramach programu RPO WM 2014-2020. Dodatkowo wcześniej dla celu 6 zakładany był 

termin do końca 2015 roku na poziomie krajowym, na spełnienie warunków przygotowania krajowego 

planu gospodarki odpadami. Nadmieniła, iż z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju 

wiemy, że termin też został wydłużony do końca pierwszego kwartału tego roku, dlatego 

przygotowanie programu wojewódzkiego gospodarki odpadami zostanie przesunięte. Poinformowała, 

iż wskaźnik GUSowski, który był warunkiem ogólnym siódmym uznajemy za wykonany już na poziomie 

regionalnym, gdyż GUS opublikował raport dostępny na stronach GUSowskich o rozszerzeniu badań  

i pozyskiwaniu badań na poziomie NUTS2. Dodała, iż ten wskaźnik, który został przyjęty na poziomie 

34,1% zostanie zaimplementowany do naszego programu zgodnie z założeniem, które było 

przedkładane w warunku ogólnym siódmym ex-ante. Powiedziała, iż kolejne sprawozdanie będzie 

przedstawione na początku kwietnia 2016 roku do Komisji. Członkowie będą na bieżąco 

poinformowani o wynikach tego sprawozdania tuż po przekazaniu go do Komisji Europejskiej. 

Pan Piotr Krasuski dodał, iż przyjęcie przez Parlament i wejście w życie ustawy  

o zintegrowanym systemie kwalifikacji nie było formalnym warunkiem ex-ante, gdyż ten był spełniony, 

ale w dużej mierze poprzez stanowisko Komisji Europejskiej rzutowało to na możliwości realizacji 

priorytetu inwestycyjnego 10.3, czyli kształcenie dorosłych i 8.5 czyli, adaptacyjność. Nadmienił, że w 
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tej chwili są finalizowane prace nad zmodyfikowanymi kryteriami wejścia do RUR  

i czekamy na odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej, jeżeli uzyskamy zgodę to przekażemy wspólne 

pismo ze strony Instytucji Koordynującej i Komisji Europejskiej o możliwości odblokowania tych 

działań. 

Pan Jarosław Hawrysz uzupełnił kwestie związane ze spełnieniem warunkowości ex-ante, 

dotyczące zdrowia. Poinformował, iż z dniem 31 grudnia 2015 zostały ogłoszone przez Ministra 

Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii, co oznacza, że mogą być 

procedowane konkursy, które będą przeznaczone na ten zakres interwencji w zdrowiu. Natomiast KE 

chciałaby zwrócić się z apelem do Instytucji Zarządzającej, żeby bardzo rzetelnie podejść do wyników 

tego mapowania, dlatego że ma ono bardzo istotne znaczenie dla kwestii związanej z restrukturyzacją 

i konsolidacją sektora zdrowia w Polsce. Wnioski, które z map wynikają powinny być odzwierciedlone 

w kryteriach wyboru i KE będzie tego oczekiwać po pierwszych propozycjach, które wpłynęły do 

komitetu sterującego. Ten poziom nie jest satysfakcjonujący, dlatego KE będzie w tej kwestii 

interweniować w Ministerstwie Rozwoju, jak również we wszystkich instytucjach zarządzających, żeby 

wnioski z map onkologicznych, kardiologicznych w sposób faktyczny zostały odzwierciedlone  

w konkursach, dlatego że jednostkowe kryterium, które będzie mówiło o tym, że projekty, które 

zostaną wybrane mają być zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych jest niewystarczające. Komisja 

Europejska chciałaby, żeby prace w tym zakresie zostały pogłębione i rzeczywiście urzędy 

marszałkowskie, które mają wpływ na decyzje, w sposób odpowiedni przygotowały właściwe kryteria 

wyboru, które później zostaną omówione na komitecie sterującym oraz ewentualnie na komitetach 

monitorujących właściwych dla poszczególnych programów operacyjnych. 

Pani Kinga Kowalewska dodała, iż w kwestii warunkowości ex-ante Ministerstwo i rząd dokłada 

dużych starań i traktuje priorytetowo kwestii mienia warunków ex ante, tam gdzie zostały zanotowane 

opóźnienia to działania zostały ujęte w planie przyspieszeń. Dodała, iż wszystkie warunki realizowane 

są zgodnie z planem działań. Dodała, iż IZ docenia Komisję Europejską za sprawdzenie dokumentów 

zarówno inteligentnej specjalizacji jak i planów transportowych. Poprosiła o przyspieszenie działań, tak 

żeby jak najwięcej czasu zostało między przekazaniem przez IZ spełnionego warunku,  

a potwierdzeniem przez Komisje. Nadmieniła, iż z upoważnienia Ministra Rozwoju Adama 

Hamryszczaka, chciałaby powiedzieć, że w przypadku problemów w rozmowach z Komisją 

Ministerstwo deklaruje swoje wsparcie i pomoc. Dotyczy to wszystkich warunków spełnianych na 

poziomie regionalnym. 

Pan Jarosław Hawrysz poinformował, iż Komisja bardzo rzetelnie podchodzi do weryfikacji tych 

materiałów, co wiąże się z kwestia czasu. KE nie widzi specjalnych opóźnień i procedowanie tych 

dokumentów, które są składane przez regionalne instytucje zarządzające odbywa się w sposób 

terminowy i zgodny z harmonogramem. 
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Pani Karina Kalisz, Ministerstwo Rozwoju poruszyła kwestię desygnacji. Zapytała, kiedy IZ będzie 

gotowa poddać się audytowi desygnacyjnemu follow - up. Nadmieniła, iż zostało wysłane do IZ pismo 

w tej sprawie, w dniu 31 grudnia 2015 i do tej pory Ministerstwo nie otrzymało odpowiedzi oraz 

harmonogramu wdrożenia rekomendacji. Dodała, iż brak jest informacji, kiedy IZ wdroży 

rekomendacje. Nadmieniła, iż Ministerstwo uzyskało informację roboczą, ale chciała potwierdzić  

i zapytała, na jakim etapie jest obecnie IZ. 

Pani Aleksandra Szwed poinformowała, iż rzeczywiście IZ otrzymała do procesu desygnacji 

audytowanych jednostek rekomendacje, w tym trzy istotne oraz dwie nieistotne, które zostały 

wdrożone zanim IZ otrzymała sprawozdanie audytowe. Dodała, iż odbyło się spotkanie z UKSem  

i z Ministerstwem Finansów i okazało się, iż problemy te nie są na tyle istotne, żeby nie można było ich 

jak najszybciej skorygować. Nadmieniła, iż w piątek zeszłego tygodnia wysłano proponowane zmiany 

 i w dniu dzisiejszym IZ otrzymała informacje od Ministerstwa Finansów, że zaproponowane przez IZ 

zapisy i wdrożenie rekomendacji jest wystarczające. Dodał, iż jeszcze dzisiaj IZ powinna otrzymać 

potwierdzenie z UKSu i w momencie, kiedy IZ ma nadzieję jutro otrzymać z Ministerstwa Finansów 

potwierdzenie, że wszystkie rekomendacje zostały wdrożone, tak jak zalecał UKS  

i Ministerstwo Finansów. Poinformowała, iż Ministerstwo Finansów wystąpi do zespołu 

akredytacyjnego o przyznanie IZ akredytacji i tym samym desygnacji. 

Pan Jarosław Hawrysz poprosił, żeby wprowadzić praktykę, aby Instytucja Zarządzająca 

przedstawiała stan wdrażania programu operacyjnego, żeby KE wiedziała, w jaki sposób przebiega 

kontraktowanie, kwestia oceny czy wpływa dużo wniosków, które pozwoliłyby członkom Komitetu 

obserwować sytuacje i efekty ich pracy, więc taki punkt mógłby zostać wprowadzony do agendy 

Komitetu. Odnośnie kwestii poruszonego wcześniej harmonogramu, KE również chciałaby wiedzieć, 

jakie konkursy są planowane na najbliższe kwartały i w jaki sposób przebiega realizacja tego 

harmonogramu. Poruszył również kwestie związaną z rocznymi planami działania, gdyż KE oczekuje, że 

Instytucja Zarządzająca podejmie to wyzwanie i wprowadzi roczne plany działania, które będą 

funkcjonowały w ten sam sposób jak w poprzedniej perspektywie i będzie przedstawiana 

kompleksowo zawartość zarówno konkursów jak i wskaźników, które będą realizowane. Zapytał, kiedy 

zobowiązanie zostanie wprowadzone w życie.  

Pani Aleksandra Szwed poinformowała, iż w chwili obecnej IZ proceduje omawiamy z IP WUP 

system i niebawem przekaże taką informację.  

13. Podsumowanie i zakończenie siódmego posiedzenia KM 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zamknął VII posiedzenie KM RPO 

WM. Posiedzenie zakończyło się o godzinie 14.30 
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Załączniki: 

1. Lista obecności; 
2. Agenda; 
3. Uchwała Nr 1/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych-szczegółowych dla Poddziałania 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektu: Parkingi „Parkuj i Jedz”; 

4. Uchwała Nr 2/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla Poddziałania 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa; 

5. Uchwały Nr 3/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla Działania 9.3 
(9v) Rozwój ekonomii społecznej, typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii 
społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, typ projektu 2: 
świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii; 

6. Uchwały Nr 4/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla Działania 10.1 Edukacja 
ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 (10i) Edukacja ogólna w ramach ZIT, typ projektu 1: 
kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw  
i umiejętności; typ projektu 2: tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu, typ projektu 3: rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji informatycznych; 

7. Propozycja zmian w projekcie kryteriów wyboru operacji finansowych ZIT; 
8. Uchwały Nr 5/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów zgodności ze Strategią ZIT WOF wyłonionych w trybie konkursowym  
i pozakonkursowym dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz kryteriów zgodności ze Strategią ZIT WOF dla projektów 
współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9. Uchwały Nr 6/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF oraz 
Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI) 
problemowymi (RIT), RPO WM 2014-2020 – EFRR; 

10. Uchwały Nr 7/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów realizowanych w ramach ZIT WOF, RPO WM 
2014-2020 – EFS;  

11. Uchwały Nr 8/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

12. Uchwały Nr 9/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanych ze środków EFRR; 

13. Uchwały Nr 10/VII/2016 KM RPO WM z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanych ze środków EFS. 


