
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu X posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Informacje ogólne 

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

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu 

uczestniczyły 63 osoby w tym: 19 członków Komitetu, 19 zastępców członków,  

2 przedstawicieli Komisji Europejskiej, 4 obserwatorów oraz 19 gości (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 34 osób.  

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania.  

Posiedzenie otworzył Pan Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komitetu  

nr 7/16 z dnia 21 marca 2016 roku. Następnie poprosił uczestników Komitetu o wypełnienie 

ankiety oceniającej organizację Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.     

 Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto realizację porządku spotkania  

(agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).  

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: 
Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Pan Mariusz Frankowski poinformował, iż kryteria wyboru projektów dla naboru 

wniosków przewidzianych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: 

Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, zostały przyjęte  

i omówione na posiedzeniu grupy roboczej. Materiały zostały przesłane również do Komisji 

Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Dodał, iż jest kilka zmian, które zostaną teraz 
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zaprezentowane.           

 Pani Kinga Kowalewska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego  

i Funduszy Europejskich, UMWM zaprezentowała propozycje zmian do projektu kryteriów 

wyboru operacji finansowych w ramach Poddziałania 4.1 Odnawialne źródła energii 

(prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Poinformowała, iż w większości 

są to zmiany stylistyczne, dwie zmiany dotyczą meritum kryterium. Powiedziała, iż jeśli chodzi 

o kryterium dostępu nr 2, Zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza, to 

są to tylko zmiany stylistyczne. Dodała, iż Mazowsze podzielone jest na cztery strefy, 

funkcjonuje kilka programów powietrza, więc IZ proponuje zastąpienie w opisie kryterium  

z programu ochrony powietrza na programy ochrony powietrza. Następnie pani Kinga 

Kowalewska przeszła do kryterium dostępu nr 3 Wpływu projektu na stan wód, 

poinformowała, iż IZ zaproponowała doprecyzowanie kryterium następująco, Kryterium ma 

zastosowanie jedynie dla projektów w zakresie elektrowni wodnych Zgodnie z RPO WM 2014-

2020 w ramach kryterium weryfikowane będzie czy inwestycja jest zgodna z dyrektywą 

2000/60/WE. Do czasu potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu 

Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską, współfinansowane 

będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części 

wód, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy 

Odry i Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał 

jednolitych części wód oraz projektów znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami 

do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły, jest możliwe tylko po spełnieniu warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ujęcia ich w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami w dorzeczach zaakceptowanych przez Komisję Europejską. 

Dodatkowo należy przedstawić deklarację właściwego organu odpowiedzialnego  

za gospodarkę wodną. Dodała, iż kryterium to, odnosi się tylko do projektów związanych  

z elektrowniami wodnymi i sprawdza czy projekty zgodne są z Masterplanami, czyli 

załącznikiem nr 1 lub nr 2. IZ doprecyzowała deklarację właściwego organu odpowiedzialnego 

za gospodarkę wodną. Następnie IZ odniosła się do kryterium merytorycznego - szczegółowego 

nr 1 Wzrost wykorzystania energii odnawialnej i powiedziała, iż w punktacji dopisano tylko 

objętych projektem. Jeśli chodzi o kryterium merytoryczne -szczegółowe nr 2 Stopień 

wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii dodała, iż zmiana 

nieznacznie wpływa na meritum kryteriów. Nadmieniła, iż w opisie kryterium dodano punkty, 
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które mogą zostać przyznane tylko w sytuacji, gdy suma drugiego i kolejnych rodzajów OZE 

stanową, co najmniej 20% udziału produkowanej energii w ramach projektu. Dodała, iż IZ nie 

zależy na tym, by ktoś sztucznie wprowadzał do realizacji projektu jakieś elementy, które nie 

będą miały wpływu na efektywność tego projektu. IZ proponuje, aby dodatkowe źródła OZE 

nie mogły stanowić mniej niż 20%. Następnie pani Kinga Kowalewska przeszła do kryterium 

merytorycznego - szczegółowego nr 3 Rozwój energetyki rozproszonej i/lub prosumenckiej  

i powiedziała, iż w tym kryterium doprecyzowano zapis: …instalacji (w tym….). Jeśli chodzi  

o kryterium merytoryczne - szczegółowe nr 4 Dystrybucja wytworzonej energii ze źródeł 

odnawialnych, to IZ pierwotnie proponowała 10 pkt – projekt zakłada dystrybucję energii, 

jednak teraz IZ proponuje 4 pkt - projekt zakłada dystrybucję energii, ponieważ IZ zakłada, że 

najbliższy konkurs, który zostanie ogłoszony będzie bez udziału pomocy publicznej, co oznacza, 

że dystrybucja energii nie będzie sensem projektu. Dodała, iż podnoszenie roli dystrybucji 

doprowadziłoby do sytuacji, że pomoc publiczna w tym konkursie się pojawi. Nadmieniła, iż ze 

względu na to, że nie ma jeszcze doprecyzowanych sposobów udziału zasad udzielania pomocy 

publicznej dla OZE to ten konkurs prawdopodobnie będzie ograniczony tylko do projektów bez 

pomocy publicznej bądź z de minimis. Następnie pani Kinga Kowalewska przeszła do kryterium 

punktowego nr 8 Obszar realizacji projektu. Powiedziała, iż zgodnie z RPO WM 2014-2020 

kryterium będzie promować realizację projektów na obszarach wiejskich, dodała iż IZ 

doprecyzowała ten zapis, że Położenie na terenie wiejskim lub miejsko-wiejskim badane będzie 

na podstawie bazy TERYT dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki powiedział,  

iż samorządowcy analizowali omawiane kryteria i doszli do wniosku, iż kryterium 

merytoryczne - szczegółowe nr 1, gdzie uzyskanie 75% jest nierealne, ponieważ koszty które 

trzeba byłoby ponieść, żeby osiągnąć taki efekt będą zawsze nieekonomiczne. Poprosił, żeby 

progi zmniejszyć do 50%.         

 Pan Mariusz Frankowski poprosił pana Grzegorza Benedykcińskiego o propozycję 

modyfikacji całego kryterium, ponieważ żeby zmienić progi musi być konkretna propozycja.

 Pan Grzegorz Benedykciński powiedział, iż przekroczenie 50% to byłoby 10 punktów, 

30% to 6 punktów i 20% - 4 punkty.         

  

Pan Przemysław Kalinka przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, iż rozumie, że 

pan Grzegorz Benedykciński mówi o sytuacji kiedy modernizowany budynek częściowo byłby 
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zasilany z OZE, przypomniał, iż teraz mówimy o typie projektu infrastruktura do produkcji  

i dystrybucji energii z OZE. Podkreślił, iż są to projekty czysto OZOWE, gdzie kosztem 

kwalifikowalnym będzie produkcja z OZE a nie jakiś inny rodzaj energii. Zapytał, czy chodzi tu  

o jakieś specyficzne działanie. Dodał, iż jeśli chodzi o termomodernizację, to do tego 

przeznaczone jest inne działanie. Nadmienił, iż panu Grzegorzowi Benedykcińskiemu chodzi  

o czystą produkcję energii, zapytał jak ten % będzie liczony, gdy ktoś ma małą instalację np. 

wodną czy słoneczną.          

 Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż celem projektu jest wytwarzanie energii 

cieplnej i energii elektrycznej, dodała, iż efektywność jest tutaj większa. Nadmieniła, iż jest 

odrębny konkurs dla termomodernizacji, także dotyczy to nie tylko budynków ale również 

wiatru, biomasy.          

 Pan Grzegorz Benedykciński powiedział, iż 75 % samorządowców nie będzie się o to 

kryterium ubiegało, ponieważ koszty jego uzyskania będą bardzo wysokie.  

 Pan Zenon Szczepankowski, Starosta Przasnyski stwierdził, iż w punkcie nr 2 kryteriów 

Stopień wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii przyznano 10 

punktów, gdy projekt przewiduje wykorzystanie więcej niż jeden rodzaj OZE. Zapytał, czy jeśli 

chodzi w tym działaniu o produkcję energii cieplnej i energii elektrycznej, to czy można byłoby 

zmodyfikować go tak, że jeśli będzie 20 % energii elektrycznej czy też 20 % energii cieplnej  

a pozostałe 80% innej energii czy wówczas można byłoby otrzymać 10 punktów. Dodał, że 

dobrze byłoby, żeby dwa różne źródła energii połączyć i wówczas byłyby one tak samo 

traktowane jak dwa różne rodzaje OZE. Zaproponował, iż żeby były dwa zestawienia energii: 

cieplna i elektryczna gdzie np. 20 % energii elektrycznej a 80% energii cieplnej.  

 Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż w ramach kryterium można uzyskać dodatkowe 

punkty, jeżeli są różne źródła pozyskania energii. Dodała, iż jeżeli będzie to energia cieplna, 

czy elektryczna to nie ma to znaczenia, ważne jest tylko to, żeby źródła były różne.  

 Pan Zenon Szczepankowski powiedział, iż dlatego chce to zmienić.  

 Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że wówczas byłoby bardzo trudno uzyskać 

punkty, ponieważ przysługiwałyby one tylko wtedy, gdy jest energia cieplna i gdzieś  

w kogeneracji powstaje energia elektryczna. Dodała, iż będzie odrębny konkurs na 

kogenerację. Nadmieniła, iż to kryterium jest zapisane w sposób elastyczny i łatwiej będzie 

uzyskać punkty.          

 Pan Zenon Szczepankowski zapytał, czy dzięki obecnemu zapisowi to będzie trzeba 
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udowodnić, że oprócz energii z pomp cieplnych pozyskujemy również energię ze słońca. 

Powiedział, iż lepiej byłoby pozyskać jeden rodzaj energii odnawialnej w kontekście ciepła  

i elektryczności, ponieważ takie zestawienia daje lepszą efektywność.   

 Pan Mariusz Frankowski dodał, iż wówczas mówimy o kogeneracji a nie o odnawialnych 

źródłach energii. Nadmienił, iż na kogenerację będzie odrębny konkurs. Stwierdził, iż uważa że 

obecnie nie jest zasadne modyfikowanie tego kryterium.     

 Pan Bogdan Pągowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego odniósł się do kryterium 

merytorycznego - szczegółowego nr 1 Wzrost wykorzystania energii odnawialnej, 

zaproponował przyjąć skalę liniową, ponieważ są duże progi rozbieżności, 25% i 50%. 

 Pan Mariusz Frankowski poprosił o przedstawienie konkretnej propozycji. 

 Pan Bogdan Pągowski odpowiedział, iż za 100% - 10 punktów, 20% - 2 punkty, 30% - 3 

punkty.            

 Pan Mariusz Malinowski, Zastępca Wójta Gminy Kampinos powiedział, iż jeśli chodzi  

o kryterium nr 1 Wzrost wykorzystania energii odnawialnej, popiera propozycję pana 

Grzegorza Benedykcińskiego. Dodał, iż w związku z wypowiedzią pana Przemysława Kalinki, 

który mówił o dystrybucji energii, to w kryterium nr 3 Rozwój energetyki rozproszonej i/lub 

prosumenckiej promowane są instalacje prosumenckie, oznacza to, że beneficjent musi 

energię rozproszoną realizować na budynkach mieszkańców. Nadmienił, iż w tym kryterium 

przyznaje się 10 punktów za 150 instalacji. Stwierdził, iż trudno będzie na istniejących 

budynkach w większości przypadków uzyskać powyżej 75%, czy nawet 100% jak zaproponował 

pan Bogdan Pągowski. Następnie odniósł się do kryterium nr 4 Dystrybucja wytworzonej 

energii ze źródeł odnawialnych, poinformował, że została zmniejszona punktacja z 10 na 4, 

jeśli chodzi o dystrybucję energii. Stwierdził, iż w kryterium nr 1, wykorzystanie energii 

powyżej 75% jest niemożliwa do uzyskania.       

 Pan Przemysław Kalinka powiedział, iż jeśli chodzi o kryteria, to państwo zwracają się 

ku prosumenckim instalacjom. Pan Przemysław Kalinka zwrócił uwagę, iż w kryterium nr 1 ilość 

energii wytworzonej z OZE odniesiona jest do całkowitej energii zużytej i/lub produkowanej  

w obiekcie. Dodał, iż jeśli ktoś ma taką instalację czysto do produkcji OZE a nie na jakiś 

konkretny budynek, to czy wówczas będzie to 100% energii. Zapytał, czy jest taka możliwość, 

że ktoś produkował energię nie dla siebie tylko sprzedawał np. wiatrak i wówczas będzie to 

100% energii produkowanej w obiekcie i to będzie OZE. Nadmienił, iż teraz rozmawiamy  

o budynku zasilanym z OZE, zapytał czy konkurs do tego się nie ogranicza.  
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 Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż konkurs się do tego nie ogranicza. Dodała, iż 

konkurs dopuszczał termomodernizację z elementami OZE. IZ uznała, że propozycja, żeby za 

każde 10% był 1 punkt jest dobra, czyli przedziały wyglądałyby następująco: od 0% -10% -  

1 punkt, powyżej 10%-20% - 2 punkty, powyżej 20% - 30% - 3 punkty i tak do 100%. 

 Pan Mariusz Frankowski, zapytał pana Grzegorza Benedykcińskiego, czy podtrzymuje 

swoją propozycję. Dodał, iż propozycja zwiększa zróżnicowanie punktowe.  

 Pan Grzegorz Benedykciński wycofał się z wcześniejszej swojej propozycji. 

 Pani Izabella Stańczak przedstawiciel Ministerstwa Energii zapytała, czy próg nie 

powinien być powyżej 0.         

 Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż od 0%-10% - 0 punktów, powyżej 10%-20% - 

1 punkt, powyżej 20% do 30% - 2 punkty i tak do 100%.     

 Pani Izabella Stańczak następnie odniosła się do kryterium merytorycznego -

szczegółowego nr 2 powiedziała, iż popiera IZ, żeby nie wspierać zmiany zmierzającej do 

kogeneracji tylko ważna jest wielość źródeł i Ministerstwo Energii wspiera takie projekty.

 Pan Bogdan Pągowski odniósł się do kryterium nr 4 Dystrybucja wytworzonej energii 

ze źródeł odnawialnych gdzie zmiana punktacji polega na zmniejszeniu z 10 na 4 punkty jeśli 

chodzi o dystrybucję energii. Dodał, iż mowa jest tylko o dystrybucji energii na zewnątrz do 

sieci, natomiast nie mówi się o magazynowaniu energii, ponieważ są okresy kiedy energii jest 

za mało albo za dużo. Stwierdził, iż takie kryterium powinno być ponieważ, jeśli są instalacje, 

urządzenia, które pozwalają na magazynowanie energii a następnie oddawanie jej  

w późniejszym terminie to byłoby to zasadne.      

 Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż magazynowanie energii jest dopuszczalne  

w ramach projektu, będą to koszty kwalifikowane, ograniczone procentowo. Dodała, iż 

intencją IZ nie było promowanie magazynowania energii ale jest to dopuszczalne. Nadmieniła, 

iż nie ma nacisku na magazynowanie energii.      

 Pan Mariusz Frankowski poprosił o sformułowanie kryterium nr 1 Wzrost 

wykorzystania energii odnawialnej.        

 Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż w ramach kryterium nr 1 zmieniona zostanie 

punktacja. Dodała, iż punkty będą przyznawane: od 0%-10% – 0 pkt, powyżej 10% do 20% - 2 

pkt, powyżej 20% do 30% - 2 pkt, powyżej 30% do 40% - 3 pkt itd. maksymalnie będzie 9 pkt. 

 Pan Mariusz Frankowski poprosił o sformułowanie kryterium nr 2 Stopień 

wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii.   
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 Pani Kinga Kowalewska zaproponowała przeformułowanie i doprecyzowanie punktacji 

w kryterium nr 2. Dodała, iż przyznaje się 10 pkt - projekt przewiduje wykorzystanie więcej niż 

jednego rodzaju OZE. Nadmieniła, iż IZ nie chodzi o rodzaj energii tylko rodzaj OZE. Zapytała, 

czy nie lepiej byłoby wpisać źródła OZE i wtedy nikt nie miałby wątpliwości.  

 Pan Mariusz Frankowski powiedział, iż proponuje nie wprowadzać kogeneracji  

a doprecyzować kryterium i sformułować je następująco, że projekt przewiduje wykorzystanie 

więcej niż jednego źródła OZE za 10 pkt. Zaproponował zostawić kryterium tak jak jest, 

ponieważ projekt przewiduje wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju OZE.  

 Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż IZ promować będzie zróżnicowanie OZE np. 

wiatry, słońce, biomasa, panele.        

 Pan Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin, powiedział, iż sama biomasa daje, co 

najmniej dwa rodzaje energii (cieplną i elektryczną) a jest jedno źródło, w związku z tym należy 

pamiętać, że te źródła uniwersalne powinni być w jakiś sposób promowane.  

 Pan Bartosz Dubiński przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. 

zaproponował, żeby dyskutować o typach OZE a nie o źródłach.     

 Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż na etapie regulaminu konkursu musi zostać  

to dobrze doprecyzowane. Dodała, iż w kryteriach nie da się wszystkiego przewidzieć.  

 Pan Mariusz Frankowski zaproponował nie zmieniać kryterium, tylko doprecyzować  

to w regulaminie konkursu. Następnie przeszedł do głosowania nad zmianami wraz  

z modyfikacją zaproponowaną do kryterium nr 1 przez panią Kingę Kowalewską. 

 Wobec braku dalszych uwag i sugestii pan Mariusz Frankowski zaproponował 

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ 

projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

3 Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach 
Działania 1.2 Rozwój regionalnego systemu innowacji - Projekt własny Samorządu 
Województwa (tryb pozakonkursowy); 

 

Pan Mariusz Frankowski przedstawił prezentację dotyczącą kryteriów wyboru 

projektów w ramach Działania 1.2 Rozwój regionalnego systemu innowacji - Projekt własny 

Samorządu Województwa (tryb pozakonkursowy), (prezentacja stanowi załącznik nr 5). 
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Pani Kinga Kowalewska nadmieniła, że do tych kryteriów nie ma żadnych zmian. 

Dodała, że krótko przedstawi zmiany podejścia do projektów kluczowych poza konkursem  

w tym okresie programowania i w poprzednim okresie programowania. Nadmieniła, że  

w poprzednim okresie programowania projektów było znacznie więcej i wybierane były na 

etapie realizacji programu. Dodała, że w obecnym okresie programowania projektów 

pozakonkursowych jest znacznie mniej i warunkiem ich wprowadzenia było ich zdefiniowanie 

na etapie negocjacji. Nadmieniła, że aby otrzymać zgodę na projekt konkursowy należało 

dokładnie wiedzieć czego się oczekuje. Należy również spełnić przesłanki projektu 

pozakonkursowego. Dlatego kryteria, które zostały przekazane są kryteriami zero 

jedynkowymi, nie kryteriami punktowymi.  

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy powyższe zmiany są dla wszystkich jasne. 

Wyjaśnił, że nie ma kryteriów punktowych, bo jest to projekt pozakonkursowy, który jest 

jedynym projektem samorządu województwa i realizowany z zakresu systemów innowacji.  

Pan Jarosław Hawrysz przedstawiciel Komisji Europejskiej zapytał w jakim zakresie 

doświadczenia z lat 2004-2015 zostaną odzwierciedlone w aplikacji projektowej oraz czy 

przewidywane jest uwzględnienie ewentualnych wniosków z raportów czy z ewaluacji, które 

były przeprowadzone w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji i Ewentualnie. Poprosił  

o informację, w jaki sposób będą one uwzględnione już na etapie przygotowywania wniosku 

projektowego. Dodał, że jeżeli Komitet uzna to za właściwe, to sugerowałby wprowadzenie 

takiego wniosku do kryterium, które wymagałoby od tego, żeby projektodawca naświetlił 

dlaczego wnioski z poprzednich lat wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz 

ewentualnych raportów i ewaluacji będą uwzględnione na etapie realizacji tego projektu 

systemowego.  

Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że RIS był dopiero 2008 roku. Dodał, że co do 

szczegółów zakładanego projektu i wykorzystania doświadczeń z perspektywy 2007-2013  

z wykorzystania projektów systemowych finansowanie głównie z PO KL, ale również przez 

wkład własny realizowany ze środków samorządu województwa. 

 

Pani Małgorzata Rudnicka przedstawiciel Wydziału Innowacyjności i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyjaśniła, że tak naprawdę projekt 

pozakonkursowy w ramach działania 1.2 jest dokładną kontynuacją części działań z projektu 

Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI). 



9 
 

Nadmieniła, że chodzi o tą część tego projektu, którego przeznaczeniem jest kojarzenie 

partnerów w celu animacji współpracy między sferą nauki i gospodarki i oczywiście uwzględnia 

wyniki czy sugestie ewaluacji, która została wykonana po skończeniu realizacji projektu 

MSODI. Dodała, że jest on też projektem, który uwzględnia  nową rzeczywistość tzn. aktualnie 

nie należy koncentrować się na wszystkich działaniach, tylko na tych obszarach, które są 

zgodne z inteligentną specjalizacją. Nadmieniła, że również rekomendacje zgłaszane były przez 

odpowiednie działy Komisji Europejskiej zajmujące się inteligentnymi specjalizacjami  

i procesem przedsiębiorczego odkrywania na etapie budowania potencjału społecznego  

i zaufania, stanowiącego podstawę do dalszych działań w procesie przedsiębiorczego 

odkrywania. Dodała, że jest to również projekt, który jest komplementarny, pozakonkursowy. 

Nadmieniła, że w ramach działania 3.1 jest również w Regionalnym Programie Operacyjnym 

obejmującym od trochę innej strony rozwój Regionalnego Systemu Innowacji. Zapytała o 

możliwość dodania tego kryterium. 

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy przedstawiciel Komisji Europejskiej może 

sformułować kryterium. 

Pan Jarosław Hawrysz odpowiedział, że nie chciałby niczego ujmować IZ, dodał, że 

kryteria wyboru są bardzo dobrze formułowane. Zaproponował, by kryterium uzyskało 

brzmienie: projektodawca zakłada wykorzystanie wniosków z wdrażania Regionalnej Strategii 

Innowacji w latach 2007-2013, a także wykorzystanie wniosków i rekomendacji dotyczących 

wdrażania RSI.  

Pan Mariusz Frankowski dodał, że opis został zaproponowany przez przedstawiciela KE, 

a kryterium zostało sformułowane z perspektywy 2007-2013. 

Pan Jarosław Hawrysz odpowiedział, że może być taka skrócona wersja samego 

kryterium.  

Pan Mariusz Frankowski przedstawił kryterium 8 wykorzystanie doświadczeń 

z wdrażania RIS z perspektywy 2007-2013 i opis: odniesienie do dostępnych ewaluacji 

raportów wyników realizowanych projektów w ramach RIS 2008 -2015 oraz w perspektywie 

finansowej 2007-2013.  

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Mariusz Frankowski zaproponował 

głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów  

w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: 
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Rozwój regionalnego systemu innowacji (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach podziałania 3.1.1 Konkurs przeznaczony dla ZIT. Typ 
projektu- Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im 
nowych funkcji gospodarczych. 

 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiła prezentację dotyczącą kryteriów wyboru 

projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach podziałania 3.1.1 Konkurs 

przeznaczony dla ZIT. (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Nadmieniła, że podczas grupy roboczej wprowadzono szereg zmian do kryteriów. Dodała, że 

wszystkie były bardzo ważne i bardzo trafne, ale chciałaby wycofać się z jednej zmiany. 

Zaproponowała powrót do poprzedniego zapisu kryterium związanego zgodności kryterium z 

programem rewitalizacji. Dodała, że proponuje zmienić punktację, aby 2 punkty były 

przeznaczone wtedy, kiedy projekt jest zgodny z programem rewitalizacji. Nadmieniła, że 

omawiając kryterium nr 8 zgodność projektu z programem rewitalizacji podczas grupy 

roboczej uczestnicy zastanawiali się czy nie przyznać jednego punktu kiedy projekt będzie 

częściowo realizowany na terenie rewitalizacyjnym. Dodała, że  tak naprawdę projekt jest albo 

zgodny z programem rewitalizacji, albo nie jest zgodny. Projekt, który w całości leży na 

obszarze rewitalizowanym może być zgodny z programem rewitalizacji, ale również zgodny 

jest projekt, który wykracza poza obszar rewitalizowany natomiast jego efekty są 

ukierunkowane na ten obszar i jest on umocowany w samym programie rewitalizacji. Dodała, 

że to jedyna proponowana zmiana. 

Wobec braku uwag i sugestii pan Mariusz Frankowski zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 

wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, typ 

projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania  

im nowych funkcji gospodarczych (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 
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5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu – nabór w trybie pozakonkursowym – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 

 

Pani Edyta Jagodzińska przedstawiciel Biura Programowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nadmieniła, że do tych 

kryteriów nie wprowadzano żadnych zmian. Są to tylko kryteria dostępu, nie ma kryteriów 

merytorycznych. 

Wobec braku uwag i sugestii pan Mariusz Frankowski zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu – nabór w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

(stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

6. Dyskusja oraz głosowanie nad powołaniem Grupy Roboczej dla IV osi RPO 2014-2020. 

 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiła zakres działania Grupy Roboczej dla Osi IV RPO 

2014-2020. Powołana grupa w ramach której konsultowane będą kryteria związane z tematem 

dróg, który stanowi ogromne wyzwanie. Dodała, że zaproszenie na posiedzenie Grupy 

Roboczej otrzymali wszyscy członkowie KM RPO WM. Nadmieniła, że kryteria zostały 

przygotowane i również rozesłane do wszystkich. Poinformowała o planowanym terminie 

spotkania (24.03.2016 r. o godzinie 10.00).  

Pan Mariusz Frankowski podał skład Grupy Roboczej dla osi IV RPO 2014-2020. W składzie 

znaleźli się: 

1. Bartosz Dubiński 

2. Marek Pszonka 

3. Marcin Zieliński 

4. Agata Wolpe 

5. Edyta Mazur 

6. Hubert Pasiak 

7. Wojciech Kudelski 

8. Krystyna Mikołajczuk – Bohowicz 
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Wobec braku uwag i sugestii pan Mariusz Frankowski zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej w zakresie monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną (stanowi załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu). Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

7. Dyskusja oraz głosowanie nad powołaniem Grupy Roboczej dla VII osi RPO 2014-2020. 

 

Pan Mariusz Frankowski podał skład Grupy Roboczej dla Osi VII RPO 2014-2020. W składzie 

znaleźli się: 

1. Marcin Zieliński 

2. Agata Wolpe 

3. Edyta Mazur 

4. Wojciech Kudelski 

 

Wobec braku uwag i sugestii pan Mariusz Frankowski zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej w zakresie monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego (stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

8. Prezentacja stanu realizacji RPO WM 2014-2020. 

 

Pan Marcin Pawlak przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego powiedział, że zgodnie 

z życzeniem członków Komitetu od dnia posiedzenia będzie regularnie przedstawiany stan 

realizacji, który będzie prezentowany  zawsze na koniec poprzedniego miesiąca. Dodał, że 

przedstawiana prezentacja dotyczy stanu na koniec lutego czyli na dzień 29 lutego br. 

Poinformował, że od momentu uruchomienia programu do dnia 29 lutego ogłoszono 20 

konkursów na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów. Nadmienił, że kwota 

702 900 000 zł to są środki UE. W wykazie projektów pozakonkursowych znalazło się 50 

projektów o szacowanej wartości 354 000 000 zł  w tym dofinansowanie UE 307 100 000 zł.  

W tym okresie złożono 1595 wniosków na kwotę dofinansowania 1 530 600 000 zł. Do dnia 29 

lutego zatwierdzono do realizacji 48 wniosków. Poinformował, że były to wnioski złożone 
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głównie w trybie pozakonkursowym na kwotę dofinansowania 242 800 000 zł, w tym wkład 

UE to jest 218 500 000 zł. Udało się podpisać 46 umów, w tym są decyzje o dofinansowaniu. 

O wartości dofinansowania ogółem 237 200 000 zł, w tym dofinansowanie UE tj. 213 700 000 

zł. Poinformował, że w prezentacji przedstawiono konkursy ogłoszone według poziomu 

wdrażania. Dodał, że prezentacja zostanie przesłana do członków KM. Zwrócił się do członków 

KM aby zwracali się do Sekretariatu KM w razie szczegółowych pytań dotyczących wdrażania. 

Następnie poinformował o planowanych naborach w trybie konkursowym. Nadmienił, że  

w 2016 roku zestawienie obejmuje informację o planowanych naborach od II kwartału.  

W II kwartale planowanych jest 18 naborów w trybie konkursowym i kolejno III kwartał, gdzie 

planowanych jest 13 naborów oraz IV kwartał, gdzie planowanych jest 9 naborów. Łącznie do 

końca roku planowanych jest 40 naborów. Raz jeszcze zachęcił do kontaktu mailowego. 

Pani Agnieszka Clarey przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości zapytała jaka liczba konkursów była przeznaczona dla przedsiębiorców, 

sektora MŚP i jaka to była alokacja.  

Pan Marcin Pawlak odpowiedział, że w tej chwili nie może udzielić odpowiedzi na tak 

szczegółowe pytanie. Dodał, że wymagałoby to pogłębionej kwerendy w systemie 

informatycznym. Nadmienił, że zaraz po Komitecie zostanie przeprowadzona analiza 

i odpowiedź zostanie udzielona w kolejnym dniu po Komitecie. 

Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że konkursy są dwa. „Bony”, które są w trakcie 

realizacji oraz konkurs, który ruszy w bieżącym tygodniu dla MŚP w zakresie prac badawczo-

rozwojowych, który będzie trwał do końca maja br. 

Pani Agnieszka Clarey zapytała o liczbę konkursów dla przedsiębiorców do końca roku. 

Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że będą 3 albo 4 konkursy zgodnie 

z harmonogramem. Dodał, że zostanie doprecyzowywane w jakim kwartale będą ogłoszone 

konkursy. Dodał, że na pewno będzie to internacjonalizacja przedsiębiorstw w ramach 

priorytetu III-go, w ramach priorytetu I–go szukanie nisz w tym zakresie, czyli wszystko, co jest 

poza RIS, eksperymentowanie i szukanie nisz rozwojowych. Dodał, że konkurs, będzie jeszcze 

ogłoszony w II kwartale. Nadmienił, że jest jeszcze internacjonalizacja, bo tam jest odwrotnie 

dla przedsiębiorstw, odwrotnie dla grup przedsiębiorstw czyli klastrów. Dodał, że wszystko 

jest w harmonogramie, poza doprecyzowaniem konkursów co do miesięcy. Poinformował, że 

liczba konkursów nie będzie zmniejszona, tylko ewentualnie zwiększona. Powiedział, że w tym 
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roku nie było aż tak dużej liczby konkursów ogłoszonych, sumując zarówno konkursy z EFS jak 

i EFRR. 

Pan Mariusz Frankowski zaproponował, żeby pytania dotyczące dokumentacji 

konkursowej i wyjaśnienie niejasności przedyskutować w ramach spraw różnych. 

 

9. Prezentacja wyników badania pn. ,,Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób  
z grupy wiekowej 45+ w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL  
w województwie mazowieckim”.  
 

Pan Artur Waś przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego omówił prezentację 

wyników badania pn. ,,Ocena skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+ 

w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie 

mazowieckim” (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). Poinformował, iż badanie 

było przeprowadzone w drugim półroczu 2015 roku na zlecenie samorządu województwa 

mazowieckiego. Omawiając zaproponowane rekomendacje zwrócił uwagę na fakt, że spośród 

13 zaproponowanych rekomendacji trzy zostały odrzucone. Wyjaśnił, że odrzucone 

rekomendacje dotyczyły podziału grupy 45+ na podgrupy 50 i 65+, a ich wprowadzenie 

wymagałoby renegocjacji postanowień programu, stworzenie dodatkowych podgrup, typów 

bądź poddziałań. Również sama polityka 65+  jest polityką rządowa, senioralna i dotyczy 

głównie działań opiekuńczych, a nie aktywizacji zawodowej osób 45+. 

 Pan Jarosław Hawrysz przedstawiciel Komisji Europejskiej zachęcił członków Komitetu 

Monitorującego do zapoznania się z badaniem, gdyż jest ono bardzo przekrojowe i zawiera 

wiele istotnych informacji dla osób, które zajmują się obszarami dotyczącymi polityki 

zatrudnienia, aktywizacji jak i edukacji. Wnioski, które pojawiają się w przedstawionym 

badaniu są zbieżne z badaniem ogólnym, które było realizowane w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki, w zakresie skuteczności komponentu regionalnego w całej Polsce. Dodał, że 

warto przyjrzeć się specyfice Mazowsza, która występuje w tym raporcie. Podziękował za 

przeprowadzenie omawianej ewaluacji. Odnosząc się do przedstawionej przez Pana Artura 

Wasia prezentacji zapytał jakie rekomendacje zostały odrzucone przez Instytucję 

Zarządzającą. Zapytał również w jaki sposób Instytucja Zarządzająca zamierza monitorować 

wdrażanie poszczególnych rekomendacji i zobowiązań, które na siebie przyjęła. Zauważył, że 

propozycje działań są bardzo konkretne i szczegółowe, dotyczą tego w jaki sposób adresować 
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wsparcie dla konkretnej grupy docelowej, w jaki sposób w poszczególnych obszarach 

definiować kryteria, więc warto byłoby to monitorować, sprawdzić np. za pół roku w jakim 

stopniu zadeklarowane działania zostały zrealizowane. Poprosił o informację czy IZ zamierza 

przyjąć na siebie takie zobowiązanie. Nadmienił, że niektóre wnioski formułowane na 

poziomie ogólnym są sprzeczne, a powinny być potraktowane bardziej kontekstowo tzn. jeżeli 

mówimy o osobach pracujących to dla nich wnioski są inne, niż dla osób niepracujących  

i wykluczonych społecznie. Komisja Europejska proponuje, żeby przy kolejnym badaniu 

bardziej zaakcentować tę kwestię, gdyż wydaje się, że ogólne wnioski mogłyby dotyczyć całej 

grupy docelowej, ale specyfika wsparcia, która jest realizowana, wskazuje na to, że powinno 

się uwzględniać różne sytuacje. Wnioski pokazują również np. rozbieżność dotyczącą 

podejście do motywacji jeśli chodzi o płeć, gdzie inna motywacja była wskazywana przez 

kobiety, a inna przez mężczyzn. Również miejsce zamieszkania czyli obszary miejskie i wiejskie 

pokazywały  różnorodność motywacji osób, które uczestniczyły w projektach. Warto o tych 

elementach pamiętać w momencie, kiedy dalej będziemy programować wsparcie. Dodał, iż 

uczestnicy projektów oczekują konkretnej zmiany i konkretnego wpływu wsparcia na ich 

rzeczywistość. Wracając do różnicy w przypadku podejścia kobiet i mężczyzn, to mężczyźni  

w większości oczekiwali znalezienia pracy i poprawy sytuacji materialnej i ten aspekt nie został 

we właściwy sposób przez ewaluatora określony. Zachęcił do zapoznanie się z ewaluacją, gdyż 

wnoszą one dużą wiedzę do tego jak dalej postępować przy programowaniu. 

Pan Artur Waś poinformował, iż badanie jest dostępne na stronie www.mazowia.eu  

w zakładce Ewaluacja. Odnosząc się do pytania Pana Jarosława Hawrysza dotyczącego 

powodów odrzucenia trzech rekomendacji to dotyczyły one podziału grupy na 50 i 65 +. Jeśli 

chodzi o  wdrażanie rekomendacji to 10 z nich zostało wdrożonych w całości lub częściowo, 

niektóre już znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentacji konkursowej, głównie dotyczy 

to konkursu 8.1 i 8.2 realizowanych przez instytucje rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy. 

Inne rekomendacje nie znalazły zastosowania w działaniach 9.1 i 9.3, ponieważ typ projektu 

realizowany w tych działaniach jest inny, a wdrożenie rekomendacji spowodowałaby 

renegocjacje postanowień programu. Wszystkie rekomendacje są monitorowane przez IZ. 

Dodał, że każdego roku do dnia 31 marca Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do 

przesyłania raportu z monitorowania  rekomendacji do krajowej jednostki ewaluacyjnej. 

Badanie było realizowane w 2015 r., więc prawdopodobnie pierwsze zapytanie do Instytucji 

Pośredniczących, bo to one wdrażają rekomendacje będzie wysłane w 2017 roku. 
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Prawdopodobnie w roku 2017 będzie można stwierdzić czy 10 rekomendacji zostało już 

całkowicie wdrożonych. 

 

10. Sprawy różne 

               

Pani Krystyna Mikołajczuk–Bohowicz Wójt Gminy Repki zapytała, czy do Działania 4.1. 

Odnawialne źródła energii będą określone limity finansowe na jeden projekt. 

               Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż obecnie możemy mówić o założeniach. 

Instytucja Zarządzająca przygotowuje ze swojej strony ograniczenia. Wszystkie ograniczenia 

zaproponowane przez IZ znajdują się w kryteriach. Dodała, iż nie zmienia to faktu, że na etapie 

regulaminu mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia. Na tym etapie IZ przekazała do 

Instytucji Wdrażającej zarówno kryteria jaki i dodatkowe wskazania, na które trzeba zwrócić 

uwagę w regulaminie. Poinformowała, iż IZ nie zaproponowała ograniczenia kwotowego. 

Natomiast ostateczny kształt będzie określony w regulaminie. 

                Pan Mariusz Frankowski powiedział, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych analizuje możliwość wprowadzenia ograniczenia na dofinansowanie na jeden 

projekt. Dodał, iż cała alokacja na działania dotyczące OZE, wynosi 25 milinów euro, czyli około 

100 milionów złotych. Obecnie, na ten konkurs przeznaczonych jest 10 milionów euro czyli 

około 40 milionów złotych. Biorąc pod uwagę skalę z poprzedniego okresu programowania  

i projekty, które były realizowane na Mazowszu Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych rozważa wprowadzenie  limitu, ponieważ nie chciałaby, żeby ten konkurs 

zakończył się dofinansowaniem np. dla 2 albo 3 projektów.  Poprosił członków Komitetu 

Monitorującego o opinię dotyczącą wprowadzenia limitu. Nadmienił, iż ostatecznie 

propozycję będzie akceptował Zarząd Województwa. Dodał, iż jest to istotna sprawa, gdyż 

konkurs wkrótce się rozpocznie. 

           Pan Mariusz Malinowski przedstawiciel Gminy Kampinos odnosząc się do wypowiedzi 

Pana Mariusz Frankowskiego powiedział, że propozycja wprowadzenia limitów jest słuszna. 

Zwłaszcza z punktu widzenia mniejszych gmin, które mają trudniejszy dostęp do środków, więc 

jeśli byłaby możliwość, że kilkanaście wniosków dostałoby pieniądze w ramach konkursu to 

byłoby korzystne. 
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           Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń, Mazowiecki Leader zapytał czy 

nabór będzie ograniczony tylko do JST czy każdy podmiot będzie mógł aplikować, w tym 

przedsiębiorcy. 

           Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że wyłączenie przedsiębiorców jest zgodnie  

z opisami harmonogramu, natomiast będą mogły aplikować wszyscy pozostali wymienieni 

beneficjenci w ramach działania w SZOOPie, w tym spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe  

i TBSy, z zastrzeżeniem, że spółdzielnie i TBSy będą mogły aplikować tylko w zakresie pomocy 

de-minimis, natomiast wspólnoty ze względu na swoją charakterystykę mogą aplikować  

o pełne wsparcie czyli 80% bez pomocy publicznej. 

Pan Rafał Kończyk nadmienił, że w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego 

duża część projektów z OZE będzie dotyczyła szkół oraz innych obiektów w których jest kłopot 

z pomocą publiczną i de minimis ponieważ w większości jest prowadzona działalność 

gospodarcza. Zadał, czy zostało to przeanalizowane oraz jakie są wnioski. 

Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, że nie zostało to rozpatrzone ale zostanie  

ta sytuacja przeanalizowana na ile jest to problematyczne z punktu widzenie pomocowego 

biorąc pod uwagę zapisy samego rozporządzenia planowanego i wymogi związane z pomocą 

publiczną. 

Pan Rafał Kończyk podkreślił, że chodzi o wynajmowanie sal gimnastycznych, czy 

lekcyjnych. 

Pani Katarzyna Leśko-Loda nadmieniła, że jest zaniepokojona przede wszystkim 

OWESami, że informacja o przedłużeniu naboru została upubliczniona po godzinie 16 czyli 

wtedy kiedy został już zamknięty nabór. Dodała, że dobrą praktyką byłoby ustalenie terminu 

poinformowania i upublicznienia informacji o przedłużeniu konkursu, żeby ułatwić 

beneficjentom składanie wniosków.  

Pan Mariusz Frankowski przeprosił korespondencyjnie za zaistniała sytuację. Dodał,  

że nabór był z ograniczoną ilością OWESów, które mogły startować w konkursie. Nadmienił, 

że sytuacja wynikała z kwestii interpretacji togo co uznawane jest za wkład własny i od czego 

wkład własny powinien być liczony. Interpretacja ostatecznie została potwierdzona przez 

Instytucję Zarządzającą. Dodał, że informacja upubliczniona została po godzinie 16.00. 

Stwierdził, że wszyscy złożyli wnioski zgodnie z komunikatem, który został też umieszczony  

na stronie, żeby móc dostosować te wnioski pod ten komunikat. Nabór musiał zostać 

przedłużony ze względu na to, że nie wszyscy podeszli jednakowo do tej kwestii interpretacji 
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od czego należy liczyć wkład własny. Nadmienił, że propozycja Pani Katarzyny Leśko-Lody 

zostanie rozpatrzona aby w przyszłości tego rodzaju sytuacja nie miała miejsca. Stwierdził,  

że termin 24 godzinny powinien zostać wprowadzony na przygotowania się beneficjantów lub 

ewentualne wycofanie projektu i złożenie go na nowo. Dodał, że taka propozycja zmian 

zostanie przedstawiona na Zarządzie Województwa Mazowieckiego. Poinformował,  

że w przyszłości IZ będzie chciała wprowadzić taki zapis do regulaminów konkursów. 

Pani Magdalena Klaus Przedstawiciel Fundacji Aktywizacja stwierdziła, iż sprawa ta 

ciągnie się za długo. Poinformowała, że kwestia wkładu własnego i decyzji że od wsparcia 

pomostowego naliczany jest wkład własny jest złym wyjściem. Dodała, iż ta zmiana polega nie 

tylko na technicznym poprawieniu budżetu, ale też powiększenia wkładu własnego ze strony 

OWES-ów.  

Pan Leszek Król zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stwierdził, że 

faktycznie ta sprawa ciągnie się już dosyć długo. Dodał, że przedłużenie tego konkursu 

wynikało z nie dointerpretowania pewnych informacji na temat wkładu własnego. Dodał, że 

na kolejnym posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego po konsultacjach  

z Ministerstwem Rozwoju i z Komisją Europejską informacja ta będzie omawiana. Natomiast 

jeśli chodzi o kwestię dotyczącą części pomostowej, też tam liczony jest wkład własny. 

Pani Magdalena Klaus poprosiła o uzasadnienie tej zmiany. 

Pan Leszek Król poinformował, iż tą decyzję podejmie Zarząd Województwa 

Mazowieckiego. Nadmieniła, iż informacja ta będzie dostępna dla wszystkich 

zainteresowanych. Dodał, że uzasadnienie Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie 

przesłane Członkom Komitetu. 

Pani Magdalena Klaus powiedziała, że w związku z tym, iż konkurs ten zostanie 

przesunięty i gdyby po konsultacjach okazało się, że będzie wkład własny liczony od jakiejś 

części to czy np. żeby tego konkursu nie wstrzymywać i nie wydłużać. Spytała, czy nie ma 

możliwości negocjowania tego już przed podpisaniem umowy z organizacjami, które złożyły  

w konkursie wnioski. Zapytała, czy w związku z tym, że konkurs zostanie wydłużony o tydzień 

to, czy zainteresowani konkursem otrzymają informację, czy będzie można przystąpić do 

oceny i np. negocjować to na etapie przed podpisaniem umowy.  

Pan Mariusz Frankowski poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Województwa Mazowieckiego będzie przedstawiana informacja na ten temat. Dodał, iż ma 
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nadzieję, że  na etapie negocjacji z projektami, które złożyły wnioski, konkurs ten nie będzie 

wydłużony.  

Pani Magdalena Klaus poinformowała, że po raz trzeci składa wniosek, zapytała jaka 

jest szansa, że będzie musiała go po raz trzeci wycofywać w sytuacji gdy coś by się znów 

zmieniło. 

Pan Mariusz Frankowski powiedział, iż na dzień dzisiejszy IZ nie przewiduje 

jakichkolwiek zmian. Natomiast gdyby tak się zdarzyło, to powrót do zmian będzie tylko na 

etapie negocjacji albo w ogóle.  

Pani Magdalena Klaus zapytała dlaczego ma płacić od wsparcia pomostowego jak nie 

jest płacone od wydanych dotacji ponieważ są to pieniądze w 100% przekazywane 

beneficjentom. 

Pan Mariusz Frankowski nadmienił że oficjalne stanowisko dotyczące interpretacji 

wynikające z podstaw prawnych zostanie przedstawione przez Instytucję Zarządzającą. 

Pan Grzegorz Benedykciński Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki nadmienił, że 

przekazał dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pismo  

z pytaniami dotyczącymi własności działek w momencie składania wniosku. Dodał, że w tej 

sprawie są podpisane porozumienia z powiatami oraz województwami natomiast na czas 

trwania projektu dysponujemy tylko gruntami zwłaszcza jeśli chodzi o budowę ścieżek 

rowerowych. Powiedział, że inwestowane są miliardy złotych ze środków Unijnych na gminy 

w poprawę warunków życia ludzi a w rowach melioracyjnych jest ogromny nieporządek,  

w związku z tym poinformował, że złoży wniosek żeby wstrzymać pomoc finansową w ramach 

środków unijnych gminom. Dodał, że zwróci się do Marszałka i Komitetu Monitorującego żeby 

wystosował do wszystkich samorządowców żeby zwrócili uwagę na nieporządek. 

Poinformował że gminy z własnych środków nie są w stanie zbudować Centrum Innowacji 

natomiast pieniądze przeznaczone są tylko na wyposażenie tym samy postęp w zakresie 

budowy takich nowych ośrodków będzie dużo słabszy. 

Pan Edward Wroniewski poparł wypowiedz pana Grzegorza Benedykcińskiego dodając 

że w przyszłości można było by się zastanowić nad poszukiwaniem kryteriów które  

w niektórych obszarach mogły by promować projekty uwzględniające również takie niezbędne 

działania np. inwestycja drogowe. 

Pani Agnieszka Clarey stwierdziła, że budowanie kolejnych budynków jest 

bezpodstawne ponieważ będą stały puste a skutkować to będzie jedynie faktem opłacania ich 



20 
 

w podatkach. Zwróciła uwagę, że budynki zostały już wybudowane w poprzedniej 

perspektywie a obecnie należy skupić się na wydawaniu pieniędzy dla MŚP, rozwijaniu B+R. 

Pan Grzegorz Benedykciński – stwierdził, że utworzenie dobrego Centrum innowacji 

zajmuje minimum 10 lat a bardzo dobre Centrum Innowacji 25 lat i dlatego Centra Innowacji 

nie działają należycie, co w innych krajach zajmuje dużo mniej czasu. Dodał, że w Polsce jest 

brak kompetencji u ludzi, którzy budowali budynki. Nadmienił, że z chęcią dołoży 50% kosztów 

budowy ponieważ jest to bardzo dobra droga do sukcesu. Stwierdził, że nie stać go na 

wynajęcie powierzchni w Warszawie. 

Pani Agnieszka Clarey odpowiedziała, że wie co to znaczy Centrum Innowacji. 

Pan Jarosław Hawrysz nadmienił, że warto byłoby zwrócić uwagę na wybudowanie 

Centrum Innowacji Społecznej ponieważ jest dużo możliwości w zakresie wykorzystywania 

zasobów ludzkich które posiadamy a które niestety nie są wykorzystywane na poziomie 

lokalnym. Środki Unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego próbują pomagać w tym 

zakresie ale nie zawsze znajdujemy właściwe zrozumienie u decydentów. Zaproponował 

wspólną współpracę z poziomem regionalnym, ośrodkiem polityki społecznej czy z Instytucją 

Zarządzającą co pozwoli na innowację w tym obszarze. 

Pan Mariusz Frankowski poinformował, że pan Grzegorz Benedykciński  przekazał 

Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych pismo dotyczące własności 

nieruchomości działek w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO 

wszystkich, którzy realizują projekty w ramach ZIT-u dotyczące ścieżek rowerowych. Oznajmił, 

że wraz z Instytucją Zarządzającą udzieli odpowiedzi na pytania, które zostaną umieszczone na 

stronach w ramach odpowiedzi do konkursu w postaci komunikatu. 

Pan Rafał Kończyk powrócił do kwestii którą poruszał na ostatnim Komitecie 

Monitorującym dotyczącej działania 5.1, wkładu własnego w Ochotniczych Strażach 

Pożarnych. Nadmienił, że była deklaracja w sprawie zmiany regulaminu w tym zakresie. 

Zapytał, kiedy można się spodziewać zmiany regulaminu. 

Pan Grzegorz Świętorecki zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych poprosił o przypomnienie co było poruszane przez pana Rafała Kończyka. 

Pan Rafał Kończyk powiedział, że w regulaminie konkursu jest napisane, że  

w przypadku kiedy OSP aplikuje należy dodatkowo przedłożyć dokument zawierający 

gwarancję pokrycie wkładu własnego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Dodał, że 

projekty będą miały wielowątkowe finansowanie i trudno, żeby gminy dawały deklaracje że 
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mają pokryć wkład własny nie ze swoich środków. Podniósł kwestię, że pan Marszałek ogłosił 

nabór wniosków na dofinansowanie projektów. Obecnie jest nabór wniosków  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowany na te projekty. Standardowo 

dofinansowuje to jeszcze Zarząd Związkowych Straży Pożarnych RP, Minister Spraw 

Wewnętrznych, Komendant Główny w ramach środków z Ministra Spraw Wewnętrznych tym 

samym JST nie może powiedzieć że jeszcze tamte podmioty dadzą wkład własny. Chodzi  

o wykreślenie tego zapisu, który jest dyskryminujący dla OSP jako stowarzyszeń bo w żadnym 

innym konkursie nie ma wymogów, że jeżeli wniosek składa stowarzyszenie to gmina musi 

zagwarantować wkład własny. 

Pan Grzegorz Świętorecki odpowiedział, że beneficjent musi zagwarantować wkład 

własny.  

Pan Rafał Kończyk zacytował: „w przypadku OSP należy dodatkowo przedłożyć 

dokument zawierający gwarancję pokrycia wkładu własnego przez Jednostkę Samorządu 

Terytorialnego”. Poprosił o usunięcie tego zapisu. 

Pan Mariusz Frankowski zobowiązał się, że do końca miesiąca ostatecznie rozwiąże tę 

sprawę albo zostanie zmienimy regulamin albo będzie w formie komunikatu dlaczego zostaje 

zapis w obecnej formie. 

 

 

11. Podsumowanie i zakończenie dziesiątego posiedzenia KM.  

 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Mariusz Frankowski zamknął X posiedzenie 

KM RPO WM.  

 

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 13.30 
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Załączniki: 

 

1. Lista obecności; 
2. Agenda; 
3. Prezentacja dotycząca propozycji zmian do projektu kryteriów operacji finansowych w ramach 

poddziałania 4.1 Odnawialne źródła Energii; 
4. Uchwała Nr 26/X/ 2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: 
Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych; 

5. Uchwała Nr 28/X/ 2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 
dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, typ 
projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji 
gospodarczych; 

6. Uchwała Nr 27/X/ 2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 
w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo –rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Rozwój 
regionalnego systemu innowacji; 

7. Prezentacja dotycząca Kryteriów szczegółowych wyboru projektów konkursowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków 
EFRR Poddziałanie 3.1.1; 

8. Uchwała Nr 28/X/ 2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 
dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT, typ 
projektu: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji 
gospodarczych; 

9. Uchwała Nr 29/X/ 2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu – nabór w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie; 

10. Uchwała Nr 30/X/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Grupy roboczej w zakresie 
monitorowania postępu realizacji Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 

11. Uchwała Nr 31/X/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Grupy roboczej w zakresie 
monitorowania postępu realizacji Osi Priorytetowej VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego; 

12. Prezentacja dotycząca ,,Oceny skuteczności i efektywności wsparcia osób z grupy wiekowej 45+  
w poszczególnych priorytetach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim; 


