
 
 

PROTOKÓŁ 

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

 

Informacje ogólne 

16 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 69 

osób w tym: 23 członków Komitetu, 15 zastępców członków, 4 obserwatorów, 25 gości oraz 2 

przedstawiciel Komisji Europejskiej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Do głosowania uprawnionych było 36 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.  

Pan Wiesław Raboszuk w związku z trwającymi dyskusjami i pracami przygotowawczymi zaproponował 

zdjęcie z porządku obrad punktu 9 Agendy „Zaangażowanie IP ZIT WOF we wdrażanie RPO WM 2014-

2020, w tym przegląd doświadczeń z dotychczasowych naborów na projekty ZIT oraz propozycje 

i rozwiązania dotyczące przyspieszenia wydatkowania środków ZIT”. 

Wobec braku dalszych 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 Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; 

 

Pani Kinga Kowalewska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaproponowała pierwszą zmianę 

dotyczącą kryterium nr 4 „zasadność oraz komplementarność realizacji projektu” jak również zmianę 

do kryterium nr 7 „wykorzystanie dotychczasowych inwestycji”. Poinformowała,  

że zgodnie z sugestią członka Komitetu Monitorującego zaproponowano połączenie tych dwóch 

kryteriów. Nadmieniła, że pierwsza część kryterium dotycząca zabezpieczenia przed dublowaniem już 
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zrealizowanych inwestycji pozostanie bez zmian, natomiast w drugiej części kryterium proponowana 

jest weryfikacja dotychczasowych projektów, które były już zrealizowane są wykorzystywane w tym 

projekcie w optymalny sposób. Zaproponowała wprowadzenie w drugiej części kryterium zapisu 

brzmiącego „ponadto weryfikacji podlega czy wnioskodawca zapewnił optymalne wykorzystanie 

efektów dotychczasowych inwestycji w zakresie rozwoju E-usług realizowanych przez wnioskodawcę 

lub partnera, w szczególności weryfikacji będą podległy przedsięwzięcia finansowane ze środków UE”. 

Poinformowała że zmiana jest dostępna w materiałach przekazanych członkom Komitetu. Nadmieniła, 

że druga zmiana dotyczy uproszczenia oceny wniosków dotyczących w nr 6. Wskazano jaki jest 

minimalny zakres projektu, tak aby można było uznać, że projekt będzie finansowany. Zaproponowała 

wprowadzenie zamkniętego katalogu elementu w którym elementy muszą być wyszczególnione aby 

ekspert uznał projekt za kwalifikowany. Nadmieniła, że dzięki temu ocena będzie bardziej 

transparentna. Dodała, że przedmiotowa zmiana została również wcześniej przekazana członkom 

Komitetu. Poinformowała, że kolejna zmiana została zgłoszona przez członka Komitetu i ma charakter 

porządkowy i upraszczający. W kryterium nr 7 ”Możliwość rozwoju projektu po zakończeniu jego 

realizacji” poinformowała, że IZ ma katalog wymogów, które muszą być spełnione aby projekt uzyskał 

ocenę pozytywną. Nadmieniła, że wszystkie trzy punkty muszą być spełnione aby można było uznać, 

że jest możliwość rozwoju projektu w przyszłości i ocenić go pozytywnie. Dodała, że kolejna zmiana 

dotyczy kryterium nr 8 i tej zmiany członkowie Komitetu nie otrzymali w wydrukowanych materiałach. 

Zaproponowała zmianę nazwy na „wskaźniki realizacji celów na RPO 14-20” opis kryterium „ w ramach 

kryterium będzie podlegać czy wnioskodawca wybrał prawidłowe wskaźniki i czy wartości są 

adekwatne do skali projektu i zaangażowanych środków”. Poinformowała, że ostatnia zmiana dotyczy 

kryterium 10 wynikająca z ustaleń pomiędzy Liderem ZIT czyli Miastem Warszawa i ustaleniami 

z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dodała, że IZ proponuje uproszczenie kryterium w brzmieniu 

„projektowanie usług poprzez ograniczenie go do następującej weryfikacji, w ramach kryterium należy 

wykazać, że projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania 

zorientowanego na użytkownika”. 

Pan Daniel Prędkopowicz Przedstawiciel Federacji MAZOWIA poprosił Panią Kingę Kowalewską 

o cofnięcie slajdu do zapisu „między innymi” i zaproponował zapis „co najmniej”. Poinformował,  

że oznacza to, że w konkursach nie są przyjmowane projekty tylko oferty na konkretne zadania, które 

proponuje instytucja ogłaszająca konkurs. Jeżeli zostanie zapis „co najmniej” to będą musiały zostać 

spełnione wszystkie warunki. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że taka zmiana zostanie wprowadzona. 

Pan Wiesław Raboszuk poprosił o ostateczne brzmienie poprawki. 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiła poprawkę w brzmieniu „projekt zakłada kompleksowe 

zintegrowane działanie o dużej skali i sile oddziaływania polegające co najmniej na punktach 

wyszczególnionych poniżej”.  
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Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach 

ZIT (projekty pozakonkursowe). (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, 

modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym; 

 

Pani Kinga Kowalewska zaproponowała przyjęcie kryteriów w niezmienionej formie.  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych 

w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, modernizacja, rehabilitacja  

i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa  

i modernizacja zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych; 

 

Pani Kinga Kowalewska zaproponowała przyjęcie kryteriów w niezmienionej formie.  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych 

w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa i modernizacja zapleczy 

technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych. (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

5. Prezentacja oraz głosowanie w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naborów 

wniosków przewidzianych w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa  

i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 

problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP; 

 

Pani Kinga Kowalewska zaproponowała przyjęcie kryteriów w niezmienionej formie.  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naborów wniosków przewidzianych 
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w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich  

w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki 

zapisane w UP (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 

- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 (10i) - Edukacja ogólna  

w ramach ZIT;  

 

Pani Joanna Mączak przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, że  

zaproponowano jedną zmianą w kryterium dostępu nr 3 wynikającą ze zmiany, którą IZ proponuje 

wprowadzić w opisie kryterium. Zmiana ta ułatwi wnioskodawcom przygotowanie wniosku  

o dofinansowanie oraz jego ocenę. Poinformowała, że zmiana polega na wprowadzeniu deklaracji 

potencjalnego beneficjenta w zakresie trwałości wydatków w ramach cross financingu. Nadmieniła,  

że kryterium pozostaje w takiej formie jaka była pierwotnie. Poinformowała, że została dodana jedynie 

część pierwsza w brzmieniu „spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji 

wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji, 

że zapewni trwałość inwestycji realizowanych w ramach cross financingu zaplanowany w projekcie lub 

mogących wystąpić na etapie realizacji projektu”. Nadmieniła, że pozostałe zmiany, które wystąpiły 

mają jedynie charakter porządkujący i nie wpływają na meritum opisu kryterium. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych 

w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) - Edukacja 

ogólna w ramach ZIT. (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

większością głosów. 

 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, 

typ projektów:  Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie 

na rzecz osób niesamodzielnych i starszych; 

 

Pani Edyta Jagodzińska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, że  

w tym zestawie kryteriów została wprowadzona analogiczna zmiana jak w przypadku edukacji ogólnej 

dla ZIT. Dodała, że w kryterium dostępu nr 5 wprowadzona została treść oświadczenia w którym 
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wnioskodawca będzie oświadczał, że zachowa trwałość inwestycji z EFS zarówno w wydatkach 

zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie, jak i tych, które mogą się pojawić na etapie realizacji 

projektu, a także zmieniona została treść kryterium, która obecnie brzmi „Inwestycje w infrastrukturę 

w ramach cross financingu zaplanowane we wniosku o dofinansowanie lub mogące wystąpić na etapie 

realizacji projektu będą finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji 

z EFS”. Poinformowała, że w celu ujednolicenia składanych deklaracji we wniosku o dofinansowanie 

została wykreślona część pierwsza „wnioskodawca oświadcza”. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych dla 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności 

usług społecznych (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, 

typ projektów: – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie 

narażonych na wykluczenie społeczne; 

 

Pani Edyta Jagodzińska poinformowała, że w przedmiotowym zestawie kryteriów została 

wprowadzona zmiana dotycząca kryterium trwałości inwestycji z EFS. Zmiana jest identyczna jak  

w poprzednim zestawie. Nadmieniła, że do przedmiotowego zestawu kryteriów Komisja Europejska 

przysłała dwie uwagi. Komisja Europejska proponuje, aby w opisie do kryterium nr 2 brzmiącym 

„W przypadku gdy projekt obejmuje wsparciem istniejące placówki wsparcia dziennego nastąpi 

zwiększenie liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia” dodać zapis 

„rozszerzenie oferty wsparcia istniejącej placówki zostanie przygotowane w taki sposób, aby 

przyczyniło się ono do zwiększenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi w tej placówce w toku realizacji projektu”. Nadmieniła, że IZ RPO WM 

nie rekomenduje wprowadzania tego zapisu  i przyjęcie kryteriów w poprzedniej wersji. Przyjęcie 

propozycji KE mogłoby przyczynić się do ograniczenia potencjalnym wnioskodawcom możliwości 

składania wniosków, gdyż nie każda dzienna placówka potrzebuje zwiększenia liczby miejsc a jedynie 

zwiększenie jakości i oferty wsparcia. Dodała, że kolejna uwaga Komisji Europejskiej skierowana jest 

do kryterium nr 4 „Wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnienia funkcji opiekuńczo 

wychowawczych odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji”. Nadmieniła, że tym kryterium Komisja 

Europejska zaproponowała dodanie w opisie kryterium zapisu w brzmieniu „w przypadku objęcia 

wsparciem rodziny, o ile to możliwe zostanie zastosowany kontrakt socjalny, może być finansowany  

z innych źródeł niż EFS”. Dodała, że IZ RPO WM nie rekomenduje wprowadzania przedmiotowego 
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zapisu z uwagi na fakt, że kontrakt socjalny jest narzędziem stosowanym głównie przez ośrodki pomocy 

społecznej, a w tym konkursie beneficjentami będą również organizacje pozarządowe. Dodała, że są to 

jedyne zmiany jakie zaszły w kryteriach. 

Pan Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że zgodnie  

z powyższym Instytucja Zarządzająca nie rekomenduje przyjęcia poprawek Komisji Europejskiej do 

przedłożonych kryteriów. 

Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad pierwszą poprawką dotyczącą zmiany 

technicznej treści kryterium w zakresie trwałości inwestycji w ramach cross financingu. Poprawka 

została przyjęta jednogłośnie. Następnie zaproponował głosowanie nad przyjęciem kolejnej poprawki 

dotyczącej kryterium dostępu nr 2,  której wprowadzenie nie było  rekomendowane przez IZ RPO WM.  

Poprawka nie została przyjęta. Następnie Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

kolejną poprawką dotyczącą kryterium nr 4, która także nie była rekomendowana przez IZ RPO WM. 

Poprawka nie została przyjęta. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla 

działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, typ projektu: Rozwój usług społecznych  

w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. (stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

9. Zaangażowanie IP ZIT WOF we wdrażanie RPO WM 2014-2020, w tym przegląd doświadczeń 

z dotychczasowych naborów na projekty ZIT oraz propozycje i rozwiązania dotyczące przyspieszenia 

wydatkowania środków ZIT - usunięto; 

 

10. Informacja w sprawie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

 

Pani Edyta Jagodzińska przedstawiła informację na temat realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu). Poinformowała, że zasada równości szans i niedyskryminacji  jest  zasadą 

horyzontalną Unii Europejskiej, w związku z tym wszystkie instytucje, które realizują politykę spójności 

powinny wprowadzić mechanizmy, które będą gwarantowały przestrzegania tej zasady. Dodała, że w 

zakresie o równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało 

wprowadzone kryterium dostępu, które weryfikuje spełnienie zasady równości szans w oparciu o tzw. 

standard minimum. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedmiotowa zasada 
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jest sprawdzana poprzez specjalny punkt w formularzu wniosku dofinansowanie, w ramach którego 

wnioskodawca musi opisać w jaki sposób będzie realizował zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Nadmieniła, że jeśli chodzi o zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dwa podstawowe 

narzędzia to koncepcja uniwersalnego projektowania oraz mechanizm racjonalnych usprawnień. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień pozwala dostosować otoczenie oraz  rodzaj wsparcia do potrzeb 

osoby z niepełnosprawnością, jest on uruchamiany już w trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca 

może wystąpić do Instytucji Pośredniczącej o środki na uruchomienie tego mechanizmu, uruchomienie 

środków wymaga aneksu do umowy. Inne działania, które IZ RPO podejmuje w ramach zasady 

dostępności są to wprowadzenie kryteriów formalnych wyboru projektów skutkujących koniecznością 

opisania przez beneficjenta sposobu i metod spełnienia tej zasady. Wprowadzono także rozszerzone 

zapisy w regulaminach konkursów w celu umożliwienia zapoznania się beneficjentów z przedmiotową 

zasadą i przeciwdziałania ewentualnym pomyłkom w tym zakresie. Dodała, że opracowano szybką 

ścieżkę uruchomienia racjonalnych usprawnień i sposobu finansowania tego mechanizmu. Nadmieniła, 

że przeprowadzono szkolenia dla pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, przekazano także informację do instytucji pośredniczącej o konieczności przeszkolenia 

członków Komisji oceny projektów i ekspertów w zakresie tej zasady, a także przekazano informację 

o konieczności przeprowadzenia akcji informacyjnej dla wnioskodawców w celu promowania 

przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji.   

 

11. Informacja w sprawie Analizy wskaźników dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego 

województwa mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 

przygotowanej przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich; 

 

Pani Kamila Przysłupska-Kupis przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformowała, że dokument został 

zainicjowany przez zalecenia KE, które w połowie tego roku Komisja przesłała do wszystkich instytucji 

zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Zalecenia KE sugerowały zebranie 

wskaźników w czterech obszarach: demografii, rynku pracy, integracji społecznej, edukacji oraz 

wychowania. Dodała, że na etapie IZ rozpoczęto przygotowania procesu agregacji wskaźników 

zarówno jakościowych jak i ilościowych w czterech wcześniej wspomnianych obszarach. Dane 

pozyskiwane były z ogólnodostępnej statystyki publicznej, w szczególności banku danych lokalnych 

GUS-u oraz badań jakościowych, które są powszechnie dostępne. Na szczególną uwagę zasługują 

opracowania Trendów Rozwojowych Mazowsza, które były opracowane przez Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego w Warszawie oraz cykl publikacji Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy przygotowywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Po etapie zebrania danych 

ilościowych i jakościowych materiał został przekazany do weryfikacji, uzupełnienia oraz do 
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sformułowania rekomendacji oraz wniosków z tychże wskaźników do instytucji podległych 

Samorządowi Województwa, które są odpowiedzialne za koordynację pracy w danych obszarach, czyli 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dane były weryfikowane 

również, przez komórki organizacyjne Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. 

Nadmieniła, że w dniu 28 listopada 2016 r. dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego. Następnie przedstawiła informacje zawarte w dokumencie pn. „Analiza wskaźników 

dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego województwa mazowieckiego w obszarze 

oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego” (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu). Dodała, że IZ otrzymała właśnie uwagi do tego materiału od Pana Jarosława Hawrysza, 

przedstawiciela Komisji Europejskiej. Komisja zasugerowała analizę dotychczas stosowanych kryteriów 

pod kątem ich skuteczności, a także, w jej rezultacie, przedstawienie propozycji kryteriów na 

przyszłość.  

 

12. Informacja w sprawie stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 odnośnie 

rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach regionalnych programów operacyjnych; 

 

Pani Edyta Jagodzińska poinformowała, że Komisja Europejska przekazała rekomendacje dotyczące 

ulepszenia we wdrażaniu projektów w ramach EFS. Dodała, że zostało przekazanych 59 rekomendacji, 

6 z nich miało charakter ogólny, czyli odnosiło się do realizacji wszystkich osi priorytetowych 

realizowanych w ramach EFS, 53 dotyczyły poszczególnych osi priorytetowych, w tym 15 dotyczyło 

rynku pracy, 17 włączenia społecznego, 21 edukacji. IZ RPO w konsultacji z Instytucjami 

Pośredniczącymi (WUP, MJWPU), z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz z Departamentem 

Edukacji Publicznej i Sportu opracowało stanowisko w odpowiedzi na te rekomendacje. Trzydzieści 

siedem rekomendacji zostało wdrożonych w całości lub jest w trakcie wdrożenia, 10 wdrożono 

w części, 12 rekomendacji nie dotyczy RPO WM,  gdyż te rekomendacje dotyczyły osi priorytetowej , 

w zakresie samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości, a w naszym programie ta oś priorytetowa 

nie jest wdrażana. Nadmieniła, że w prezentacji zaznaczono te rekomendacje, które wdrażane są 

jedynie w części. Dodała, że w grudniu planowane jest przekazanie rekomendacji do Dyrekcji 

Generalnej ds. Spraw Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Społecznego przy Komisji 

Europejskiej. 

Pan Wiesław Raboszuk zapytał czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Wobec braku uwag informacja 

została przyjęta. 
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13. Przedstawienie informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonych w ramach RPO WM 2014-2020 w 2017 roku. 

 
Pan Klaudiusz Ostrowski pracownik Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

przedstawił prezentację dotyczącą planowanych działań informacyjnych i promocyjnych  w ramach 

RPO WM 2014-2020 w 2017 roku ( stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 

Pan Daniel Prędpokowicz odnosząc się do przedstawionych przez Pana Klaudiusza Ostrowskiego 

informacji zapytał dlaczego nie można prowadzić działań promocyjnych za pośrednictwem telewizji 

o zasięgu ogólnokrajowym. 

Pan Klaudiusz Ostrowski odpowiedział, iż jest to zakaz Ministerstwa Rozwoju. MJWPU może prowadzić 

działania promocyjne w telewizji regionalnej, ale w województwie mazowieckim telewizja regionalna 

zgodnie ze statystykami ma bardzo małą oglądalność. Działania byłyby nieefektywne, gdyż zostałyby 

wydane bardzo duże pieniądze dla dwóch tysięcy odbiorców. Znacznie bardziej efektywna byłaby  

kampania w telewizji ogólnopolskiej, ale na to Ministerstwo Rozwoju się nie zgadza. Od czterech lat 

trwają  rozmowy z Ministerstwem na ten temat, ale telewizja ogólnopolska jest zarezerwowana tylko 

dla MR.  

Pan Daniel Prędkopowicz odniósł się do planowanych szkoleń. Zauważył, że oprócz liczby szkoleń warto 

przyjrzeć się również ich jakości, ponieważ beneficjenci proszą  Członków KM o  zwrócenie na to uwagi. 

Szkolenia np. dotyczące systemu SL odbywają się często bez dostępu do sprzętu, są bardzo 

teoretyczne, nie rzadko jest tylko czytana prezentacji, stąd prośba o zwrócenia uwagi na jakość szkoleń. 

Dodał, że również ilość szkoleń w kontekście całego roku i województwa nie jest bardzo duża. 

Nadmienił, że webinaria to jest bardzo niski koszt, a duża efektywność, więc można byłoby zrobić ich 

więcej niż tylko te cztery, które są zaplanowane. Beneficjenci nie muszą przyjeżdżać z całego 

województwa do Warszawy czy do centrów regionalnych, ale mogą przed swoim komputerem 

dowiedzieć się wielu wartościowych informacji. 

Pan Klaudiusz Ostrowski powiedział, że szkolenia typowo rozliczeniowe, to wszystkie, które 

realizowane są przez pracowników MJWPU odbywają się ze sprzętem komputerowym dla każdego 

z uczestników. Zauważył również, że ankiety wskazują 99,5 % pozytywnych ocen. 

Pan Wiesław Raboszuk dodał, że uwaga Pana Daniela Prędkopowicz będzie przyjęta do realizacji.  

Pani Anna Sulińska-Wójcik przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zgodziła się, że warto zwrócić uwagę 

nie tylko na ilość szkoleń, merytorykę, ale też na jak najlepsze dopasowanie programu szkolenia do 

rzeczywistych potrzeb. Nadmieniła, że być może lepiej przeprowadzić mniej szkoleń ogólnych, 

a koncentrować się na szkoleniach, które będą przekładały się na wnioski, na kontraktacje, na 

certyfikację. Apelowała, żeby jak najlepiej dopasować program szkoleń do rzeczywistych potrzeb oraz 
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żeby program szkoleń był na tyle efektywny, że przełożył się na to, że wnioski będą lepszej jakości. 

Zauważyła, że dużo wniosków odpada na etapie oceny formalnej. Problem ten dotyczy nie tylko 

województwa mazowieckiego. 

 

14. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020;  
 

Pan Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM 

poinformował, iż w ostatnich dniach Instytucja Zarządzająca spotkała się na spotkaniu rocznym 

z Komisją Europejską w zakresie dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiedział, iż Komisja nie wnosi istotnych zastrzeżeń do jakości 

i tempa wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

Pan Artur Waś przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM 

przedstawił prezentację dotyczącą stanu realizacji RPO WM 2014-2020 ( stanowi załącznik nr   13  do 

niniejszego protokołu). 

Pani Anna Sulińska-Wójcik zauważyła, że postęp w realizacji programów,  w tym mazowieckiego jest 

optymistyczny. Nadmieniła, że cieszy ją fakt, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń. Niemniej jednak wciąż 

nadganiane są opóźnienia i wciąż nie są wykonywane plany certyfikacji. Dodała, że certyfikacja jest na 

poziomie niewystarczającym i należy dążyć do przyspieszenia programu. Nadmieniła, że MR 

wspomagam działania Instytucji Zarządzającej i wspólnymi siłami uda się osiągnąć takie wynik, po 

którym będziemy mogli ogłaszać sukces.  

 

15. Sprawy różne 

 

Pan Jarosław Hawrysz przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, że jest to ostatni Komitet 

w którym bierze udział, ponieważ zmienia swój zakres obowiązków i od stycznia będzie zajmował się 

Słowacją. Podziękował Członkom KM za współpracę i za wysiłek. Wyraził nadzieję, że praca Komitetu 

będzie wspierała i pomagała w rozwoju województwa. 

Pan Daniel Prędkopowicz zapytał czy posiedzenia KM mogłyby się rozpoczynać  godzinę wcześniej. 

Członkowie Komitetu nie zgodzili się  z propozycją Pana Daniela Prędkopowicza.  

Pan Wiesław Raboszuk podziękował w imieniu całego Komitetu Panu Jarosławowi Hawryszowi za 

współpracę. Dodał, że współpraca była wspaniała, rzeczowa i merytoryczna, więc szkoda, że się kończy. 

Wyraził nadzieję, że może w przyszłości Pan Jarosław Hawrysz będzie ponownie współpracował 

z województwem mazowieckim. 
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16. Podsumowanie i zakończenie dziewiętnastego posiedzenia KM. 

Przewodniczący posiedzenia Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zakończył posiedzenie 

o godzinie 12.30. 
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Załączniki: 

1. Lista obecności 
2. Agenda. 
3. Uchwała Nr 89/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT 
(projekty pozakonkursowe); 

4. Uchwała Nr 90/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, modernizacja, 
rehabilitacja i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym; 

5. Uchwała Nr 91/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa i modernizacja 
zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych; 

6. Uchwała Nr 92/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów dla naborów wniosków przewidzianych w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT Budowa 
i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, 
spełniających warunki zapisane w UP; 

7. Uchwała Nr 93/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) 
- Edukacja ogólna w ramach ZIT; 

8. Uchwała Nr 94/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i 
kryteriów merytorycznych szczegółowych dla działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych; 

9. Uchwała Nr 95/XIX/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i 
kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, typ 
projektu: Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie 
społeczne; 

10. Prezentacja w sprawie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

11. Prezentacja w sprawie Analizy wskaźników dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego województwa 
mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowanej przez Departament 
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich; 

12. Prezentacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WM 2014-
2020 w 2017 roku; 

13. Prezentacja w sprawie stanu realizacji RPO WM 2014-2020; 
 

 

 

 

 


