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PROTOKÓŁ 

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

 

 

Informacje ogólne 

15 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 63 osoby  

w tym: 24 członków Komitetu, 13 zastępców członków, 5 obserwatorów oraz 21 gości (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 35 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 Działania 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, 
Typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży. 
 

Pani Magdalena Rylska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

że w materiale, który został przesłany członkom KM zaszło kilka zmian, które zostały przedstawione  

w prezentacji (stanowiącej załącznik nr 3  do niniejszego protokołu). 

Pani Agnieszka Zych, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 



2 
 

iż uwagi, które zostały przed chwilą przedstawione zostały wprowadzone na wniosek Komisji 

Europejskiej. Dodała, że  KE zaproponowała jeszcze jedno kryterium z którym nie zgadza się Instytucja 

Zarządzająca. Nadmieniła, iż na wniosek Komisji Europejskiej IZ przedstawi treść, która brzmi „Projekt 

odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego 

realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne, w tym przepływy dzieci od opieki instytucjonalnej 

do zdeinstytucjonalizowanej oraz poziom dostępności usług społecznych na tym obszarze projekt 

powinien być realizowany w oparciu o analizę sytuacji regionalnej opisaną w podrozdziale  

4.1 punkt 6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”. Powiedziała, że 

Instytucja Zarządzająca uważa, iż trendy demograficzne nie mają wpływu na pieczę zastępczą. 

Nadmieniła, że umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej ma związek przede wszystkim  

z dysfunkcjami rodziny, natomiast jeśli chodzi o diagnozę i adekwatność wsparcia w projekcie, 

oceniana jest ona na etapie oceny merytorycznej w punkcie dotyczącym zgodności projektu z celami 

RPO. Dodała, że IZ chce rozszerzać rodzinne formy pieczy zastępczej, czyli rodzinne domy dziecka  

i rodziny zastępcze, natomiast konkurs ten służyć powinien deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. IZ 

proponuje odrzucenie tego kryterium.  

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi społeczne  

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ 

projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży  

(stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 
 
3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla dodatkowego 
naboru skierowanego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Działania 9.3 
Rozwój ekonomii społecznej.  
 

Pani Magdalena Rylska poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych członkom 

Komitetu nie zaszły żadne zmiany. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

spytała, czy chodzi o całe województwo czy subregion. Dodała, że w poprzednim konkursie zaznaczono 

alokacje, wartości projektu oraz subregion.  

Pani Magdalena Rylska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o subregion, będzie to wyszczególnione 

na etapie regulaminu. Dodała, że IZ wie o jednym subregionie, który na pewno jest nieobjęty 

wsparciem i IZ czeka na rozstrzygnięcie tej sprawy. Nadmieniła, że jeśli chodzi o alokację to jest ona 

określona wstępnie w harmonogramie naboru i będzie również uwzględniona w regulaminie.  
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Pani Agnieszka Zych dodała, że może ulec to zmianie. Powiedziała, że podmiot, który został 

wyłoniony do objęcia wsparciem subregionu radomskiego oczekuje na akredytację, więc jeśli ta 

akredytacja będzie, to wówczas zostanie ogłoszony konkurs tylko na jeden subregion, natomiast jeżeli 

akredytacji nie będzie to wówczas będzie można ogłosić konkurs na dwa subregiony. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek poinformowała, że z punktu widzenia Komitetu akredytacyjnego 

w Płocku akredytacji nadal nie ma. Zapytała, czy konkurs ten może dotyczyć trzech subregionów. 

Pan Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych odpowiedział, że konkurs nie będzie dotyczył trzech subregionów, ponieważ w przypadku 

Płocka w wyniku poprzedniego konkursu jest jeden podmiot, który znajduje się na liście rezerwowej. 

Dodał, że w przypadku gdyby akredytacji nie otrzymał ten podmiot, który wygrał konkurs wówczas 

kolejny podmiot z listy będzie mógł podpisać umowę.  

Pan Daniel Prędkopowicz przedstawiciel Federacji MAZOWIA zapytał jak instytucja ogłaszająca 

konkurs rozstrzygnie kwestie dotyczące subregionów, w których będzie konkurs, czyli jak długo trzeba 

czekać na podpisanie umów, na ewentualne akredytacje tych podmiotów, które złożyły wnioski. 

Pani Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych poinformowała, że zgodnie z informacjami z Ministerstwa sprawa powinna się zakończyć  

w ciągu 46 dni. Nadmieniła, iż do końca lipca br. sprawa powinna się rozstrzygnąć. Dodała, że jeden 

podmiot ma zakończoną ocenę formalną w tej akredytacji, przystępuje do oceny merytorycznej, 

natomiast drugi z podmiotów ma uzupełnienie w ocenie formalnej, więc to wydłuży czas. 

Pan Daniel Prędkopowicz spytał, ile czasu miały podmioty na to, aby podpisać umowę, czy  

w tej kwestii nie byliśmy związani 14 dniowym okresem. 

Pani Elżbieta Szymanik poinformowała, że zaistniała tutaj wyjątkowa sytuacja wynikająca jakby 

z odebraniem akredytacji, które te podmioty posiadały, więc nie jest to z winy tych podmiotów.  

Dodała, że Ministerstwo postanowiło dać szansę na przejście długiej akredytacji. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek poinformowała, że sprawa rozstrzygnie się po decyzji 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapytała, czy konkurs będzie dotyczył jednego 

subregionu, czy dwóch. 

Pan Wiesław Raboszuk odpowiedział, iż wszystko odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 

Pan Mariusz Frankowski poinformował, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych będzie chciała zrobić to w pierwszych dwóch tygodniach września br., tak jak jest to  

w harmonogramie.  

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla dodatkowego naboru 

skierowanego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Działania 9.3 Rozwój 
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ekonomii społecznej (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

większością głosów. 

 

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

przewidzianych w ramach działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” typ projektu: 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (konkurs dedykowany projektom 

realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi). 

 

Pani Kinga Kowalewska zaproponowała dwie zmiany w tym zestawie kryteriów. Pierwsza 

zmiana ma charakter horyzontalny i dotyczy wszystkich trzech zestawów kryteriów przyjmowanych dla 

czwartego celu tematycznego i wynika z dynamiki prac nad RIT. Zaproponowała dodanie kryterium 

dotyczącego projektu głównego. Projekty, które w planach działań RIT zostały określone jako projekt 

główny otrzymały dodatkowe punkty w tym przypadku 6%, co stanowi około 13% ogólnej liczby 

punktów. Następnie przeszła do zmiany dotyczącej rezygnacji z kryterium „stopień redukcji CO2” 

dlatego, że aż pięć kryteriów dotyczy kryterium środowiskowego i kryterium powyżej czwartego 

uwzględnia również redukcję CO2, ale w odniesieniu do kosztów jednostkowych. Dodała, że to 

kryterium jest znacznie bardziej właściwe, silniejsze. Poinformowała, że z doświadczeń z poprzednich 

konkursów wynika, że kryterium sprawdzało się znacznie mniej. Nadmieniła, że sugeruje się 

rezygnację.  

Wobec braku uwag i sugestii Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych  

w ramach działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” typ projektu: Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej (konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi). Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

(stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej” typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa, (konkurs dedykowany 

projektom realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 

problemowymi). 

 

 

Pani Kinga Kowalewska nadmieniła, że mamy obecnie analogiczną zmianę do poprzedniego 

zestawu kryteriów. Zaproponowała, żeby projekt główny, był punktowany dziesięcioma punktami, co 

stanowi prawie 13% ogólnej siły punktów.  

Pan Wojciech Szymalski przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju spytał  

o pierwsze kryterium merytoryczne „długość ścieżek rowerowych w ramach kryterium”, a mianowicie 
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czy chodzi o łączną sumaryczną długość ścieżek rowerowych. Dodał, że założeniem jest, iż nie muszą 

być one ciągłe w tym projekcie. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała twierdząco. Dodała, że nie ma wymogu ciągłości.  

Pani Agnieszka Clarey przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ZRP 

nadmieniła, że wymóg ciągłości jest wymogiem podstawowym.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że tu jest analogicznie jak w przypadku dróg, jeżeli 

odcinek pomiędzy ścieżkami modernizowanymi jest dobrze utrzymany, nie ma potrzeby obejmować 

go projektem. Dodała, że to jest dokładnie tak jak w przypadku dróg.  

Pani Agnieszka Clarey zapytała, czy sprawdzane będzie czy odcinek pomiędzy pierwszym,  

a czwartym kilometrem istnieje.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedział, że jeżeli odcinek nie istnieje, to ścieżka nie będzie 

spełniała swojej funkcji.  

Pani Agnieszka Clarey zapytała, czy wtedy ten wniosek nie przejdzie. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała twierdząco.  

Pan Grzegorz Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego dodał, że może zaistnieć 

sytuacja, kiedy nic się nie zbuduje, ponieważ tworzony jest projekt ścieżek dla dziewięciu gmin i na 

terenie jednej z gmin jest możliwość pozyskania gruntu, a na drugiej nie. 

Pani Agnieszka Clarey odpowiedziała, że może lepiej byłoby nic nie budować. 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Przewodniczący zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej” typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa, (konkurs dedykowany projektom 

realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi). 

Uchwała została przyjęta większością głosów. (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej” typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

(konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi). 

 

 

Pani Kinga Kowalewska nadmieniła, ze zmiana jest analogiczna do poprzednich. Dodała,  

że proponuje dodanie kryterium dotyczące projektu głównego, które będzie miało 6 punktów,  

co stanowi 13% ogólnej liczby punktów.  

Pan Jarosław Głowacki przedstawiciel Związku Miast Polskich poprosił o doprecyzowanie tego 

kryterium „w przypadku budowy, rozbudowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą”… „średnia wartość dofinansowania UE budowy jednego kilometra…”. Zaproponował 

dopisanie „ścieżki rowerowej”. Dodał, że według niego jest to niedopowiedziane.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że pierwsze zdanie wskazuje, że mówimy o ścieżkach 

rowerowych. 

Pan Jarosław Głowacki poprosił jednak o wprowadzenie poprawki. 

Pani Kinga Kowalewska zgodziła się z przedmówcą. 

Pani Krystyna Mikołajczuk–Bohowicz Wójt gminy Repki nadmieniła, że zabrakło w działaniu 

stacji rowerów, czy też wypożyczalni rowerów. Dodała, że w punkcie trzecim mamy tylko „tabor 

proponuje”. Poprosiła o zastanowienie się nad potencjalnym dodaniem w tym punkcie możliwości 

zakupu transportu nieemisyjnego, czyli rowerów.   

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że jak najbardziej jest to koszt kwalifikowany.  

To są kryteria, więc nie są wymienione wszystkie elementy, może to być element projektu. Zakup 

rowerów nie jest kluczem dlatego nie pojawia się w kryteriach, tylko w kosztach kwalifikowanych.  

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Przewodniczący zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej” typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

(konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 

objętych OSI problemowymi). Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 3.1.2 – typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie 

terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi. 

 

Pani Kinga Kowalewska, poinformowała, że nie ma żadnych zmian w stosunku do materiału 

przesłanego członkom Komitetu Monitorującego. 

Wobec braku uwag i sugestii Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków przewidzianych  

w ramach poddziałania 3.1.2 – typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów inwestycyjnych 

dla subregionów objętych OSI problemowymi. Uchwała została przyjęta większością głosów (stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
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8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach poddziałania 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo. 

 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż pierwsza zmiana dotyczy kryterium 

„kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi”. Zaproponowała nowe brzmienie „w  ramach 

kryterium ocenione będzie czy wnioskodawca zadeklarował, czy będzie korzystał z usług JOB, które 

uzyskały akredytację IZ lub instytucji na szczeblu krajowym lub jest jednostką akredytowaną i spełnia 

wymogi jednostki akredytowanej przez IZ RPO WM doświadczenia usług prorozwojowych, 

stanowiących załącznik do regulaminu”. Następnie pani Kinga Kowalewska przeszła do kolejnej zmiany, 

gdzie IZ proponuje dodanie przypisu w kryterium Innowacyjne wyroby/usługi i nowe rozwiązania 

zgodnie z RPO. Dodała, iż kryterium to promuje projekty w których realizacja usługi doradczej jest 

bezpośrednio związana z wprowadzeniem na rynek minimum jednego z poniższych elementów, 

innowacyjne wyroby lub usługi, IZ proponuje odniesienie, że słowo „innowacyjne” rozumiane jest 

zgodnie z podręcznikiem Oslo Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji. 

Pani Agnieszka Clarey odniosła się do kryterium dostępu nr 1, iż zgodnie z RPO WM 2014-2020 

w ramach kryterium oceniane będzie, czy usługi doradcze planowane w ramach projektu nie mają 

charakteru ciągłego ani okresowego, zapytała jaki mają charakter czy jednorazowy, czy doraźny, 

ponieważ jak realizujemy projekt to jest to jakiś czasookres. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż mają być to usługi o charakterze proinnowacyjnym, 

prorozwojowym. 

Pani Agnieszka Clarey zwróciła uwagę, iż w kryterium nr 1 nie jest napisane, że będzie miało to 

charakter ciągły czy okresowy, ponieważ jest zapisane nie mają charakteru ciągłego ani okresowego. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż oznacza to, że ma być związany z danym projektem, 

pomysłem, rozwojem, proinnowacją. 

Pani Agnieszka Clarey, zapytała czy dotyczy to tylko tego projektu. 

Pani Kinga Kowalewska potwierdziła, iż dotyczy tylko tego projektu. Dodała, iż jest to zapis 

wprost z art. 19 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014. 

Pani Agnieszka Clarey powiedziała, iż beneficjent powinien mieć to dookreślone. 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, że w regulaminie konkursów można ten zapis rozwinąć. 

Pani Agnieszka Clarey odniosła się do kryterium szczegółowe-merytoryczne nr 1 zwracając 

uwagę na zapis: nowe rozwiązania w skali przedsiębiorstwa, w tym wykorzystujące technologie 

cyfrowe. Zapytała czy nowe rozwiązanie oznacza, że ma być to innowacja produktowa, organizacyjna. 

Dodała, iż dla beneficjenta nowym rozwiązaniem może być np. kupienie nowoczesnych koszy. 

Nadmieniła, iż zapis ten powinien być bardziej precyzyjny. 
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Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż kryterium dotyczy innowacyjności, IZ chce być 

elastyczna i nie chce konkurować z POIR, ani wspierać tylko bardzo trudnych innowacyjnych projektów. 

Dodała, iż IZ chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów i wspierać innowacyjność. Nadmieniła, 

iż w kryterium nr 2 jeżeli chodzi o nowe rozwiązania w skali przedsiębiorstwa, to ekspert będzie musiał 

ocenić czy propozycja beneficjenta faktycznie jest nowa w skali tego przedsiębiorstwa, czy nie.  

Pani Agnieszka Clarey powiedziała, iż uważa że wpłynie bardzo dużo projektów, które będą nie 

koniecznie innowacyjne. Następnie odniosła się do kryterium merytorycznego-szczegółowego  

nr 2 Rozpoczęcie/rozwój działalności przedsiębiorstwa w obszarach inteligentnej specjalizacji 

województwa mazowieckiego, gdzie jest zapisane Wnioskodawca rozpocznie działalność w obszarach 

inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego lub w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój 

prowadzonej działalności zgodnej z ww. inteligentną specjalizacją  – 6 pkt., zapytała czy na etapie 

składania projektu można określić, czy to przyniesie nam rozwój, czy ten projekt przyczyni się do 

rozwoju w danej inteligentnej specjalizacji. Nadmieniła, iż jeśli coś jest zgodne z inteligentną 

specjalizacją to dobrze, natomiast jeżeli przypuszczamy, że jest to niezgodne i może to wpłynąć na 

rozwój tej inteligentnej specjalizacji to są tu duże wątpliwości. Zapytała, czy na etapie składania 

wniosku IZ jest w stanie to ocenić, a beneficjent będzie w stanie to wykazać. 

Pan Mariusz Frankowski odpowiedział, iż w części kryteriów jest deklaracja. Dodał, iż na etapie 

realizacyjnym i wdrożeniowym trzeba będzie to weryfikować i beneficjent będzie musiał dostosować 

się do tego kryterium. Nadmienił, iż jeżeli beneficjent nie wypełni tego zapisu we wniosku, to może 

potencjalnie stracić dofinansowanie. 

Pani Agnieszka Clarey odpowiedziała, iż to rozumie, zapytała czy te 6 punktów warto 

przyznawać zarówno tym, którzy spełniają w danym momencie wymogi inteligentnej specjalizacji oraz 

tym, którzy nie spełniają ale mogą spełnić wymogi inteligentnej specjalizacji. Zaproponowała 

zróżnicowanie punktów.  

Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader powiedział, iż był 

na grupie roboczej, która pracowała nad omawianymi kryteriami i można było wówczas odnieść się do 

tego. Dodał, iż nie są to projekty badawczo-rozwojowe w których nie wiadomo jaki będzie efekt, bo 

może być negatywny wynik prac badawczo-rozwojowych, jest to usługa doradcza. Nadmienił,  

iż alokacja nie jest zbyt duża, jest to konkurs pilotażowy i przed kolejnym konkursem grupa robocza 

będzie mogła rozważyć wszystkie te elementy. 

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 poddziałania 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 
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9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - w ramach 
planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (Typ projektu: Rozwój 
infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej  
i gospodarczej). 
 
 
 Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż zmiana była tylko jedna, dotyczyła, kryterium -  

projekt główny, za które można otrzymać maksymalnie 7 punktów, a nie 8. 

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 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - w ramach planów inwestycyjnych 

dla subregionów objętych OSI problemowymi (Typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej), (stanowi załącznik  

nr 11 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

 Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż proponowana zmiana dotyczy samej systematyki, IZ 

proponuje przy punkcie 1, gdzie kryterium formalne brzmi : – 0/1 wspólne dla wszystkich działań  

(w tym kryteria dotyczące pomocy publicznej i dokumentów środowiskowych) usunąć zapis: w tym 

kryteria dotyczące pomocy publicznej i dokumentów środowiskowych, ponieważ jest on powtórzony 

poniżej. Powiedziała, iż w kryterium dostępu nr 2 zapis brzmiał :– 0/1 – dla danego typu operacji; 

Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane są w ramach oceny formalnej , a które w ramach 

oceny merytorycznej, natomiast IZ proponuje, żeby kryterium brzmiało następująco: kryteria dostępu 

– 0/1 – dla danego typu operacji (dla projektów konkursowych i pozakonkursowych);  

W przypadku projektów konkursowych Regulamin konkursu wskazuje, które kryteria oceniane  

są w ramach oceny formalnej, a które w ramach oceny merytorycznej. Następnie pani Kinga 

Kowalewska przeszła do punktu nr 4, który brzmi: kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe lub 

0/1 dla projektów konkursowych, 0/1 dla projektów pozakonkursowych; IZ zaproponowała, żeby 

kryterium to brzmiało następująco: kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe dla projektów 

konkursowych;  

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

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

11. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa (Typ projektu: Zakup i modernizacja 
taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym), (tryb 
pozakonkursowy). 
 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, iż zmian do Działania 7.2 nie było. 

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: Zakup i modernizacja taboru 

kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym (tryb pozakonkursowy) 

(stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

12. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu  
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż jeśli chodzi o warunek 1 dotyczący regionalnych 

strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji prace prowadzone są terminowo, nie było zmian. Następnie 

poinformowała, że jeśli chodzi o warunek 2, który dotyczy transportu to prace realizowane są szybciej 

niż założono. Dodała, iż Plan Wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w 

obszarze przestrzeń i transport, który jest warunkiem IZ ex-ante dla realizacji projektów drogowych i 

kolejowych już powstał i został przesłany do KE. Poinformowała, iż IZ otrzymała uwagi od KE. Następnie 

doszło do spotkania bilateralnego i po spotkaniu IZ otrzymała ponownie uwagi z KE, które zostały 

następnie naniesione. Dodała, iż zarząd już przyjął Plan Wykonawczy, który został ponownie wysłany 

do KE do zaopiniowania w dniu 15 lipca 2016 roku. Następnie odniosła się do warunku ex-ante 

dotyczącego samego systemu monitorowania poinformowała, iż IZ otrzymała od KE potwierdzenie, że 

warunek ten został już spełniony. Jeśli chodzi o warunek dotyczący WPGO,  

to pomimo, że uzależniony jest od przygotowania KPGO, którego opracowanie na poziomie krajowym 

opóźniają się ale w IZ prace idą szybciej niż było to założone. Dodała, iż projekt WPGO został już przyjęty 

przez zarząd i został skierowany do Ministra Środowiska z prośbą o zaopiniowanie. (prezentacja 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) 
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13. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020 

 
Pan Artur Waś przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przestawił prezentację dotyczącą 

Stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. (stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). 

 

14. Sprawy różne. 

 
Pan Wojciech Szymalski nadmienił, że zaproszenia na grupy robocze członkowie otrzymują 

mailowo i łatwo jest je przeoczyć. Wystąpił z postulatem założenia kalendarza lub przedstawienia na 

komitecie terminów kolejnych spotkań. 

Pani Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nadmieniła, że harmonogram 

posiedzeń dostępny jest na stronie internetowej. Dodała, że informacje dotyczące terminów posiedzeń 

grup roboczych wysyłane są drogą mailową. 

Pan Wojciech Piętka, przedstawiciel Fundacji Aktywizacja spytał o przygotowywanie wniosków  

o dofinansowanie. W chwili obecnej przygotowując wniosek zmuszeni jesteśmy do przepisania w tym 

wniosku z ograniczoną ilością znaków dużej części rzeczy wskazanych w kryteriach dostępu, innych 

informacjach wskazanych w regulaminie. W praktyce była sytuacja przy wniosku dla OPS-ów gdzie 

wniosek miał 17 tysięcy a 2300 znaków poszło na przepisanie tego co jest w regulaminie. Tym samym 

1/8 wniosku traci się nie na merytorykę a na przepisanie regulaminu. Dodał, że w województwie 

śląskim jest wydzielona część z dodatkową pulą znaków wniosku gdzie się opisuje spełnienie 

poszczególnych kryteriów formalnych czy merytorycznych. Dodał, że jak się nie przepisze kryteriów 

merytorycznych to wniosek może odpaść. Nadmienił, że limity znaków w poszczególnych kategoriach 

uniemożliwiają dobrą odpowiedź. Przykładem jest część informacyjno-promocyjna oraz rekrutacji 

uczestników, która to część ma 1000 znaków a instrukcja do niej ma 3122 znaki czyli instrukcja jest trzy 

razy większa niż część do wypełnienia. Dodał, iż w niektórych sytuacjach trzeba przepisać kryteria 

dostępu. Zaproponował przyjrzenie się przy ogłaszaniu wniosków i rozszerzenie niektórych kategorii 

lub przyjęcie innych rozwiązań. 

Pan Wiesław Raboszuk nadmienił że Instytucja Wdrażająca oraz Instytucja Zarządzająca 

przeanalizuje ten zapis protokołu i postarają się w miarę możliwości dostosować do potrzeb.  
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Pan Mariusz Frankowski poprosił o spotkanie w najbliższym czasie, nadmienił że system będzie 

ulepszany i wprowadzane będą pewne modyfikacje, żeby system był przyjaźniejszy dla użytkownika. 

Poprosił członków KM o uwagi i spotkanie. 

Pan Rafał Kończyk, zapytał czy w ramach konkursu 4.2 „Termomodernizacja budynków” będzie 

konkurs w którym budynki użyteczności publicznej, świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej 

będą mogły aplikować, czy będzie wyodrębniony konkurs i czy takie działania są planowane. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że kryterium dotyczące EPH zostało wprowadzone 

przez Komisje Europejską i wartości które są tam zapisane są znacznie wyższe niż te, które wynikają  

z rozporządzenia. Podkreśliła, że dotyczy to budynków wielorodzinnych a nie opieki wielozdrowotnej. 

Poinformowała, że kryteria będą trudne do spełnienia dla placówek ochrony zdrowia natomiast  

IZ analizuje możliwość ogłoszenia odrębnego konkursu dla placówek ochrony zdrowia. Powiedziała,  

że w tej sprawie prowadzone były dyskusje z Komisją Europejską ale stanowisko jeszcze nie zostało 

przyjęte. Dodała, że będzie to prezentowane na Zarządzie Województwa Mazowieckiego. Nadmieniła, 

że jeżeli chodzi o kwestie dotyczącą wsparcia przedsiębiorstw to termomodernizacja możliwa jest  

w priorytecie inwestycyjnym 4B, który nie jest finansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dlatego skupiamy się przede wszystkim na JST. 

 

15. Podsumowanie i zakończenie piętnastego posiedzenia KM. 

 

Pan Wiesław Raboszuk podziękował zgromadzonym za sprawne procedowanie uchwał na XV 

posiedzeniu Komitetu Monitorującego. 

 

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 13.30. 
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Załączniki: 

 

1. Lista obecności 
2. Agenda 
3. Prezentacja Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności 

usług społecznych Typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży  
4. Uchwała Nr 54/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektów: 
Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży. 

5. Uchwała Nr 55/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla dodatkowego 
naboru skierowanego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii 
społecznej. 

6. Uchwała Nr 56/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” typ projektu: Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej (konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla 
subregionów objętych OSI problemowymi). 

7. Uchwała Nr 57/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, 
typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa, (konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów 
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi). 

8. Uchwała Nr 58/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, 
typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (konkurs dedykowany projektom 
realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi). 

9. Uchwała Nr 59/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach poddziałania 3.1.2 – typ projektu Uporządkowanie i przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów 
objętych OSI problemowymi. 

10. Uchwała Nr 60/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach poddziałania 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw 
poprzez udzielanie bonów na doradztwo. 

11. Uchwała Nr 61/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - w ramach planów 
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (Typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na 
obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej). 

12. Uchwała Nr 62/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku 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. Uchwała Nr 63/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 7.2 – Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Zakup i modernizacja taboru 
kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym (tryb pozakonkursowy). 

14. Prezentacja w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (IIQ2016). 

15. Prezentacja Stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 


