
 
  

PROTOKÓŁ 

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

 
Informacje ogólne 

22 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie im. 

Michała Oczapowskiego odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 68 osób  

w tym: 24 członków Komitetu, 14 zastępców członków, przedstawiciel Komisji Europejskiej,  

4 obserwatorów oraz 25 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).  

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
– nabór w trybie konkursowym – Ośrodki Pomocy Społecznej. 
 

Pani Edyta Jagodzińska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM przedstawiła prezentację dotyczącą Działania 9.1 oraz zmian, które nastąpiły  

w stosunku do materiałów przesłanych członkom KM (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu). Poinformowała że zmiana dotyczyła nowego kryterium szczegółowego 

merytorycznego, które mówiło, że co najmniej 33% uczestników projektu zostało zakwalifikowanych 

do trzeciego profilu pomocy a ich aktywizacja zawodowa odbywa się przy współpracy z Powiatowymi 

Urzędami Pracy oraz zastosowaniem indywidualnego planu działania. Dodała, iż w związku  

z powyższym wprowadzone zostały dwie zmiany w innych kryteriach szczegółowych merytorycznych. 

W Kryterium nr 4 zmieniono punktację z 5 punktów na 4 punkty, natomiast w kryterium nr 2 

zmieniono punktację z 10 punktów na 8 punktów w celu skomasowania tych punktów do 40. 
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Pani Agnieszka Zych, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM nadmieniła, że pan Jarosław Hawrysz przedstawiciel Komisji Europejskiej 

zaproponował wprowadzenie dodatkowego kryterium premiującego, które miałoby wspierać udział 

osób bezrobotnych zakwalifikowanych do trzeciego profilu w projektach realizowanych w konkursie. 

Poinformowała, że Instytucja Zarządzająca uważa, że nie ma potrzeby wprowadzania tego kryterium, 

ponieważ kryteria dostępu mówią o premiowaniu osób bezrobotnych zakwalifikowanych do 

trzeciego profilu. Nadmieniła, że w przygotowaniu są kryteria dotyczące kolejnego konkursu 

dotyczącego współpracy międzysektorowej, w którym zaplanowano kryterium dotyczące 50% udziału 

osób bezrobotnych zakwalifikowanych do  trzeciego profilu. Instytucja Zarządzająca przedstawia 

członkom Komitetu Monitorującego propozycję dodatkowego kryterium szczegółowego 

merytorycznego na prośbę pana Jarosława Hawrysza, który nie mógł być obecny na posiedzeniu  IZ 

uważa, że niezasadne jest wprowadzanie tego kryterium w tym konkursie ale jeśli członkowie KM 

zechcą przyjąć to kryterium to punktacja zostanie zmieniona. 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 

nabór w trybie konkursowym dla Ośrodków Pomocy Społecznej (stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 - 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 (10iv) - Doradztwo edukacyjno - zawodowe  
w ramach ZIT- nabór w trybie konkursowym. 

 

Pani Joanna Mączak przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM podziękowała za pomoc w tworzeniu kryteriów, jednocześnie informując, że  

w stosunku do materiału, który został przesłany członkom KM nie zaszły żadne zmiany.  

Wobec braku uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 - 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 (10iv) – Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach 

ZIT – nabór w trybie konkursowym (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 - 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3(10i) - Programy stypendialne - 
nabór w trybie pozakonkursowym.       
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Pani Joanna Mączak poinformowała, że konkurs dotyczy szkolnictwa ogólnego i chodzi 

o stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych również w zakresie przedmiotów ogólnych. 

Nadmieniła, że w stosunku do materiału, który został przesłany członkom KM nie zaszły żadne 

zmiany.  

Wobec braku uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 (10i) Programy stypendialne – nabór w 

trybie pozakonkursowym (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 (10iv) - Programy stypendialne- nabór w trybie 
pozakonkursowym. 

 
Pani Joanna Mączak nadmieniła, że program stypendialny adresowany jest przede wszystkim 

do uczniów szkół zawodowych z bardzo dobrymi wynikami w zakresie przedmiotów zawodowych. 

Poinformowała, że w stosunku do materiału, który został przesłany członkom KM nie zaszły żadne 

zmiany.  

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 – 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 (10 iv) – Programy stypendialne – nabór w trybie 

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

jednogłośnie. 

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

wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektu: 
Integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej 
rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP. Projekt własny 
samorządu województwa mazowieckiego – tryb pozakonkursowy. 

 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, UMWM poinformowała, że w stosunku do materiału, który został przesłany członkom 

KM nie zaszły żadne zmiany oraz nie zgłoszono żadnych uwag. Przypomniała, że jest to projekt 

pozakonkursowy, w związku z tym przyjmowane są tylko kryteria 0-1. Dodała, że w tym okresie 

programowania IZ odchodzi od kryteriów punktowych. 

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 Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektu: Integrowanie usług 
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istniejących IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej 

rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (mikroprzedsiębiorca, mały 

lub średni przedsiębiorca), np. brokerzy innowacji, platformy współpracy. Projekt własny samorządu 

województwa mazowieckiego – tryb pozakonkursowy (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Podziałania 2.1.1 - Wykorzystanie TIK do obsługi 
procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. 

 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że podczas spotkania grupy roboczej została 

zgłoszona prośba o usunięcie kryterium związanego z terminem realizacji projektu. Przypomniała, że 

Instytucja Zarządzająca proponowała projekty, których realizacja będzie najszybsza jak było to przy 

kamieniach milowych. IZ otrzymała informację o realizacji kamieni milowych z poprzedniego 

konkursu ogłoszonego w 2015 roku. Dodała, że IZ może przychylić się do propozycji członków grupy 

roboczej i usunąć to kryterium. Nadmieniła, że usunięto również kryterium związane z ZIT WOF, 

ponieważ na ten typ projektu zabezpieczone są oddzielne środki. 

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 Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: Wykorzystanie TIK 

do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych (stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

8. Prezentacja oraz zatwierdzenie zapisów zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

Pani Dorota Siedliska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich UMWM poinformowała, że członkowie Komitetu Monitorującego otrzymali  

w materiałach na posiedzenie zmiany, które zostały przekazane przez instytucje zaangażowane  

i uczestników implementacji programu. Nadmieniła, że zmiany te zostały wstępnie przeanalizowane, 

ocenione. Przypomniała, iż były już podejmowane próby wcześniejszego uzgadniania większości tych 

zmian z Komisją Europejską w trybie roboczym, natomiast tryb ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju w art. 14ka uzasadnia pierwszy etap, czyli na poziomie państwa członkowskiego 

przedkładania zmian programu do Komisji Europejskiej. Poinformowała, że pierwsza część dotyczy 

zmian, które są wynikowe dla analizy ex ante dla wprowadzenia instrumentów finansowych 

w naszym programie. Nadmieniła, że stąd też wynikają zmiany alokacji w poszczególnych kategoriach 
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interwencji i Komisja Europejska nie ma żadnych zastrzeżeń, ponieważ są one wynikowe. Dodała, że 

do tych przesunięć środków w poszczególnych kategoriach interwencji doszły zapisy, które wpływają 

na konieczność wprowadzenia zmian w przeszacowaniu wielkości wskaźników. Dodała, iż jest to 

bardzo ważny argument, ponieważ przy zastosowaniu rekomendowanych przez badanie ex ante 

instrumentów finansowych zmieniają się też wielkości docelowe wskaźników. Następnie opisała 

kolejną część zmian, które zostały zgłoszone przez Instytucję Pośredniczącą z ZIT WOF. Dodała, że 

dotyczą one również zmiany wartości wskaźników oraz zmiany do programu, które aktualizują cele 

strategii z ZIT WOF, ponieważ na etapie negocjacji i przyjmowania przez Komisję Europejską 

programu RPO w 2014 roku do wydania decyzji w lutym 2015 strategia z ZIT WOF nie miała jeszcze 

ostatecznej formy. Poinformowała, iż w ostatecznej wersji zostały zaakceptowane inne cele tej 

strategii, stąd też wprowadzono zapisy zmiany w programie, które określają cele strategii. Dodała, iż 

zapewniają one zgodność realizacji przedsięwzięć w ramach ZIT WOF z założeniami do programu. 

Nadmieniła, iż ostatnia część zawiera grupę zmian redakcyjnych lub też wynikających z rozpoczętego 

procesu wdrażania programu, dodała iż prawie w całości uzyskały one już wstępną akceptację 

przedstawiciela Komisji Europejskiej. Poinformowała, iż art. 14ka wyznacza opracowanie tych zmian 

Instytucji Zarządzającej. Powiedziała, że następnym etapem jest zatwierdzenie przez Komitet 

programu tych zmian, celem przedłożenia ich najpierw pod uchwałę Zarządu, następnie przekazanie 

do Komisji Europejskiej. Nadmieniła, iż żeby je można było przekazać do Ministerstwa Rozwoju do 

zaopiniowania a następnie do Komisji Europejskiej wymaga to zatwierdzenia przez Komitet 

Monitorujący. Poinformowała zebranych, że przedstawione propozycje zmian zostały przyjęte 

wstępnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2016 r. 

Pan Przemysław Kalinka przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, że KE nie będzie 

skłonna przejść do szybkich negocjacji, ponieważ Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że będzie 

analizować całą umowę partnerstwa pod kątem tak zwanego „planu odpowiedzialnego rozwoju”, 

czyli planu Morawieckiego, co może mieć wpływ na wszystkie programy. Dodał, że z punktu widzenia 

Komisji Europejskiej z każdym pojedynczym regionem można negocjować, jeżeli dotyczy to 

poważniejeszych zmian.  

Pani Dorota Siedliska dodała, że zmiany które były dodatkowo zgłoszone przez Departament 

Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, później przedłożone oraz zaakceptowane przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego, polegały na dostosowaniu do ostatecznej wersji UP po 

zamknięciu negocjacji. Nadmieniła, iż umowa partnerstwa z listopada 2015 roku lub grudnia 2015 

roku była szczególnie w sektorze energetyki, odpadów i warunkowości ex ante dostosowywana. 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, że przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział, że 

będą procedowane ewentualne zmiany umowy partnerstwa, teraz dostosowujemy się do materiału 

który obecnie istnieje. Podziękował, za informację, że mogą zmienić się uwarunkowania, natomiast 
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materiały będą przekazywane i procedowane dalej. W chwili obecnej IZ postrzega dziś 

zdiagnozowane potrzeby. 

Pan Marcin Wajda nadmienił, że na ostatnim spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju 

poinformowano, że tzw. plan Morawieckiego będzie wymuszał zmiany w obszarze partnerstwa, co 

może spowodować również korektę w niektórych regionalnych programach operacyjnych. Dodał, że 

aktualnie nie ma jeszcze wersji papierowej tzw. planu Morawieckiego, więc trudno obecnie odnieść 

się do niego. Nadmienił, że jeżeli taka wiedza będzie dostępna, to IZ poinformuje o tym Komitet.  

Pan Maciej Fijałkowski przedstawiciel Urzędu Miasta st. Warszawy zapytał o wskaźniki 

dotyczące terenów inwestycyjnych. Poinformował, że w zeszłym roku Urząd Miasta st. Warszawy 

poprosił o zmianę niektórych wskaźników z uzasadnieniem. Dodał, iż wykonano specjalne 

opracowanie, w którym bardzo dokładnie wykazano jakie są koszty przygotowania terenów 

inwestycyjnych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Nadmienił, iż są one dużo większe niż  

w przypadku reszty województwa. Poinformował, że posiada materiał, który pokazuje jakie będą 

docelowe wskaźniki, ale poprosił o komentarz, czego ta zmiana dotyczy. Dodał, że Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy proponował w tym obszarze trzy wskaźniki w wysokościach 149 hektarów 13 

inwestycji i 72 ekwiwalentów etatów w wspieranych przedsiębiorstwach. Nadmienił, że nie widzi 

odniesienia do całego programu, tylko do tego, co było w ramach ZIT-u. Poprosił o komentarz na 

temat podejścia do uwag Urzędu Miasta Warszawy. Stwierdził, iż Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy ma dokładne dane, które mówią, że ambitne wskaźniki mogą być trudne do osiągnięcia. 

Dodał, że jako przedstawiciele Metropolii Warszawskiej chcieliby poważnie podejść do zadań 

i wykonać zobowiązania.  

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

UMWM poprosił o rozmowę na powyższy temat po posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Dodał, że 

wspomniany materiał został przekazany do Komisji Europejskiej.  

Pan Maciej Fijałkowski poprosił o odpowiedź w celu możliwości przyjęcia uchwały podczas 

posiedzenia. Dodał, że ewidentnie jest problem z wspomnianymi wskaźnikami. 

Pan Przemysław Kalinka dodał, że nie przesądzając wyników dyskusji i późniejszych negocjacji 

uprzedził, że jest pewna trudność ze strony Komisji Europejskiej w sprawie zmiany wskaźników. 

Nadmienił, że nie dotyczy to zmiany instrumentów finansowych, natomiast nie kwestionując danych, 

będzie to niebezpieczny precedens, jeśli IZ z różnych programów będą kwestionowały wskaźniki 

założone przez Komisję Europejską. Dodał, że ta kwestia będzie najtrudniejsza ze zmian 

sygnalizowanych w programie jeśli chodzi o wartości docelowe.     

 Pan Marcin Wajda dodał, że IZ będzie wspierać zmiany zaproponowane przez ZIT, natomiast 

ostateczna decyzja należy do KE, ponieważ wymaga renegocjacji programu, który niedawno był 

zatwierdzany. 
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Przewodniczący posiedzenia raz jeszcze podkreślił, że procedowanie ewentualnych zmian 

będzie trwało dłuższy czas i KE będzie podchodziła do tego systemowo i będzie czas na 

wprowadzenie ewentualnych dodatkowych materiałów i wniosków do obrotu proceduralnego.  

Wobec braku dalszych uwag i sugestii przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uchwała została przyjęta większością głosów (uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

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

Pani Dorota Siedliska poinformowała, że zgodnie z tym, co zostało ustalone na poprzednich 

posiedzeniach Komitetu oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa i Komisji Europejskiej co 

kwartał prezentowana jest informacja, która jest przedkładana do Komisji Europejskiej z oceny 

realizacji stanu gotowości spełnienia warunków wstępnych, które umożliwiają certyfikowanie 

środków w ramach programu. Następnie przedstawiła prezentację Informacja w sprawie warunków 

ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (IQ2016) (prezentacja stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokoły).  

Pan Przemysław Kalinka odniósł się do warunku ogólnego 7. Nadmienił, że pismo jest już 

gotowe, więc nie ma już żadnych zastrzeżeń ze strony Komisji w tej sprawie. Następnie odniósł się do 

transportu i poinformował, iż aktualnie nie wie kiedy zostanie wydana wstępna opinia, ale będzie się 

starał wyegzekwować jak najszybciej robocze uwagi dla Komitetu Monitorującego.  

Pani Anna Sulińska-Wójcik przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju, Instytucji Koordynującej 

umowę partnerstwa zapytała o warunek 7.1/7.2, ponieważ w tym wypadku czas na realizację jest 

coraz krótszy i im szybciej Komisja zaakceptuje plany, tym szybciej będzie można realizować 

inwestycje. Poinformowała, że 23-24 maja 2016 roku Ministerstwo Rozwoju planuje wspólnie 

z Komisją Europejską warsztaty, w których uczestniczyć będzie również Ministerstwo Infrastruktury 

i PKP PLK. Dodała, że będzie to doskonała okazja do tego, aby wszystkie wątpliwości i pytania do 

Komisji oraz inne kwestie zostały wyjaśnione. Wyraziła nadzieję, że przyczyni się to do wsparcia 

Komisji Europejskiej, aby konstruktywnie podejść do planu transportowego.  

Pani Dorota Siedliska wyjaśniła kwestię warunku ogólnego 6.2, dodała, iż jest to warunek na 

poziomie krajowym, czyli Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Od 18 marca 2016 roku do 25 kwietnia 

2016 roku trwają konsultacje społeczne i poprosiła o odwiedzenie w tej sprawie strony Ministerstwa 

Środowiska. Nadmieniła, iż w zakresie tego warunku jest jedno kryterium, które nakazuje regionom 
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przygotowanie Wojewódzkich Planów Gospodarowania Odpadami, dodała iż taki plan już wstępnie 

powstał. Jest obecnie w fazie konsultacji społecznych i oceny oddziaływania na środowisko.  

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż konsultacje już się zakończyły. Aktualnie są zbierane 

materiały, które wpłynęły w ramach konsultacji. Zarząd Województwa będzie się niebawem do tego 

materiału odnosił. Dodał, że Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami jest w trakcie tworzenia.  

 Pan Przemysław Kalinka nadmienił, że Komisja Europejska jest świadoma sytuacji w sektorze 

środowiska i może jedynie ubolewać, że działania są unieruchomione, ale Krajowy Plan jest istotny, 

bo będą tam zawarte kluczowe informacje takie jak uregulowana kwestia spalarni śmieci, głównie ich 

liczba i rozmieszczenie. Nadmienił, że przygotowywane jest pismo dotyczące wstrzymania środków  

w przyszłym roku w sprawie zagrożonych warunków ex-ante. Dodał, że w przypadku Polski będzie to 

raczej wyłącznie środowisko.  

Pan Marek Pszonka przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej zaapelował do 

Ministerstwa Rozwoju, aby w kwestii odpadów wysłany został monit do Ministerstwa Środowiska, 

ponieważ jeśli konsultacje społeczne trwają do 25-go, a termin wojewódzkich planów tj. 30 czerwca 

2016 r. musza być to spójne, więc z założenia jest to zadanie niewykonalne dla województw,  

a zagrożenia są dość wymierne.  

Przewodniczący posiedzenia zgodził się z przedmówcą i dodał, że do wyznaczonego czasu nie 

będzie jeszcze Krajowego Programu Gospodarowania Odpadami, a województwo od zatwierdzenia 

Krajowego Planu potrzebuje czasu, aby się do niego odnieść. Nadmienił, iż nie wiadomo, czy materiał 

zawarty w krajowym planie nie będzie wymuszał ponownych konsultacji, stąd apel o monit do 

Ministerstwa Środowiska.  

Pani Anna Sulińska- Wójcik odpowiedziała, że kwestie warunkowości ex-ante są dla 

Ministerstwa niezmiernie ważne, bo wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji i kwestie 

warunkowości ex-ante są na bieżąco omawiane na poziomie Rady Ministrów. Obiecała, że 

Ministerstwo Rozwoju dołoży wszelkich starań, żeby sytuacja była dla wszystkich wyjaśniona. Dodała, 

że Komitet będzie informowany o postępie prac.  

Pan Wiesław Raboszuk nadmienił, że podobnie jak w całym kraju również na tych działaniach  

są kamienie milowe i należy do 2018 roku przeprowadzić działania wdrożeniowe.   

 Pan Przemysław Kalinka poinformował o piśmie z Ministerstwa Rozwoju w sprawie punktów 

selektywnej zbiórki i linii demarkacyjnej, powiedział iż regionalne programy inwestowały w tych 

miejscach odpadami, gdzie mogłaby być docelowo spalarnia, ale spowodowałoby to zaburzenie tej 

linii demarkacyjnej, która jest wpisana w umowie partnerstwa. Dodał, że Komisja Europejska 

odpowie pozytywnie tzn. nie jest to kwestia, która by zaburzała, bo te punkty selektywnej zbiórki 

muszą powstać tak naprawdę w każdej gminie. Poinformował, że opinia będzie pozytywna, bo są to 
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inwestycje bez ryzyka. Zastrzegł jednak, że kwestia ta wymaga uzgodnień z Programem Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko.   

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Rozwoju 

na ten temat. Podziękował Panu Przemysławowi Kalince za deklarację. 

Pani Anna Sulińska- Wójcik dodała, że Ministerstwo Rozwoju oczekuje na potwierdzenie 

deklaracji przez Komisję Europejską na piśmie. 

Pan Przemysław Kalinka poinformował, iż Komisja Europejska przygotowuje odpowiedź. 
 

10. Prezentacja stanu realizacji RPO WM 2014-2020. 
 

Pan Marcin Wajda poinformował, iż do końca marca br. ogłoszono 27 konkursów, na które 

zaangażowano środki wspólnotowe na kwotę ponad miliarda złotych, co stanowi 12 % całej alokacji 

przeznaczonej na RPO w latach 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem, który został niedawno 

zaktualizowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i jest umieszczony na stronie 

internetowej, do końca 2016 roku planowane są 42 konkursy, na kwotę odpowiadającą wkładowi z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to ponad 

2 miliardów złotych, co stanowi 25% alokacji całego Programu Operacyjnego. Dodał, iż do końca 

marca br. w systemie SL złożono 670 wniosków o dofinansowanie, poprawnych pod względem 

formalnym, na kwotę dofinansowania z UE na ponad 800 milinów złotych, z czego do realizacji 

zatwierdzono 61 wniosków na kwotę dofinansowania prawie 233 milionów złotych. Podpisano 48 

umów o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 218,5 miliona złotych. 

Nadmienił, iż w trybie ciągłym trwają prace nad wydaniem decyzji co do dofinansowania projektów 

pozakonkursowych. 

Pani Agnieszka Clarey przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Warszawie zauważyła, iż zostało ogłoszonych 27 konkursów na ponad miliard złotych, a umów 

zostało podpisanych niewiele, bo  tylko 48 na 218, 5 mln. 

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż podobna dyskusja odbywała się na początku 

poprzedniej perspektywy 2007-2013. Obecnie podpisywane są wciąż nowe umowy z oszczędności, 

które pojawiają się podczas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Nadmienił, 

że dopóki oszczędności będą się pojawiać to umowy będą podpisywane i podobnie będzie w tej 

perspektywie. Poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa Mazowieckiego 

zatwierdził trzy listy, które odnoszą się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do 

Działania 2.1 e-zdrowie i e-administracja i Działania 5.1 dostosowanie do zmian klimatu oraz lokalne 

plany rewitalizacyjne. Instytucja Pośrednicząca pracuje nad podpisaniem umów, które zostały 

wyłonione, a Zarząd Województwa zastanawia się nad ewentualnym podniesieniem alokacji 

w poszczególnych konkursach. 
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Pan Wojciech Piętka przedstawiciel Fundacji Aktywizacja zapytał, kiedy będzie ogłoszony 

konkurs dla Działanie 9.1. 

Pani Agnieszka Zych przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich UMWM, poinformowała, że nabór rozpocznie się w ostatnich dniach maju br. 

i przedłuży się do czerwca br. Prawdopodobnie konkurs będzie trwał dwa tygodnie. 

Pan Wojciech Piętka zauważył, że dwa tygodni to dość krótki termin. 

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, że dokumentacja będzie umieszczona na stronie 

internetowej w kwietniu br. 

Pani Agnieszka Zych dodała, że dokumentacja przez 30 dni będzie dostępna na stronie 

internetowej, a sam nabór będzie trwała dwa tygodnie i w tym terminie trzeba będzie złożyć wnioski. 

Pan Wiesław Raboszuk dodał, że łącznie będzie to trwało półtora miesiąca. Zauważył, iż 

zazwyczaj najwięcej wniosków składanych jest ostatniego dnia. 

 

11. Prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost 
konkurencyjności województwa mazowieckiego”. 
 

Pan Paweł Kretowicz przedstawiciel firmy Ecorys, poinformował, że firma Ecorys 

przeprowadziła badanie ewaluacyjne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Następnie przedstawił prezentację Ewaluacja wpływu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną 

oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego (stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu). 

Pan Edward Wroniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, UMWM 

powiedział, iż jest to dokument, który potwierdza celowość, słuszność decyzji jakie podjęły władze 

kierując środki na omawiany obszar inwestycji. Zapytał, czy można w przyszłości liczyć na 

rekomendacje na nowy okres programowania w obszarze badanym.  

Pan Artur Waś przedstawiciel UMWM poinformował, iż w ramach tego badania powstało 

pięć rekomendacji, które zostały zaakceptowane i wdrożone w nowym okresie programowania. 

Poinformował, iż rekomendacje z tego badania w najbliższym czasie będą dostępne na stronie 

www.mazowia.eu zakładka ewaluacja.  

Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki, przedstawiciel 

Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego powiedział, iż jest 

nadal dużo nierozwiązanych spraw takich jak, zły stan drogi wojewódzkiej w Grodzisku Mazowieckim. 

Dodał, iż przy budowie drogi należy wziąć pod uwagę ile samochodów nią jeździ, ile miejsc pracy się 

tworzy. 

http://www.mazowia.eu/
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Pan Wiesław Raboszuk, powiedział iż trudno jest realizować jakiekolwiek inwestycje pod 

Warszawą. Nadmienił, iż nie tylko chodzi tutaj o chęć przeznaczanie środków na inwestycje,  

ale również ważne są uwarunkowania lokalne do ich realizacji. Dodał, iż bardzo długo trwa 

procedowanie decyzji środowiskowych.        

 Pan Wojciech Szymalski przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju poinformował,  

iż w nowej perspektywie finansowej, będzie dużo inwestycji kolejowych, w tym modernizacja linii 

średnicowej, gdzie linia kolejowa ma być zamknięta na 4 lata. Dodał, iż trzeba koniecznie skrócić ten 

termin, ponieważ Centrum Zrównoważonego Transportu proponuje jak można zrobić to krócej 

i lepiej. Nadmienił, iż nie tylko organizacje pozarządowe i samorządy powinni zwrócić uwagę, iż 

inwestycje można skrócić jeśli chodzi np. o koleje.      

 Pan Maciej Fijałkowski, powiedział, iż remont kolei odbędzie się przy utrzymaniu linii 

podmiejskich. Dodał, iż zgadza się z tym, że inwestycję tą można byłoby zrobić szybciej, ale 

wymagałoby to jednorazowego zamknięcia obiektów inżynieryjnych w całej Warszawie. 

Pan Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM stwierdził,  

iż uważa, że nie wszystkie czynniki wzrostu zostały zidentyfikowane. Dodał, iż nie tylko czynnikiem 

takim jest transport, ale np. system elektroniczny. Powiedział, iż szkoda, że w prezentacji nie 

wskazano więcej czynników wzrostu, niż istotnie można je zidentyfikować. 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, iż wskaźniki są takie, jakie zostały zamówione, 

ponieważ w tym badaniu chodziło tylko o transport. 

 
12. Sprawy różne. 

 
Pan Marcin Wajda powiedział, iż UMWM chce przedstawić uszczegółowienia do kryteriów, 

które zostały już przyjęte. 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, iż IP zwróciła się z pytaniem o ocenę dwóch kryteriów, 

dodała, iż zostało wypracowane właściwe podejście razem z ekspertami i IP. Następnie 

zaprezentowała propozycje kryteriów wyboru finansowych operacji dla poszczególnych działań 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(prezentacja stanowi załącznik nr 13).  

Pan Starosta zapytał, co dzieje się z o dokumentem - Kontrakt terytorialny. 

Pan Marcin Wajda odpowiedział, iż dokument ten koordynowany jest przez MBPR. Dodał,  

iż Ministerstwo Rozwoju zainteresowało się bardziej Kontraktem terytorialnym i zapisami z nimi 

związanymi. Powiedział, iż Ministerstwo Rozwoju w najbliższym czasie zaproponuje 

usystematyzowanie zmian do Kontraktu terytorialnego, tak, żeby dokument ten pełnił funkcję jaką 

miał pełnić pierwotnie.  
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Pani Elżbieta Kozubek, przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego  

w Warszawie powiedziała, iż jeśli chodzi o projekty to MBPR jest w ciągłym kontakcie 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodał, iż w obszarze Działania 1.1, czyli B+R, 

większość projektów jest doceniona. Nadmienił, iż przygotowywana jest już informacja dla Zarządu 

Województwa Mazowieckiego na temat dodatkowych projektów, które zostały przekazane do MBPR. 

Powiedziała, iż myśli, że MBPR zostanie zaproszony do renegocjacji, jednak wymagane jest 

aneksowanie umowy, więc czekamy na decyzję z Ministerstwa. 

Pani Agnieszka Clarey przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Warszawie powiedziała, iż często spotyka się z pytaniami od przedsiębiorców dlaczego jesteśmy  

w obecnej perspektywie obciążani kryteriami. Dodała, iż nowa perspektywa jest trudna, zwłaszcza dla 

przedsiębiorcy z obszaru regionu Mazowsza, ponieważ według Komisji Europejskiej został osiągnięty 

taki stopień rozwoju, że przedsiębiorca musi wnieść o wiele wyższy wkład własny niż z innych 

regionów Polski. Powiedziała, iż przyznawanie większej ilości punktów takim projektom gdzie zlecanie 

badań na zewnątrz B+R poniżej 50% kosztów kwalifikowanych będzie premiowane budzi duże 

wątpliwości. Dodała, iż przedsiębiorcy uczą się współpracować z jednostkami naukowymi, po drugie 

nowa perspektywa jest po to, żeby  przekonać jedną i drugą stronę, że dobrze jest współpracować. 

Stwierdziła, iż jeżeli przedsiębiorca przeczyta, że chodzi o badania B+R, to 50% kosztów 

kwalifikowanych można wpisać nie mając własnego laboratorium. Powiedziała, iż z jednej strony 

chcemy, żeby przedsiębiorcy współpracowali ale, żeby się zakwalifikować przedsiębiorcy na 

Mazowszu muszą włożyć o wiele większy wkład własny niż inni, natomiast premiowani będą Ci, 

którzy wyjątkowo mają własne laboratorium albo własne zasoby. Zapytała, czy przedsiębiorcy będą 

chcieli przystąpić do takich konkursów, ponieważ na 6,5 tysiąca przedsiębiorców, którzy byli aktywni 

w Regionalnej Instytucji Finansującej bardzo mało było przedsiębiorców, którzy mieli własne 

laboratoria.  

Pan Marcin Wajda powiedział, iż to jest uwaga ogólna odnosząca się do kwestii szczegółowej. 

Dodał, iż konstrukcja każdych kryteriów podlega dyskusji na Komitecie, wcześniej na grupach 

roboczych. Przypomniał, iż należy zwrócić uwagę, iż zawsze muszą być przestrzegane zapisy 

programu operacyjnego i często jest promowane partnerstwo.  

Pani Agnieszka Clarey odpowiedziała, iż także jest za partnerstwem. Dodała, iż chodziło jej  

o to, że jeżeli przedsiębiorca nie ma własnego laboratorium, to nie może zrobić większości badań. 

Nadmieniła, iż w każdym z programów regionalnych chodzi o poprawienie konkurencyjności, czyli 

o to, żeby przedsiębiorca się rozwijał. Powiedziała, iż Komisja Europejska uważa, że jak najwięcej 

beneficjentów powinno skorzystać z programów operacyjnych, natomiast obecnie zalecenie to jest 

zagrożone. 
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Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, iż jeżeli przedsiębiorca nie posiada własnego 

laboratorium i nie chce korzystać z podwykonawstwa, bo chce realizować ten projekt samodzielnie,  

to może wejść w partnerstwo z uczelnią, jednostką, podmiotem, które to laboratorium posiada. 

Poinformowała, iż będzie także oddzielny konkurs, w których wspierane będą nowe laboratoria, 

tworzenie zaplecza badawczego w przedsiębiorstwach. Natomiast konkurs, o którym mówimy dziś 

nastawiony jest na prowadzenie badań i współpracę z jednostkami.    

 Pani Agnieszka Clarey dodała, iż prowadzenie badań samodzielnych w tym konkursie jest 

premiowane. Nadmieniła, iż jeśli ma być współpraca to nie należy na przedsiębiorcę nakładać 

dodatkowej kary za to, że jak nie ma on dobrze rozwiniętego laboratorium, to otrzyma mniej 

punktów. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że defaworyzowane są projekty, w których 

przewidziane jest podwykonawstwo. Dodała, iż jeśli jest partnerstwo, to projekty takie nie dostają 

mniejszej ilości punktów, czyli jeżeli beneficjent nie ma laboratorium, to może wejść w partnerstwo  

z innym podmiotem, które laboratorium to posiada i wówczas nie dostanie mniejszej ilości punktów. 

Pan Wiesław Raboszuk poprosił, żeby tego rodzaju dyskusje odbywały się na grupie roboczej.  

Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader powiedział,  

iż nie ma instrumentu dotacyjnego dla przedsiębiorców jeżeli chodzi o prace badawczo-rozwojowe. 

Dodał, iż do Polski wschodniej mogą odchodzić kreatywni i znaczący przedsiębiorcy, jeśli chodzi  

o rejestrację firm, ponieważ np. w województwie świętokrzyskim przedsiębiorcy dofinansowywani  

są w 80% bez specjalnych wymagań. Poinformował, iż wiele firm znajdujących się na Mazowszu 

przerejestrowuje je. Zapytał, czy będą jakieś instrumenty dotacyjne, żeby przedsiębiorców zatrzymać 

na Mazowszu. 

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, iż monitorować trzeba zawsze i zastanawiać się jakie  

są efekty tego, co się dzieje w danym momencie. Przypomniał, iż Mazowsze jest regionem bardziej 

rozwiniętym niż pozostałe. Następnie Przewodniczący Komitetu podziękował wszystkim uczestnikom 

spotkania, zwłaszcza Panu Leszkowi Królowi, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszy Europejskich i jego pracownikom, którzy przygotowali bardzo dobrze 

Komitet, dzięki czemu spotkanie odbyło się sprawnie. Poinformował, iż kolejne posiedzenie odbędzie 

się w maju br.  

 
13. Podsumowanie i zakończenie jedenastego posiedzenia KM. 
 

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

WM. Posiedzenie zakończyło się o godzinie 13.00. 
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3. Prezentacja dotycząca Kryteriów dostępu oraz szczegółowych kryteriów merytorycznych wyboru projektów 

konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020  
ze środków EFS – Działanie 9.1. 

4. Uchwała nr 32/XI/2016 KM RPO WM z 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów  
w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu – nabór w trybie konkursowym dla Ośrodków Pomocy Społecznej. 

5. Uchwała nr 33/XI/2016 KM RPO WM z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów w ramach Działania 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 (10 iv) – Doradztwo edukacyjno – 
zawodowe  
w ramach ZIT – nabór w trybie konkursowym. 

6. Uchwała nr 34/XI/2016 KM RPO WM z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 (10i) Programy 
stypendialne – nabór w trybie pozakonkursowym. 

7. Uchwała nr 35/XI/2016 KM RPO WM z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów w ramach Działania 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 (10 iv) – Programy stypendialne – 
nabór  
w trybie pozakonkursowym. 

8. Uchwała nr 36/XI/2016 KM RPO WM z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektu: Integrowanie 
usług istniejących IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój 
produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 
przedsiębiorca),  
np. brokerzy innowacji, platformy współpracy. Projekt własny samorządu województwa mazowieckiego – tryb 
pozakonkursowy. 

9. Uchwała nr 37/XI/2016 KM RPO WM z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: 
Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. 

10. Uchwała nr 38/XII/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

11. Prezentacja dotycząca Informacji w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (IQ2016). 

12. Prezentacja dotycząca Ewaluacji wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego. 

13. Prezentacja dotycząca propozycji kryteriów wyboru finansowych operacji dla poszczególnych działań  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.    

 


