PROTOKÓŁ
z II posiedzenia Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 16 lipca 2015 r. w Sali
Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 26.
W spotkaniu wzięło udział: 27 osób delegowanych na Członków Komitetu Monitorującego,
32 Zastępców Członków Komitetu, 4 Obserwatoriów, 2 przedstawicieli Komisji Europejskiej,
2 Zastępców Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz 18 pozostałych
osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu,
(lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu).

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania
Pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, jako Zastępca
Przewodniczącego Komitetu Monitorującego (dalej: „Przewodniczący KM”), powitał Członków
Komitetu, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstw oraz innych instytucji i organizacji.
Przewodniczący KM zapytał o wszelkie zmiany, uwagi dotyczące proponowanego porządku
obrad (agenda), który został przesłany wraz z innymi dokumentami (tj. Systematyka kryteriów
– EFRR, Kryteria Dostępu dla Działania 2.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Ogólne kryteria wyboru
projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyka kryteriów obowiązujących
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata
2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS, Kryteria dostępu dla Działania 9.1 (9i),
Kryteria dostępu dla Poddziałania 10.1.3 (10i), Informacja w sprawie warunków ex-ante
mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, OP XI Pomoc Techniczna – kryteria wyboru, Raport
końcowy Analizy ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Strategia komunikacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych RPO WM 2014-2020), z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Pani Magdalena Klaus z Fundacji Aktywizacji zaproponowała przeniesienie na kolejne
spotkanie dyskusji na temat punktu 11 i 12 z agendy, ponieważ nie została podjęta dyskusja
na temat zgłoszonych przez Panią Klaus na grupie roboczej i mailowo uwag dotyczących braku
spójności zapisu Kryteriów z system akredytacji oraz wątpliwości co do alokacji wskaźników.
Przewodniczący KM zaproponował, aby dyskusję nad usunięciem punktów z porządku obrad
przełożyć na moment prezentacji Kryteriów wyboru dla Działania 9.3.
Pan Daniel Prędkopowicz, Przedstawiciel Federacji MAZOWIA wskazał, że nie odbyło się
jeszcze żadne spotkanie Grup roboczych. Przewodniczący KM w odpowiedzi na uwagę
poinformował, że odbyły się spotkania robocze, na podstawie zgłoszeń z poprzedniego
Komitetu, natomiast na obecnym Komitecie zostaną podjęte uchwały ws. powołania Grup
roboczych.
Po wysłuchaniu wszystkich uwag porządek obrad (agenda) został przyjęty w głosowaniu
jawnym, wymaganą większością głosów.

2. Wręczenie aktów powołania
Przewodniczący Komitetu Monitorującego Pan Wiesław Raboszuk – Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego, wręczył imienne nominacje nowym Członkom Komitetu
Monitorującego.

3. Prezentacja Kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020 współfinansowanych ze środków EFRR.
Prezentację dotyczącą Kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanych ze środków EFRR przedstawił Pan Artur Waś – Główny Specjalista,
Wydział Programowania RPO WM 2014-2020 w Departamencie Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich.
Kryteria zostały uzgodnione ze wszystkimi IP, z Zespołem roboczym w ramach Prekomitetu
oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, pod kątem zgodności z umową partnerstwa.
(Tryb ustawowy Art.7 Ustawy wdrożeniowej).
Kryteria zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 czerwca
2015 r. Komisja Europejska i Członkowie Komitetu nie zgłosiły żadnych uwag.
Pani Anna Sulińska-Wójcik - Naczelnik Wydziału Koordynacji Strategicznej i Zarządczej,
Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
zgłosiła uwagę dotyczącą sposobu poprawiania wniosku o dofinasowanie, powołując się
na Art. 37 Ustawy Wdrożeniowej.
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Głos w tej sprawie zabrał również Pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Spraw Polityki Regionalnej
Komisji Europejskiej, który przyłączył się do wniosku ws. zgłoszonej uwagi przez
przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Przewodniczący KM zapewnił, że zgłoszone uwagi będą uwzględnione w konkretnych zapisach
dotyczących zasad danego konkursu.

4. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria ogólne wyboru
projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków
EFRR.
Po przedstawieniu projektu kryteriów oraz wysłuchaniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji
w poprzednim punkcie porządku obrad Przewodniczący KM przed głosowaniem przypomniał
o zasadach głosowania dotyczących członków i zastępców członków. Następnie
Przewodniczący KM zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria
ogólne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR.
W głosowaniu wzięło udział 46 osób – uprawnionych do głosowania. Uchwała Komitetu
Monitorującego nr 3/II/2015 została przyjęta przy 34 głosach „za”, 12 osób wstrzymało się
od głosowania , głosów „przeciw” nie było.

5. Prezentacja Kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla
Działania 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie).
W tym punkcie Przewodniczący KM przekazał Członkom KM informację, że wniosek
o uwzględnienie zmiany Kryteriów zgłoszonych przez Departament Geodezji i Kartografii
wpłynął do Departamentu RF. Ponadto Komisja Europejska zgłosiła 21 uwag do Kryteriów
Dostępu i Kryteriów Merytorycznych szczegółowych dla działania 2.1. Uwagi zostały
przeanalizowane przez Departament RF i częściowo uwzględnione. Członkowie Komitetu
posiadają w materiałach roboczych tabelę porównawczą wersji Kryteriów przyjętych przez
Zarząd Województwa oraz po uwagach Komisji Europejskich i propozycji stanowisk Instytucji
Zarządzającej.
Prezentację odnoszącą się do Kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych
dla Działania 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)
przedstawił Pan Artur Waś – Główny Specjalista, Wydział Programowania RPO WM 2014-2020
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
W trakcie omawiania uwag, uczestnicy spotkania w toku dyskusji zgłaszali poniższe propozycje
modyfikacji zapisów w kryteriach.
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Kryteria merytoryczne - szczegółowe
Kryterium nr 3 - Pan Wojciech Piętka z Fundacji Aktywizacji, zgłosił natomiast uwagę, aby
przyłożyć większą wagę punktową do zagadnienia związanego z korzystaniem z e-usług przez
osoby niepełnosprawne. W formie wniosku formalnego zaproponowano następujące
brzmienie kryterium:
„Projekt zapewni:
- optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii „chmury
obliczeniowej” - 4 pkt.
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi - 4 pkt.;
- bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych
wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne – 3 pkt.
- dostępność e-usług dla osób niepełnosprawnych - 4 pkt.
Punkty w ramach kryterium sumują się.
Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.”
Przewodniczący KM zarządził głosowanie na przyjęciem wniosku formalnego przez Członków
Komitetu Monitorującego.
W głosowaniu wzięło udział 40 osób – uprawnionych do głosowania. Wniosek formalny
Członka Komitetu Monitorującego Nr …….. został przyjęty przy 27 głosach „za”, 4 osoby były
„przeciw”, a 9 osób wstrzymało się od głosowania.
Kryterium nr 10 - w dyskusji na temat prezentacji, Pan Rafał Kończyk – Mazowiecki Leader,
zgłosił uwagi do punktacji dla terenów wiejskich dla typu projektu e-zdrowie. Wspólnie
uzgodniono, że wcześniej zaproponowana punktacja dotyczy projektu e-administracji.
W przypadku e-zdrowia w formie wniosku formalnego zaproponowano następujące liczenie
punktacji:
„Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów realizujących projekt na obszarach
wiejskich:
- 1 partner – 2 pkt.;
- 2 partnerów – 4 pkt.;
- 3 i więcej partnerów – 5 pkt.”
Przewodniczący KM zarządził głosowanie za przyjęciem wniosku formalnego przez Członków
Komitetu Monitorującego.
W głosowaniu wzięły udział 43 osób – uprawnione do głosowania. Wniosek formalny
nr 1/II/2015 Członka Komitetu Monitorującego został przyjęty przy 21 głosach „za”, 22 osoby
wstrzymało się od głosowania, głosów „przeciw” nie było.
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Ponadto odbyła się dyskusja nawiązująca do tematu prezentacji, w której wzięła udział Pani
Elżbieta Kroszczyńska – Zastępca Członka KM, Radca Ministra w Departamencie Koordynacji
i Funduszy Europejskich Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Pan Błażej Gorgol z Komisji
Europejskiej ds. Polityki Regionalnej oraz Pani Anna Sulińska-Wójcik - Naczelnik Wydziału
Koordynacji Strategicznej i Zarządczej, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria dostępu i kryteria
merytoryczne – szczegółowe dla Działania 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu:
e-administracja, e-zdrowie).
Po przegłosowaniu i przyjęciu poprawek, w formie wniosków formalnych,
zgłoszonych przez Członków Komitetu Monitorującego Przewodniczący KM
głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały zatwierdzającej Kryteria dostępu
merytoryczne – szczegółowe dla Działania 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” (typ
e-administracja, e-zdrowie).

kryteriów
zarządził
i kryteria
projektu:

W głosowaniu wzięły udział 44 osoby – uprawnionych do głosowania. Uchwała Komitetu
Monitorującego nr 4/II/2015 została przyjęta przy 37 głosach „za”, 7 osób wstrzymało się
od głosowania , głosów „przeciw” nie było.

7. Prezentacja
Kryteriów
ogólnych
wyboru
projektów
konkursowych
i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków
EFS.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący KM przekazał Członkom KM informacje,
że kryteria zostały uzgodnione ze wszystkimi Instytucjami Pośredniczącymi i Zespołem
roboczym w ramach Prekomitetu oraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju pod kątem
zgodności z umową partnerstwa. Kryteria te zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zgłosiła 8 uwag do Kryteriów
Ogólnych. Uwagi zostały przeanalizowane przez Departament RF i częściowo uwzględnione.
Członkowie Komitetu posiadają materiał roboczy, tabelę porównawczą w wersji Kryteriów
przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po uwagach Komisji Europejskiej
i propozycji stanowisk Instytucji Zarządzającej.
Pani Dorota Siedliska – w.z. Kierownika Wydziału Zarządzania RPO WM w Departamencie
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, zaprezentowała ogólne Kryteria
wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanych
ze środków EFS.
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Przewodniczący KM zaprosił Członków KM do podjęcia dyskusji na temat przedstawionej
prezentacji.
Jako pierwszy zabrał głos Pan Jarosław Hawrysz z Dyrekcji ds. Zatrudnienia Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego omawiając wcześniej zgłoszone uwagi przez Komisję Europejską,
dotyczące kryteriów wyżej przedstawionej prezentacji.
Do dyskusji dołączył się również Pan Leszek Król – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz Pan Daniel Prędkopowicz z Federacji Mazowia, zwracając
uwagę na obecne kryteria, które ograniczają małym podmiotom dostęp do programu
ze względu na dużą ilość punktów przyznawanych za potencjał finansowy.

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria ogólne wyboru
projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
na
lata
2014-2020
współfinansowanych ze środków EFS.
Po przedstawieniu projektu oraz wysłuchaniu dyskusji w poprzednim punkcie porządku obrad,
Przewodniczący KM przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały zatwierdzającej
Kryteria ogólne wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
współfinansowanych ze środków EFS.
W głosowaniu wzięły udział 44 osoby – uprawnionych do głosowania. Uchwała Komitetu
Monitorującego nr 5/II/2015 została przyjęta przy 42 głosach „za”, 3 osób wstrzymało się
od głosowania , głosów „przeciw” nie było.

9. Prezentacja Kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla
Działania 9.1 (9i), Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin
z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami
oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący KM przekazał Członkom KM informację,
że kryteria zostały uzgodnione ze wszystkimi Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami
Pośredniczącymi, z Zespołem roboczym w ramach Prekomitetu oraz z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju pod kątem zgodności z umową partnerstwa. Kryteria te zostały
zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja
Europejska zgłosiła 12 uwag do kryteriów ogólnych. Uwagi zostały przeanalizowane przez
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Departament RF lecz na obecnym etapie ich uwzględnienie nie jest możliwe. Członkowie
Komitetu posiadają materiał roboczy, tabelę porównawczą w wersji Kryteriów przyjętych
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz po uwagach Komisji Europejskiej i propozycji
stanowisk Instytucji Zarządzającej.
Prezentację dotyczącą kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla
Działania 9.1 (9i), Typ projektu – wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi,
rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi
osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci przedstawił Pan Michał Duleba
– Inspektor z Wydziału Programowania RPO WM 2014-2020 w Departamencie Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.
Jako pierwszy w dyskusji wziął udział Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Pan Grzegorz
Benedykciński, która dotyczyła Kryterium szczegółowego w konkursie z Działania 9.1.
Kryterium dotyczyło realizacji projektów, które wsparciem obejmują osoby wykluczone lub
zagrożone wykluczaniem społecznym, zamieszkujące na obszarach poniżej progu
defaforyzacji.
Następnie głos zabrała Pani Anna Mickiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w sprawie
wprowadzenia w konkursie z Działania 9.1 dodatkowego Kryterium dostępu nakładającego
na projektodawców obowiązek realizacji wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
Powyższe poparł Pan Jarosław Hawrysz z Dyrekcji ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej.
W dalszej części dyskusji Burmistrz Mszczonowa, Pan Józef Kurek postulował o wycofanie
z Projektów Społecznych kryterium obejmującego osoby wykluczone lub zagrożone
wykluczaniem społecznym, zamieszkujące na obszarach poniżej progu defaforyzacji.
Do wypowiedzi Pana Burmistrza ustosunkował się Pan Leszek Król – Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W dyskusji wzięli również udział: Pani Katarzyna Leśko-Loda z Federacji Mazowia oraz
Wojciech Piętka z Fundacji Aktywizacji.
Kolejna dyskusja, która wywiązała się w odnośnie tego punktu obrad, dotyczyła osób
niepełnosprawnych i ich zdefiniowania w Kryteriach Ogólnych dla Działania 9.1.
Podczas dyskusji Pani Anna Mickiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w formie wniosku formalnego
zaproponowała dodanie nowego Kryterium dostępu dla Działania 9.1.
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Kryterium nr 7 - Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla uczestników projektu
mierzony na zakończenie udziału w projekcie:
 w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%,
w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej - 22%.
 w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.
Opis Kryterium nr 7 - Zastosowanie kryterium wynika z wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Minimalne poziomy
efektywności społeczno-zatrudnieniowej zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju i przekazane pismem o numerze DZF.I.8510.21.2015.Abu.1 z dnia 16 czerwca
2015 r. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocen
kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
Wniosek formalny odnośnie dodania nowego Kryterium dostępu nr 8 został wzięta pod
głosowanie.
W głosowaniu wzięły udział 34 osób – uprawnione do głosowania. Wniosek formalny odnośnie
dodania nowego Kryterium dostępu nr 8 dla Działania 9.1 2/II/2015 został przyjęta przy
29 głosach „za”, 4 osoby wstrzymało się od głosowania, był jeden głos „przeciw”.
10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria dostępu i kryteria
merytoryczne – szczegółowe dla Działania 9.1 (9i), Typ projektu – wsparcie rodzin
wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin
z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi i
rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Wysłuchanie dyskusji oraz przyjęcie w głosowaniu wniosku formalnego pozwoliło
Przewodniczącemu KM na przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem uchwały
zatwierdzającej Kryteria dostępu i kryteria merytoryczne – szczegółowe dla Działania 9.1 (9i),
Typ projektu - wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami
starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależnymi
i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
W głosowaniu wzięły udział 33 osoby – uprawnionych do głosowania. Uchwała Komitetu
Monitorującego nr 6/II/2015 została przyjęta przy 31 głosach „za”, 2 osoby wstrzymały się
od głosowania , głosów „przeciw” nie było.
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11. Prezentacja Kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla
Działania 9.3 (9v), Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii
społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ
projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz
kryteriów dostępu, Działanie 9.3 (9v), Typ projektu – koordynowanie rozwoju sektora
ekonomii społecznej.
Przewodniczący KM poprosił Pana Michała Dulebę – Inspektor, Wydział Programowania RPO
WM 2014-2020 w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.
o przedstawienie prezentacji dotyczącej Kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych –
szczegółowych dla Działania 9.3 (9v), Typ projektu: 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Typ
projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz kryteriów
dostępu, Działanie 9.3 (9v), Typ projektu – koordynowanie rozwoju sektora ekonomii
społecznej.
Podczas dyskusji, rozpoczętej przez Panią Magdalenę Klaus z Fundacji Aktywizacji odniesiono
się do akredytacji, wkładu własnego oraz tworzenia miejsc pracy. W dyskusji na ten temat
wzięli również udział: Pani Marlena Kończak – Naczelnik Wydziału w Departamencie
Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący KM – Pan Wiesław
Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Daniel Prędkopowicz
z Federacji MAZOWIA oraz Pan Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie.
Przewodniczący KM zdecydował o przeniesieniu tego punktu porządku obrad na kolejne
posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria dostępu i kryteria
merytoryczne – szczegółowe dla Działania 9.3 (9v), Typ projektu 1: tworzenie miejsc
pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społeczny, Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój
ekonomii społecznej oraz kryteria dostępu, Działanie 9.3 (9v), Typ projektu –
koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej.
Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały zatwierdzającej Kryteria dostępu i kryteria
merytoryczne – szczegółowe dla Działania 9.3 (9v), Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy
w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społeczny, Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej oraz
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kryteria dostępu, Działanie 9.3 (9v), Typ projektu – koordynowanie rozwoju sektora ekonomii
społecznej zostało przeniesiona na kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM
2014-2020.

13. Prezentacja Kryteriów dla Działania 10.1: kryteriów dostępu - Poddziałania 10.1.3
(10i), Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT
POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie uczniów; kryteriów dostępu - Poddziałania
10.1.4 (10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ; kryteriów merytorycznych – szczegółowych - Poddziałania 10.1.4
(10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.
W tym punkcie obrad prezentację odnoszącą się do Kryteriów dla Działania 10.1: kryteriów
dostępu - Poddziałania 10.1.3 (10i), Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW
STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie uczniów; kryteriów dostępu
- Poddziałania 10.1.4 (10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ; kryteriów merytorycznych – szczegółowych - Poddziałania 10.1.4 (10i),
Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ przedstawiła
Pani Dorota Siedliska w.z. Kierownika Wydziału Zarządzania RPO WM w Departamencie
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.
Nie zgłoszono żadnych uwag odnośnie prezentacji ww. Kryterium, wynikiem tego
Przewodniczący KM zaprosił Członków KM do głosowania.

14. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria dla Działania 10.1
tj.: kryteria dostępu - Poddziałanie 10.1.3 (10i), Typ projektu – („REALIZACJA
PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie
uczniów; kryteria dostępu - Poddziałanie 10.1.4 (10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ; kryteria merytoryczne – szczegółowe Poddziałanie 10.1.4 (10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ.
W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 7/II/2015 zatwierdzającą Kryteria dla
Działania 10.1 tj.: kryteria dostępu - Poddziałanie 10.1.3 (10i), Typ projektu – („REALIZACJA
PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie uczniów;
kryteria dostępu - Poddziałanie 10.1.4 (10i), Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ; kryteria merytoryczne – szczegółowe - Poddziałanie 10.1.4 (10i),
Typ projektu – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.
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15. Prezentacja Kryteriów dla Działania 10.3 tj.: kryteriów dostępu - Poddziałania 10.3.2
(10iv), Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT
POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie zawodowe, kryteriów dostępu - Poddziałania
10.3.4 (10iv), Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
OSÓB DOROSŁYCH”), kryteriów merytorycznych – szczegółowych - Poddziałania
10.3.4 (10iv), Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
OSÓB DOROSŁYCH”.
Brak uwag dotyczących Kryteriów dla Działania 10.3 spowodowało przejście do kolejnego
punktu porządku obrad Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

16. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria dla Działania 10.3 tj.:
kryteria dostępu - Poddziałanie 10.3.2 (10iv), Typ projektu – („REALIZACJA
PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie
zawodowe, kryteria dostępu - Poddziałanie 10.3.4 (10iv), Typ projektu –
(„WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”),
kryteria merytoryczne – szczegółowe - Poddziałania 10.3.4 (10iv), Typ projektu –
(„WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”.
W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 8/II/2015 zatwierdzającą Kryteria
dla Działania 10.3 tj.: kryteria dostępu - Poddziałanie 10.3.2 (10iv), Typ projektu –
(„REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie
zawodowe, kryteria dostępu - Poddziałanie 10.3.4 (10iv), Typ projektu – („WSPARCIE
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”), kryteria merytoryczne –
szczegółowe - Poddziałania 10.3.4 (10iv), Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I
SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”
17. Prezentacja Kryteriów do Działania 11.1 Pomoc techniczna.
Nie zgłoszono żadnych uwag odnoszących się do Kryteriów do Działania 11.1 Pomoc techniczna.

18. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Kryteria Działania 11.1 Pomoc
techniczna.
W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 9/II/2015 zatwierdzającą Kryteria
Działania 11.1 Pomoc techniczna.

19. Prezentacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt z dnia 29 kwietnia 2015 r.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący KM przekazał Członkom KM informację,
że projekt został skierowany na posiedzenie Komitetu Monitorującego i po jego zatwierdzeniu
zostanie skierowany do przyjęcia uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
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Następnie Pan Marcin Wajda – p.o. Kierownika w Wydziale Zarządzania EFRR Departamentu
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM przedstawił prezentację Strategii
komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
Głos w tym punkcie obrad zabrała Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM oraz Pan Błażej Gorgol z Komisji
Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Pismem z dnia 1 lipca 2015 r. wpłynęła z Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju poprawka o następującej treści:
„Strategia komunikacji RPO WM na lata 2014-2020” zapewnia realizację działań
informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych wyłącznie w obszarze Funduszy Europejskich,
z wyłączeniem działań mających inny zakres, tj. np. kampanii politycznych. IZ i IP zapewniają
neutralność prowadzonych działań komunikacyjnych oraz dbają o prawidłowe wydatkowanie
środków finansowych w tym zakresie.
Przewodniczący KM zarządził głosowanie nad przyjęciem poprawki.
W głosowaniu wzięły udział 32 osoby – uprawnione do głosowania. Poprawka została przyjęta
przy 26 głosach „za”, 1 osoba była „przeciw”, 5 osób wstrzymało się od głosowania.

20. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Strategię komunikacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020.
Po wysłuchaniu dyskusji oraz przyjęciu poprawki Przewodniczący KM zaprosił Członków KM
do głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej Strategię komunikacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W głosowaniu wzięły udział 33 osoby – uprawnionych do głosowania. Uchwała Komitetu
Monitorującego nr 10/II/2015 została przyjęta przy 32 głosach „za”, 1 osoba wstrzymała się
od głosowania , głosów „przeciw” nie było.
21. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Prezentację dotycząca warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
przedstawił Pan Artur Waś – Główny Specjalista, Wydział Programowania RPO WM 2014-2020
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.
Głos odnośnie ww. prezentacji zabrał Pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Spraw Polityki
Regionalnej Komisja Europejska. Wskazał, że w przyszłości pożądana byłaby informacja
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na temat tego w jaki sposób są wykonywane działania z planu działania oraz czy zagrożona jest
realizacja warunków brzegowych.

22. Prezentacja
raportu końcowego z
Analizy ex-ante zawodności rynku
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w
kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Prezentacji dokonali przedstawiciele firmy PSDB – Wykonawcy analizy.
Podczas tego punktu obrad w dyskusji wzięli udział Pan Jarosław Hawrysz z Dyrekcji
ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Pan Błażej Gorgol z Dyrekcji ds. Spraw Polityki
Regionalnej Komisja Europejska oraz Pan Mariusz Frankowski – Dyrektor MJWPU, która
dotyczyła metodologii badawczej oraz otrzymanych wyników. Przedstawiciele Wykonawcy
analizy odpowiadali na pytania ww. obserwatorów oraz Członka KM.
23. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.
Uchwała nr 11/II/2015 w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru
projektów dla Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu również została podjęta
jednomyślnie.

24. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw i Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu.
Wynikiem głosowania uchwała nr 12/II/2015, w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw i Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, została podjęta
jednomyślnie.

25. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna i Działania
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska
w ramach ZIT.
Wynikiem głosowania uchwała nr 13/II/2015, w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna i Działania 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach
ZIT, została przyjęta jednogłośnie.
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26. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
i Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności.
Uchwała 14/II/2015 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, odnośnie
powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektu dla Działania 5.1
Dostosowanie do zmian klimatu i Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności, została przyjęta
jednogłośnie.
27. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 7.1 Transport drogowy.
Wynikiem głosowania uchwała nr 15/II/2015, w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 7.1 Transport drogowy, została podjęta jednomyślnie.

28. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób
poszukujących pracy biernych zawodowo.
Uchwała nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, odnośnie
powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektu dla Działania 8.2 Aktywizacja
zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo, została podjęta jednogłośnie.
29. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Wynikiem głosowania uchwałę nr 17/II/2015, w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, przyjęto jednogłośnie.
30. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw
kryteriów wyboru projektu dla Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna,
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Działania 10.2
Kompetencje kluczowe osób dorosłych i Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
Uchwała nr 18/II/2015 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020, w sprawie
powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektu dla Działania 10.1 Edukacja
ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych),
Działania 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych i Działania 10.3 Doskonalenie
zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, została przyjęta
jednomyślnie.
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31. Sprawy różne.
Podczas tego punktu obrad, Pani Magdalena Klaus z Fundacji Aktywizacji zgłosiła wniosek
formalny dotyczący powołania również Grupy roboczej ds. Działania 9.3. Uchwała
nr 19/II/2015, w sprawie tego wniosku, została przyjęta jednomyślnie.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Rafał Kończyk – Mazowiecki Leader, który zadał pytanie
odnośnie okresu kwalifikanci wydatków dla projektów.
Pan Jarosław Hawrysz z Dyrekcji ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej z kolei zachęcił
do skorzystania z dwóch dostępnych ewaluacji w PO KL.
Pan Błażej Gorgol - Dyrekcja ds. Spraw Polityki Regionalnej Komisja Europejska do Spraw
Polityki Regionalnej, poprosił o przesłanie Członkom Komitetu planowany harmonogram
spotkań oraz przemyślenie usprawnienia przyszłych posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO
WM na lata 2014-2020.
32. Podsumowanie i zakończenie pierwszego posiedzenia KM.
Przewodniczący KM bardzo serdecznie podziękował Członkom KM za przybycie oraz zakończył
II. posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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