
 

 
 
 
 

PROTOKÓ   
z I. posiedzenia Komitetu Monitoruj cego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
 
 

 
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitoruj cego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 odby o si  w dniu 11 maja 2015r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie cie 66.  

W spotkaniu wzi o udzia  osób: 49 osób delegowanych na cz onków Komitetu Monitoruj cego, 41 zast pców 
cz onków Komitetu, 3 Obserwatorów, 2 przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Zast pca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, (lista obecno ci stanowi za cznik nr 9 do protoko u).  

1. Powitanie i przyj cie porz dku spotkania  
Pan Adam Struzik, Marsza ek Województwa Mazowieckiego, jako Przewodnicz cy Komitetu Monitoruj cego 
(dalej: „Przewodnicz cy KM”), powita  Cz onków Komitetu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej: 

 Pana B eja Gorgola, przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji 
Europejskiej; 

 Pana Jaros awa Hawrysza, przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Spo ecznych 
i W czenia Spo ecznego Komisji Europejskiej. 

Przewodnicz cy KM przedstawi  proponowany porz dek obrad (agenda), który zosta  przes any wraz z innymi 
dokumentami (tj. regulamin prac Komitetu Monitoruj cego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, propozycje kryteriów dla PUP Dzia anie 8.1, Szczegó owy 
Opis Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014–2020 O  VIII  Dzia anie 8.1), z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Porz dek zosta  przyj ty w g osowaniu jawnym, wymagan  wi kszo ci  g osów, (za cznik nr 1 do protoko u). 

2. Wr czenie aktów powo ania 
Przewodnicz cy Komitetu Monitoruj cego Pan Adam Struzik - Marsza ek Województwa Mazowieckiego, 
wr czy  wszystkim przyby ym Cz onkom Komitetu Monitoruj cego oraz ich Zast pcom, a tak e Obserwatorom 
Komitetu Monitoruj cego, imienne nominacje. 

3. osowanie nad przyj ciem uchwa y zatwierdzaj cej Regulamin prac Komitetu Monitoruj cego 
RPO WM 2014-2020   

Przewodnicz cy KM zaproponowa  dyskusj  w sprawie przyj cia Regulaminu prac Komitetu Monitoruj cego 
RPO WM 2014-2020 w zaproponowanym kszta cie. Przed g osowaniem, Przewodnicz cy KM przypomnia , 
o zasadach g osowania dotycz cych cz onków, zast pców cz onków. Do g osowania uprawnionych by o 49 
osób. Cz onkowie Komitetu Monitoruj cego nie zg osili uwag do Regulaminu prac Komitetu Monitoruj cego 
RPO WM 2014-2020.   

Przewodnicz cy KM podda  pod g osowanie uchwa  zatwierdzaj  Regulamin prac Komitetu 
Monitoruj cego RPO WM 2014-2020. Przy jednym g osie wstrzymuj cym si  i braku g osów sprzeciwu, 
uchwa a Komitetu Monitoruj cego Nr 1/I/2015 zosta a przyj ta.    
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4. Prezentacja za  RPO WM 2014-2020 oraz przebiegu procesu negocjacyjnego 

W dalszej cz ci posiedzenia Komitetu Monitoruj cego, Pani Dorota Siedliska - p.o. Kierownika Wydzia u 
Zarz dzania RPO WM w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, 
zaprezentowa a ogólne za enia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020 (za cznik nr 2 do protoko u). W dyskusji na temat prezentacji, Pan Daniel Pr dkopowicz - 
przedstawiciel Federacji MAZOWIA, zapyta , kiedy b dzie opublikowany w ca ci Szczegó owy Opis Osi 
Priorytetowych.  

Przewodnicz cy KM poinformowa , e nadal trwaj  ostateczne prace nad tym dokumentem. 

5. Prezentacja za  Dzia ania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP 

Za enia i specyfik  Dzia ania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach RPO WM 
2014-2020 (za cznik nr 3 do protoko u), przedstawi  Pan Leszek Król, Zast pca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Nie by o pyta  w tym punkcie porz dku obrad.   

6. Przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów RPO WM 2014-2020 w ramach planowanego 
Dzia ania 8.1 

Pan Leszek Król – Zast pca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 
UMWM wraz z Pani  Dorot  Siedlisk  - p.o. Kierownika Wydzia u Zarz dzania RPO WM w Departamencie 
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, zaprezentowali propozycj  kryteriów wyboru 
projektów w ramach Dzia ania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP (za cznik 
nr 4 do protoko u). Omówiono kolejno uwagi zg oszone przez Instytucj  Koordynuj  Umow  Partnerstwa 
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – za cznik nr 5 do protoko u), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(za cznik nr 6 do protoko u), a tak e uwagi skierowane przez Komisj  Europejsk  - Dyrekcj  Generaln  
ds. Zatrudnienia, Spraw Spo ecznych i W czenia Spo ecznego (za cznik nr 7 do protoko u). W trakcie 
omawiania uwag, uczestnicy spotkania w toku dyskusji zg aszali propozycje modyfikacji zapisów w kryteriach. 
Poni ej przedstawiamy najwa niejsze zagadnienia poruszane przez osoby obecne na Posiedzeniu  
i udzielone wyja nienia oraz ich wp yw na kszta t kryteriów.  

Kryteria formalne 

Kryterium nr 1 – dokonano autopoprawki (za cznik nr 8 do protoko u). 

Kryterium nr 4 – przedstawiciel Instytucji Zarz dzaj cej, Pan Leszek Król – Zast pca Dyrektora 
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, wyja nili, i  w przypadku realizacji 
Dzia ania 8.1, istnieje konieczno  rozliczenia rodków pochodz cych z Funduszu Pracy jeszcze w 2015 roku, 
st d po piech w uruchomieniu naboru, mimo braku mo liwo ci z enia wniosków o dofinansowanie 
w systemie LSI, dlatego w kryterium formalnym nr 4 wykre lono zdanie: „wersja elektroniczna jest wersj  
nadrz dn ”.  
Dodano te  zapis w odno niku do kryterium: „Wymóg uzale niony od funkcjonalno ci LSI. W przypadku 
obowi zywania tylko i wy cznie wersji elektronicznej wniosku, wymóg zostanie usuni ty”.  
Wynika o to z pytania, jakie zada a Pani Agnieszka Clarey z Mazowieckiej Izby Rzemios a i Przedsi biorczo ci  
w Warszawie: „Która wersja wniosku o dofinansowanie b dzie obowi zywa a, elektroniczna czy papierowa, 
czy obie?” Pani Dorota Siedliska wyja ni a, e system teleinformatyczny (tzw. LSI) jest w trakcie tworzenia, 
dlatego wyj tkowo w ramach tego naboru z Dzia ania 8.1 b dzie obowi zywa a wersja papierowa wniosku 
o dofinansowanie, natomiast docelowo b dzie obowi zywa a wersja elektroniczna. 
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Kryterium nr 6 – Pan Daniel Pr dkopowicz – przedstawiciel Federacji  MAZOWIA, zapyta , czy w ramach tego 
kryterium formalnego na wniosku o dofinansowanie nale y z  czytelny podpis i piecz tk  imienn , czy 
wystarczy  tylko  imienna  piecz ?  Po  krótkiej  dyskusji,  w  trakcie  której  Pan  Tomasz  Sieradz  -  Dyrektor  WUP  
w Warszawie, wyja ni , e nabór z 8.1 jest w trybie pozakonkursowym i dotyczy wy cznie powiatowych 
urz dów pracy (do z enia wniosku o dofinansowanie zostanie zaproszonych 39 Powiatowych Urz dów Pracy 
z terenu Mazowsza). Instytucje te s  do wiadczone w aplikowaniu o rodki UE i na pewno nie b dzie 
problemu z czytelno ci  podpisu. 

Dyskusj  podsumowa  Przewodnicz cy KM stwierdzeniem, i  ogólnie przyj ta i stosowana jest zasada 
sk adania czytelnego podpisu na wniosku o dofinansowanie i to jest w zupe no ci wystarczaj ce. 

Kryterium nr 9 – uzupe niono o zapis: „z politykami horyzontalnymi”, uwzgl dniaj c uwag  Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.   

Kryterium nr 10 – dodano, i  dokumentem obligatoryjnym do oceny jest Standard minimum realizacji zasady 
równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach projektów wspó finansowanych z EFS, stanowi cy Za cznik 
nr 1 Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo ci szans i niedyskryminacji, w tym dost pno ci dla osób  
z niepe nosprawno ciami oraz zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. dost pny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Kryterium nr 13 – dokonano autopoprawki (za cznik nr 8 do protoko u). 

Kryteria dost pu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

Kryterium nr 1 – w opisie dodano, zgodnie z uwag  MIR przyk ady osób nale cych do ka dej  
z grup defaworyzowanych oraz zapis, e ze wsparcia wy czone s  osoby zakwalifikowane do III profilu 
pomocy. Dodatkowo w tym zakresie zostanie dokonana poprawka w SZOOP. 

Kryterium nr 2 – Pan Maciej Fija kowski -  Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 
w Urz dzie m.st. Warszawy, skomentowa , i  podane do osi gni cia warto ci wska ników s  bardzo ambitne 
i zapyta  czy ten zapis wynika z programu?  

Pani Dorota Siedliska - p.o. Kierownika Wydzia u Zarz dzania RPO WM w Departamencie Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM odpowiedzia a, i  metodologie liczenia wska ników  produktu 
i rezultatu b  stanowi y odr bny za cznik do SZOOP.  

Pani Emilia J drej, Wicedyrektor WUP doda a, i  warto ci te s  realne do wykonania i badania, dotycz ce POKL 
2007-2013 wykazuj , i  osi gni to w tym programie warto ci podobne a nawet wy sze jak tu zaproponowane.    

Pan Dyrektor Piotr Krasuski - Z-ca Dyrektora Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego MIR, wyja ni , 
 Wytyczne MIR pozwalaj  na mo liwo  zmiany tych warto ci o 5% i nale y to do decyzji Instytucji 

Zarz dzaj cej. 

Kryterium 3 - zmieniono na poprawny zapis: „w wieku 30 lat i powy ej”, gdy  zgodnie z uwag  Pani Katarzyny 
Le ko - Loda z Federacji Mazowia, poprzedni nie uwzgl dnia  osób 30-letnich. 

Kryterium  nr  5  -   zmiany   zapisów   (w  wyniku  dyskusji  i  przes anej  uwagi  MIR,  w  zwi zku  z  uwag  KE),  
dotycz ce  warunków jakie musi spe nia  projekt , który przewiduje realizacj  szkole  zakresu podwy szania 
kwalifikacji (mierzalno  podniesienia kwalifikacji). 
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Pan Marcin Zieli ski - Naczelnik, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju MRiRW, który powtórzy  pytanie, 
wystosowane mailem do Instytucji Zarz dzaj cej. Zapyta  si , czy w ramach Dzia ania 8.1, dla obszarów 
wiejskich b  wprowadzone dodatkowe kryteria premiuj ce projekty z tych obszarów. Nie mo e si  zgodzi  z 
faktem, i  na metod  preferencji na tych obszarach wp ywa tylko struktura bezrobotnych w województwie 
mazowieckim. Z obszarami wiejskimi wi  si  problemy o charakterze spo ecznym. W innych RPO ustalono 
oddzielne kryteria punktowe dla tego typu projektów. Przewodnicz cy KM zgodzi  si  z argumentami. W  toku 
dyskusji uzgodniono, i  Umowa partnerstwa mówi o preferowaniu obszarów wiejskich, ale kryterium to nie 

dzie uwzgl dnione w Dzia aniu 8.1 ze wzgl du na jego charakter. Pan Zieli ski zgodzi  si , ale b dzie d  
do tego w ramach innych Dzia  RPO WM. Pani Dorota Siedliska podsumowa a, i  zwrócimy na to uwag  
m.in. opracowuj c kryteria do Dzia : 8.2 i 8.3. Dodano, i  dla obszarów wiejskich przeznaczone jest co 
najmniej 11 % alokacji ca ego RPO WM, tj. ok 240 mln euro i projekty skierowane do tych odbiorców s  prawie 
we wszystkich osiach  w naszym programie.  

Kryteria merytoryczne 

Kryterium nr 1 – usuni to zapis dotycz cy polityk równych szans – uwzgl dnienie uwagi Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, które sugerowa o wy czenie z oceny kwestii równo ci szans kobiet i m czyzn, 
poniewa  to zagadnienie jest ju  oceniane w ramach Standardu minimum realizacji zasady równo ci szans 
kobiet i m czyzn w ramach projektów wspó finansowanych z EFS stanowi cego Za cznik nr 1. do Wytycznych 
MIR w zakresie realizacji zasady równo ci szans i niedyskryminacji, w tym dost pno ci dla osób  
z niepe nosprawno ciami oraz zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 z dnia 8 maja 2015. 

Kryterium nr 2 - Dodano nowe kryterium na podstawie uwagi przes anej przez MIR, dotycz cej adekwatno ci 
do problemów, które ma rozwi za .   

Kryterium nr 4 – w tre ci tego kryterium zaproponowano zamian  s ów „wydatki” na „koszty”. Ostatecznie 
przed s owem „wydatki” dodano s owo „planowane”.  

Kryterium nr 5 - Dodano nowe kryterium zaproponowane w uwagach przes anych przez KE, dotycz ce 
wska ników realizacji w ciwego celu szczegó owego RPO WM.  

7. osowanie nad przyj ciem uchwa y zatwierdzaj cej kryteria wyboru projektów w RPO WM 2014-2020 

Po przedstawieniu projektu kryteriów Przewodnicz cy KM zarz dzi  g osowanie nad projektem uchwa y 
zatwierdzaj cej kryteria wyboru projektów dla Dzia ania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP w ramach RPO WM 2014-2020 po uwzgl dnieniu zmian i poprawek zg oszonych w trakcie dyskusji 
w poprzednim punkcie porz dku obrad.  

W g osowaniu wzi o udzia  46 osób – uprawnionych do g osowania. Uchwa a Komitetu Monitoruj cego 
Nr 2/I/2015 zosta a przyj ta przy 41 g osach „za”, 5 osób wstrzyma o si  od g osowania, g osów „przeciw” 
nie by o.  

8. Sprawy ró ne 

Pani Karolina Cyran Juraszek - przedstawiciel Fundacji Rozwoju Spo ecze stwa Obywatelskiego, zapyta a 
o tryb pracy i cz stotliwo  posiedze  KM. Zapyta a te  o stan prac nad wzorem wniosku o dofinansowanie, 
stan prac nad SZOOP oraz plany w zakresie kontraktacji RPO w 2015 roku. 

Pan Leszek Król – Zast pca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 
UMWM, poinformowa e tryb prac KM w pocz tkowej fazie wymaga cz stych spotka  a  do momentu 
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zamkni cia ca kowitego SZOOP. Planowane s  te  spotkania poprzedzaj ce posiedzenia Komitetu 
Monitoruj cego, np. z przedstawicielami KE - na ywo, czy w formie telekonferencji.  

Przewodnicz cy KM potwierdzi  „inno ” tego posiedzenia KM ze wzgl du na inauguracje, kolejne b  
organizowane w mniejszym sk adzie. Miejscem nast pnych spotka  b dzie siedziba Urz du Marsza kowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Jagiello skiej 26.  

Przewodnicz cy KM przedstawi  propozycj  powo ania (w ramach Komitetu Monitoruj cego) grup roboczych, 
zajmuj cych si  pracami nad kryteriami wyboru projektów tak aby dyskusje przenie  na poziom roboczy KM. 

W  zakresie  dotycz cym  pytania  odno nie  wzoru  wniosku  -  Pan  Dyrektor  Leszek  Król  –  Zast pca  Dyrektora  
w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM oraz Pani Dorota Siedliska - 
p.o. Kierownika Wydzia u Zarz dzania RPO WM w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich UMWM poinformowali obecnych, i  jest on ju  opracowany (zarówno z EFS jak i EFDF) 
i przekazany do instytucji zajmuj cej si  przygotowaniem regionalnego systemu informacyjnego (etap 
konsultacji z in ynierami kontraktu).  Przygotowana jest tak e instrukcja wype niania tego wniosku. Wniosek 

dzie  udost pniony równolegle z systemem informatycznym.  

Na pytanie dotycz ce kontraktacji, przedstawiciel Instytucji Zarz dzaj cej, Pan Leszek Król - Zast pca 
Dyrektora w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, wyja ni , e najpierw 
zakontraktowane b  wnioski z Wojewódzkiego Urz du Pracy. Cz  wniosków z onych w IV kwartale br. 

dzie mie  kontraktacje w 2016 roku. 

Pan Rafa  Ko czyk – przedstawiciel organizacji Mazowiecki Leader,  zapyta , czy 3 mln euro to cala alokacja 
rodków na dofinansowanie Ochotniczych Stra y Po arnych, czy tylko na pierwszy konkurs? Przewodnicz cy 

KM odpowiedzia , e Instytucja Zarz dzaj ca stara a si  „wynegocjowa ” jak najwy sz  alokacj , nie spotka o 
si  to jednak z pe  akceptacj  w procesie negocjacyjnym. W zwi zku z tym trwaj  prace nad mo liwo ci  
zwielokrotnienia tych rodków poprzez dotacje z innych róde  np. WFO , czy by  mo e rodki Samorz du 
Województwa.  

Pani Bo ena Kalinowska - przedstawiciel organizacji Mazowiecki Leader, zapyta a o terminy naboru ekspertów 
zewn trznych do oceny projektów. Pani Dorota Siedliska poinformowa a, i  trwa opracowywanie zasad 
naboru ekspertów oraz zasad oceny projektów, które po zako czeniu prac zostan  przedstawione 
do akceptacji Zarz dowi Województwa Mazowieckiego i niezw ocznie zostan  opublikowane na stronie 
internetowej. Podkre li a, e prace prowadzone s  we wspó pracy ze Stowarzyszeniem ekspertów. 

os zabra  przedstawiciel Komisji Europejskiej - Pan Jaros aw Hawrysz, reprezentuj cy Dyrekcj  Generaln  ds. 
Zatrudnienia, Spraw Spo ecznych i W czenia Spo ecznego. Wspomnia , i  uwagi KE do kryteriów zosta y 
wys ane mailem. Pochwali  zaanga owanie innych podmiotów w zakresie zg aszania uwag i zach ci  do pracy 
nad skutecznym programowaniem. Uwagi Komisji wynikaj  z tego, i  chc  podkre li  i utrzyma  
do wiadczenia z wdra ania projektów EFS z lat 2007-2013.  

Podkre li  jednocze nie, e wzorem dla IZ b dzie sposób podej cia do oceny projektów w programie krajowym 
PO WER. S by audytowe, które b  weryfikowa  wdra anie EFS w Polsce b  weryfikowa  w jaki sposób 
systemy wyboru projektów w ramach EFS w poszczególnych regionach uwzgl dniaj  to co jest 
zaprogramowane na poziomie centralnym. 

Przedstawiciel Komisji zaproponowa , aby w pracach nad kolejnymi konkursami odnie  si  do tego jakie 
ma podej cie program centralny. Kryteria oceny projektów musz  by  jasne, spójne i weryfikowalne. Musz  
by  jasne zarówno dla beneficjenta i dla oceniaj cych.  
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Zasugerowa , aby wszyscy oceniaj cy zarówno eksperci zewn trzni jak wewn trzni, zostali przeszkoleni  
w bazie e-learningowej, dzi ki temu zapewnimy spójno  w podej ciu oceny w ca ym kraju. B dzie zach ca , 
aby wszystkie Instytucje Zarz dzaj ce kierowa y pracowników (w tym opiekunów projektów) do przeszkolenia 
w tej bazie.  

Dobrym do wiadczeniem z okresu 2007-2013 jest dyskutowanie nad kryteriami projektów pozakonkursowych 
wieloletnich - jest to bardzo dobra praktyka „lessons learned”. Coroczne programowanie kryteriów pozwoli 
na dopasowanie dzia ania do aktualnej sytuacji spo eczno-ekonomicznej. Przedstawiciel Komisji chce 

 praktyk  podtrzyma  w RPO zarówno w celu tematycznym VIII - mym i IX –tym.  

 

 

 

9. Podsumowanie i zako czenie pierwszego posiedzenia KM 

Przewodnicz cy KM podzi kowa  cz onkom Komitetu Monitoruj cego za aktywny udzia  w obradach,  
nast pnie zamkn  pierwsze posiedzenie Komitetu Monitoruj cego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
 
 
Za czniki do protoko u: 
 

1. Agenda 
2. Prezentacja - Za enia ogólne RPO WM 2014-2020 oraz przebieg procesu negocjacyjnego 
3. Prezentacja – Za enia i specyfika Dzia ania 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP  

w ramach RPO WM 2014-2020 
4. Prezentacja - Kryteria wyboru projektów w Dzia aniu 8.1 RPO WM 2014-2020 
5. Uwagi do kryteriów zg oszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
6. Uwagi zg oszone do kryteriów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
7. Uwagi do kryteriów zg oszone przez Komisj  Europejsk  
8. Autopoprawka do zaproponowanych kryteriów formalnych.  
9. Lista obecno ci 


