
 
 

PROTOKÓŁ 
przebiegu XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 
 

Informacje ogólne 

9 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny 

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

48 osób w tym: 17 członków Komitetu, 13 zastępców członków, 3 obserwatorów, 15 gości (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 30 osób.  

 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania. 

 

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek, na podstawie upoważnienia 

Przewodniczącego Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku. 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, że powodu braku wymaganego kworum punkty agendy 

będą prezentowane bez głosowania (agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

2.Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2016 roku. 

 

Pan Hubert Szczepkowski przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił 

prezentację Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 w roku 2016 ( stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Pani Ewa Niedziałek przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zaznaczyła, że Ministerstwo Rozwoju 

przesłało uwagę do załącznika do sprawozdania rocznego - matrycy IIF. IZ odniosło się do uwag, 

przekazane zostało wyjaśnienie do wypełnionego sprawozdania, które zostało przyjęte przez MR. 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1. 

Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług 

świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji na rzecz osób niesamodzielnych. 
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Pani Magdalena Rylska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

że w związku z tym, iż w procesie konsultacji nie wniesiono uwag do kryteriów, nie wprowadza się 

zmian w stosunku do przesłanej członkom Komitetu wersji kryteriów.  

 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektu: Regionalna 

Platforma Informacyjna. 

 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie omówiła zmiany 

w kryterium merytoryczno-szczegółowym 5. Partnerstwo w ramach projektu.  

Kryterium obowiązuje w konkursach ogłoszonych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”). 

Liczba partnerów w projekcie: 

 projekt realizowany jest z 4 partnerami – 2 pkt.  

 projekt realizowany jest z 6 i więcej partnerami – 3 pkt. 

 projekt realizowany jest z 12 i więcej partnerami – 6 pkt. 

Punkty w ramach kryterium nie sumują się.  

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów: 6 

 

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

przewidzianych w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektu: Informatyzacja 

bibliotek. 

 

Pani Kinga Kowalewska omówiła zmiany w kryterium merytoryczno-szczegółowym 

5.Partnerstwo w ramach projektu 

Kryterium obowiązuje w konkursach ogłoszonych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(tzw. „ustawa wdrożeniowa”).  
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Punktacja 

Liczba partnerów w projekcie: 

 projekt realizowany jest z 4 partnerami – 2 pkt.  

 projekt realizowany jest z 6 i więcej partnerami – 3 pkt. 

 projekt realizowany jest z 12 i więcej partnerami – 6 pkt.  

Punkty w ramach kryterium nie sumują się. 

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

Maksymalna liczba punktów: 6 

Pan Daniel Prędkopowicz przedstawiciel Federacji Mazowia powiedział, że jego zdaniem jedno 

z zaproponowanych kryteriów jest iluzoryczne. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że IZ sugeruje aby partnerstwo w projektach było 

zawiązywane zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, co związane jest z jakością i efektywnością 

projektów. 

 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektu dla działań/poddziałań, 

w ramach których realizowane będą instrumenty finansowane RPO WM 2014-2020. 

 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, że w stosunku do przesłanych do członków materiałów 

nie zaszły żadne zmiany.  

 

7. Prezentacja oraz głosowanie w sprawie aktualizacji systematyki kryteriów EFRR o uzupełnienie 

kryteriów dla IF. 

 

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, że w stosunku do przesłanych do członków materiałów 

nie zaszły żadne zmiany.  

 

8. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. ,,Ewaluacja ex-post realizacji RPO WM na lata 

2007-2013”. 

 

Przedstawiciel firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. Pan Adam Rybkowski  przedstawił prezentację 

wyników badania pt. „Ewaluacja ex post realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013” (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

 

Po uzyskaniu kworum rozpoczęto głosowanie nad omówionymi projektami uchwał. 
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Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2016 r (stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Następnie Wicemarszałek przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług 

społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług świadczonych przez instytucje 

pomocy i aktywnej integracji na rzecz osób niesamodzielnych (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Przewodniczący posiedzenia 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: Regionalna Platforma Informacyjna (stanowi 

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

Następnie Wicemarszałek przeszedł do głosowania 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: Informatyzacja bibliotek (stanowi załącznik nr 

8 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Przewodniczący posiedzenia zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane  będą 

instrumenty finansowane RPO WM 2014-2020 (stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Pan Wiesław Raboszuk przeszedł do  głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie aktualizacji 

systematyki kryteriów EFRR o uzupełnienie kryteriów dla IF (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

8. Sprawy różne. 

Nie były poruszane żadne kwestie. 

 

9. Podsumowanie i zakończenie dwudziestego piątego posiedzenia KM. 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii pan Wiesław Raboszuk zamknął XXVI posiedzenie KM 

RPO WM. 
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Załączniki: 
 

1. Lista obecności 
2. Agenda. 
3. Prezentacja „Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 

roku 2016”; 
4. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex post realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”  
5. Uchwała Nr 34/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2016 r. 

6. Uchwała Nr 35/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 
9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług świadczonych 
przez instytucje pomocy i aktywnej integracji na rzecz osób niesamodzielnych; 

7. Uchwała Nr 36/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektu: Regionalna Platforma 
Informacyjna; 

8. Uchwała Nr 37/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektu: Informatyzacja 
bibliotek; 

9. Uchwała Nr 38/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu dla 
działań/poddziałań, w ramach których wdrażane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020. 

10. Uchwała Nr 39/XXVI/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów ogólnych wyboru 
projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFRR;  
 


