
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu XXXII posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Informacje ogólne 

W dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego 

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

uczestniczyło 44 osób w tym:  15 członków Komitetu, 14 zastępców członków, 4 obserwatorów,  

11 gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych 

było 29 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. 

Gości powitał również Dyrektor Delegatury w Siedlcach Pan Dariusz Napiórkowski.  

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu).   

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10. 1 . - 
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT 
 

Pani Katarzyna Kęsicka, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że w stosunku do materiałów, które zostały przesłane członkom 

Komitetu Monitorującego zaszła niewielka zmiana w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 2, 

którą przedstawiła na prezentacji (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

dla naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.2 (10i) Edukacja ogólna w ramach ZIT (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



2 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, Typ projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami 

  

Pani Olga Szatkowska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, poinformowała, że nie zaszły żadne zmiany w stosunku do materiałów przesłanych 

członkom Komitetu Monitorującego. 

 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

Typ projektów: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami (stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad zmianą kryteriów wyboru projektów przyjętych uchwałą 
Komitetu Monitorującego nr 64/XXXI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w ramach Działania 9.2 – Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, 
Typ projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie 
na rzecz osób niesamodzielnych i starszych – zmiana kryterium dostępu nr 4 

 

Pani Małgorzata Pawluczuk, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że na wniosek członka Komitetu Monitorującego z 13 grudnia 2017 roku 

został przeanalizowany średniomiesięczny koszt wsparcia uczestnika, osoby zagrożonej ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Dodała, że w poprzednich kryteriach koszt ten wynosił 1400 złotych na 

jednego uczestnika. Biuro programowania EFS przeprowadziło analizę kosztów. Nadmieniła,  

że przedmiotowa analiza została wzięta z oceny zasobów pomocy społecznej przeprowadzonej przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz na podstawie miesięcznego kosztu w ośrodkach 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy. 

Przeanalizowany został również średni koszt na uczestnika w projektach już zrealizowanych. 

Poinformowała, że z analizy wynika, że średniomiesięczny koszt na uczestnika w realizowanych 

projektach wynosi 1072,15 zł. Nadmieniła, że dotacja wojewody w środowiskowym domu 

samopomocy wynosiła w ubiegłym roku 1268 zł natomiast, w tym roku została podniesiona do 1460 

zł. Dodała, że średni koszt usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi na jedną osobę wynosi rocznie 5822,07 zł co średnio miesięcznie wynosi 

485,17 zł. Powiedziała, że należy zauważyć, że jest to jedynie koszt usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych, a  konkurs w którym będzie obowiązywała stawka dotyczy 

szerszego wachlarza usług m.in. asystenckich, mieszkalnictwa wspomaganego, a także zapewnienia 
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dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, dlatego 

prosi o przyjęcie i podwyższenie kwoty z 1400  na 1500 zł. Jednocześnie podwyższenie kosztu 

jednostkowego pozwoli na osiągnięcie zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Dodała, że IZ RPO 

również wnosi o poprawkę mianownika wzoru, dotyczącą wyliczenia średniego kosztu wsparcia, gdzie 

w poprzednich kryteriach w mianowniku była wartość wskaźnika rezultatu: „Liczba wspartych  

w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”, IZ prosi  

o zmianę na wartość wskaźnika produktu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, która po zmianie 

będzie spójna z opisem kryterium. Ponadto zawnioskowano o zmianę nazwy kryterium z „średni 

miesięczny koszt wsparcia uczestnika…” na „średniomiesięczny koszt wsparcia…”. 

Pani Agnieszka Zych, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu Komitetu oprócz wniosku  

o zweryfikowanie kwoty miesięcznego wsparcia na jednego uczestnika projektu padła też propozycja, 

aby do wyliczania średniej kwoty na jednego uczestnika nie wliczać wkładu własnego wnioskodawcy. 

Biorąc pod uwagę metodologię, która została zastosowana przy szacowaniu wartości wskaźników  

w RPO WM, brana jest pod uwagę całą wartość projektu czyli wkład EFS oraz cały wkład krajowy czyli 

budżet państwa i wkład własny beneficjentów. Nadmieniła, że zaplanowane jest spotkanie  

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w kwestii przyjrzenia się wydatkom budżetu 

państwa, gdzie mogą być pewne oszczędności, więc możliwe, że zostanie zmniejszony poziom wkładu 

własnego. Dodała, że wnioski z tej analizy zostaną przedstawione Zarządowi Województwa i wtedy 

będzie możliwa ewentualna zmiana w Szczegółowym Opisie Priorytetów. Powiedziała, że na chwilę 

obecną montaż finansowych projektów w tym poddziałaniu jest następujący 80% z EFS 13% z budżetu 

państwa oraz 7% wkładu własnego. 

Pan Daniel Prędkopowicz, Przedstawiciel Federacji Mazowia zapytał o kryterium dostępu nr 3, 

preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z POPŻ dodał, 

że jest stwierdzenie, że są preferowane a opis tego kryterium oznacza, że mogę wziąć udział tylko te 

osoby, które są objęte wsparciem, czyli jest zero jedynkowa ocena.  

Pani Agnieszka Zych poinformowała, że kryterium dostępu mówi o tym, że wnioskodawca musi 

zawrzeć we wniosku preferencję czyli złożyć deklaracje czy będzie preferował te osoby przy 

obejmowaniu wsparciem. Czyli jest to deklaracja dotycząca tego, że ma być preferencja dla osób 

korzystających z PO PŻ a nie wyłączność, żeby grupą docelową były tylko osoby uczestniczące  

w programie pomoc żywnościowa. 
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Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych, Typ projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz 

aktywnej integracji  szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych (stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla osi XI pomoc 
techniczna 

 

Pani Olga Grąziewicz, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że w stosunku do przesłanych członkom komitetu materiałów nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany. Poinformowała, że zmiany kryteriów do pomocy technicznej 

podyktowane są dostosowaniem ich do Ustawy Wdrożeniowej. 

 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dla Działania 11.1 

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

jednogłośnie. 

 

 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji „Strategii komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” dotycząca 
wprowadzenia dodatkowej instytucji w systemie informacyjno-promocyjnym RPO WM 2014-2020 
oraz zmian w nazwach komórek już funkcjonujących 

 

Pan Klaudiusz Ostrowski, przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

poinformował, że nie zaszły żadne zmiany w stosunku do materiałów przesłanych członkom Komitetu 

Monitorującego. Dodał, że jedyną zmianą wprowadzoną w strategii komunikacji przyjętą w 2016 roku 

jest wprowadzenie nowej komórki Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej w kancelarii Marszałka. 

Jest to instytucja nowy beneficjent, który wspomaga prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych 

w zakresie upowszechniania wiedzy na temat funduszy europejskich. 

 

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

przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” (stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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7. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. ,,Ewaluacja systemu wyboru projektów  
i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020”  

Pani Ewa Dzielnicka oraz Pan Cezary Gołębiowski przedstawiciele firmy Ecorys omówili 

prezentację Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 

2014-2020 ( stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja dotycząca omawianych w prezentacji 

zagadnień.  

 

8. Sprawy różne  

 

Pan Wiesław Raboszuk zapytał Członków czy chcieliby wnieść uwagi, wnioski w sprawach 

równych. Nikt nie zgłosił uwag. 

 

9. Podsumowanie i zakończenie trzydziestego drugiego posiedzenia KM 

 

Pan Wiesław Raboszuk podziękował Członkom, którzy wzięli udział w przygotowaniu 

materiałów na posiedzenia.  Dodał, że otrzymał informacje z Departamentu Rozwoju Regionalnego  

i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

iż odbyły się intensywne dyskusje z Członkami KM, dzięki czemu na obecnym posiedzeniu nie było 

sporów, ani wątpliwości. 

Poinformował, że kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 22 lutego,  

w Wąsewie. 
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Załączniki: 
 

1. Lista obecności 
2. Agenda. 

3. Prezentacja kryteriów wyboru projektów dla Działania 10. 1 . - 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 

Edukacja ogólna w ramach ZIT; 
4. Uchwała Nr 68/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 
naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) 

Edukacja ogólna w ramach ZIT; 
5. Uchwała Nr 69/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Typ projektów: Integracja społeczna i 

aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnościami; 

6. Uchwała Nr 70/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Typ 

projektów: Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych; 

7. Uchwała Nr 71/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dla Działania 11.1 

Pomoc techniczna 
8. Uchwała Nr 72/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii komunikacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020” 
9. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn. ,,Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w 

ramach RPO WM 2014-2020” 
 

 


