
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LVI Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 w trybie obiegowym 

 

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika – Przewodniczącego Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 23 

marca 2020 roku Członkowie/Zastępcy Członków Komitetu otrzymali w trybie obiegowym cztery projekty uchwał: 

• w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do 

aktywności zawodowej; 

• w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

• w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń, 

Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa; 

• zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych szczegółowych – zgodność ze 

Strategią ZIT WOF:  

− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

pozakonkursowych, 

− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

       Do przedmiotowych materiałów wpłynęły zastrzeżenia. Członek Komitetu Monitorującego Pan Krzysztof 

Mączewski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM w związku z trwającą sytuacją 

epidemiczną oraz dokumentami kierunkowymi Unii Europejskiej, szczególnie Europejską Agendą Cyfrową 

zaproponował, żeby do każdej kategorii kryteriów merytorycznych wprowadzić możliwość  komunikacji 

cyfrowej/elektronicznej, i tak np. w Działaniu 8.3 zaproponował wprowadzenie kolejnego 7 - go kryterium 

merytorycznego: Projekt jest komplementarny ze Strategią Europa 2020, jakim jest Inteligentny rozwój – 

gospodarka oparta na wiedzy i innowacji oraz projektem UE w tym obszarze Europejską Agendą Cyfrową  

w zakresie wdrożenia usług on – line. Opis kryterium: Kryterium wynika bezpośrednio z założeń RPO WM 2014-

2020 oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej. Preferowane będą projekty umożliwiające on - line rekrutację uczestników 

deklarujących przystąpienie do projektu. Kryterium zapewnia, że uczestnicy projektu będą mieli dostęp do 

formularzy elektronicznych umożliwiających deklarację przystąpienia do projektu, podpisanie umowy, składanie 

wniosków organizacyjnych, wniosków o odstąpieniu od umowy. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

deklaracji Wnioskodawcy dotyczącej wprowadzenia formularzy cyfrowych w naborze uczestników projektu  

i bieżącym współdziałaniu z uczestnikami projektu. Maksymalna liczba punktów – 5. 

 Ocena kryterium: W projekcie wprowadzono możliwość komunikacji cyfrowej: 

-      uczestników projektu z Wnioskodawcą – 1 pkt. 
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-       wprowadzenie 1 – go formularza elektronicznego do wykorzystania przez uczestników projektu – 1 pkt,  

-       max. za formularze elektroniczne – 4 pkt. 

             W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Instytucja Zarządzająca przesłała Członkom KM drogą mailową 

informację o częściowym uwzględnieniu zgłoszonych uwag w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 8.3 oraz kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1, wraz z uzasadnieniem, że korekta proponowanych 

zapisów wynika ze specyfiki realizowanych projektów oraz z realnych możliwości i potrzeb Wnioskodawców  

w zakresie wdrażania usług on-line przy realizacji projektów. IZ dodała, że kryteria nie mogą faworyzować „dużych” 

Wnioskodawców, którzy system komunikacji z uczestnikiem mają bardziej rozbudowany i działający od wielu lat.  

W ww. naborach Wnioskodawcom nie zostaje ograniczona możliwości komunikacji elektronicznej i taka 

komunikacja pomiędzy uczestnikiem a Wnioskodawcą ma miejsce, głównie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. W wielu przypadkach jednak uczestników będzie ograniczał dostęp do internetu, na co 

Wnioskodawca nie będzie miał wpływu. Już samo wprowadzenie możliwości składania przez uczestników 

projektów wniosków/formularzy w formie elektronicznej będzie stanowiło dla wielu Wnioskodawców dodatkowe 

wyzwanie. Z pewnością ułatwi to komunikację, jednak należy wziąć pod uwagę, że Wnioskodawcy celem 

ograniczenia kosztów mogą opracować jeden formularz do załatwiania różnych spraw z uczestnikiem. Instytucja 

Zarządzającą nadmieniła, że wiele dokumentów i tak będzie musiało być podpisywanych w wersji papierowej dla 

zachowania ścieżki audytu i uznania wydatków za kwalifikowalne. Biorąc pod uwagę, że najważniejsza jest 

jakość oraz przydatność formularzy w sprawniejszej komunikacji pomiędzy uczestnikiem a Wnioskodawcą, a nie 

ilość, IZ zaproponowała przyznanie dodatkowych 2 pkt za umożliwienie uczestnikom projektów składania wniosków  

i formularzy w formie elektronicznej. Będzie to stanowiło dodatkową formę komunikacji, oprócz standardowej 

możliwości korzystania z poczty elektronicznej. Ponadto premiowanie kryterium nie wpływa bezpośrednio na cele 

główne Działań 8.3 i 9.1, w ramach których planowane są nabory, więc z uwagi na niewielki wpływ tego kryterium 

na efekty realizacji projektów, skorygowano punktację z proponowanych 5 pkt do 2 pkt.  

Wraz ze stanowiskiem IZ Członkowie otrzymali zaktualizowane kryteria dla Działania 8.3 oraz dla Działania 9.1 

(zostało wprowadzenia dodatkowego kryterium merytorycznego szczegółowego nr 7 dotyczącego wdrażania usług 

on-line). 

 

         Kolejne zastrzeżenia wpłynęły od przedstawiciela IP WUP Pani Emilii Jędrej, Wicedyrektora ds. Funduszy 

Europejskich WUP. Pani Emilia Jędrej zgłosiła obawy związane z kryteriami wyboru projektów dla Działania 8.3 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; Poddziałania 8.3.1 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej; w związku z trwająca sytuacją stanu epidemii w Polsce.  Zauważyła, 

że sytuacja ta  bardzo mocno odbije się na kondycji mazowieckich podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, 

jak również sektora publicznego, będzie również mocno odczuwalna na rynku pracy. W związku z tym w obecnej 

sytuacji przy tak rozbudowanych kryteriach pojawia się obawa związana z zainteresowaniem konkursem, a co za 

tym idzie późniejszą kontraktacją dostępnej alokacji. Zapytała czy byłaby możliwość ograniczenia ich do 

niezbędnego minimum. Nabór planowany jest na czerwiec br. tj. za dwa miesiące co też może mieć 

odzwierciedlenie w zainteresowaniu. Istnieje również duże ryzyko, że epidemiologiczna sytuacja w kraju na czas 

planowanego naboru jeszcze się nie ustabilizuje. Dodał, że w  opinii IP WUP  problemem może być: 1. Faza 

przygotowawcza, która może trwać do 6 miesięcy, a wydłużona w wyjątkowych sytuacjach o 3 miesiące. Czy w tak 

krótkim okresie beneficjenci jej sprostają  2. Z jednej strony barierę dla uczestników projektów mogą stanowić opłaty 

pobierane od opiekunów prawnych, gdzie jednym ze skutków COVID 19 może być obniżka wynagrodzeń  

w przypadku wracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, jak również 

problem w ogóle ze znalezieniem pracy. Z drugiej strony rezygnacja z opłat, które są przeznaczane jako wkład 

własny beneficjenta może zniechęcać z aplikowania.   3. Zagrożenie może również pojawić się w osiągnięciu 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego.     
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Zastrzeżenia wpłynęły również od przedstawiciela IP ZIT  Pana Piotra Bobruka, Naczelnika Wydziału w Biurze 

Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miast St. Warszawy dotyczące kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; 

Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. IP ZIT zauważyła, że  w związku z wystąpieniem 

pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 trwają prace nad wprowadzeniem nadzwyczajnych rozwiązań 

niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych w bieżącym roku. 

Zdaniem IP ZIT także przy naborze 8.3.2 należy wziąć pod uwagę szczególne okoliczności w jakich znaleźli się 

wnioskodawcy (i jakie może mieć to konsekwencje dla wdrażania projektów, które zostaną wyłonione do 

dofinansowania). Obecnie trudno przedstawić prognozę w jaki sposób zmieni się sytuacja w kraju, przy czym może 

mieć potencjalnie wpływ na spełnienie kryteriów dostępu nr 3 i 6 oraz na późniejsze wdrożenie projektów.  

W szczególności ewentualna destabilizacja na rynku pracy, może spowodować problemy ze zrealizowaniem fazy 

przygotowawczej, rekrutacją uczestników bądź ich powrotem na rynek pracy, a także wypełnieniem przez 

beneficjentów wskaźników rezultatu na założonym poziomie. 

 

         W związku z uwagami zgłoszonymi przez przedstawicieli IP WUP i IP ZIT Instytucja Zarządzająca przesłała 

Członkom KM  zmodyfikowane kryteria wraz ze swoim stanowiskiem. Poinformowała, że dostrzegając problemy 

wynikające z trwającą obecnie epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, inicjuje działania łagodzące skutki epidemii 

dla beneficjentów i realizowanych przez nich projektów. Pierwszym z nich jest przesunięcie ogłoszenia konkursu 

nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 z maja na czerwiec br. W przypadku rosnącego ryzyka związanego z epidemią 

IZ zakłada  kolejne przesunięcie zaplanowanego konkursu na okres późniejszy. IZ podkreśliła, że realizacja 

projektów z konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 planowanego do ogłoszenia w czerwcu 2020, rozpocznie 

się w II kwartale 2021 r. Proces naboru wniosków oraz proces oceny projektów i podpisywania umów trwa średnio 

około 9 miesięcy w przypadku projektów żłobkowych. Ponadto, bazując na rozwiązaniach wynikających ze 

specustawy oraz na działaniach rekomendowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, IZ RPO 

WM zakłada przeprowadzenie szeregu działań łagodzących wpływ pandemii koronawirusa na sytuację 

wnioskodawców oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Będą to m.in.: 

• wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie, 

• wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania przez wnioskodawcę poprawek we wnioskach  

o dofinansowanie, w ramach weryfikacji warunków formalnych, 

• umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np. w zakresie okresu realizacji projektu, czy 

wartości budżetu projektu, 

• stosowanie odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru – za zgodą Komitetu Monitorującego 

RPO WM, 

W związku z czym w obecnych kryteriach wyboru projektów IZ nie planuje znaczących modyfikacji. Oprócz 

wprowadzenia kryterium dostępu nr 7 (dot. usług on-line), w kryteriach dostępu nr 3 i 6 IZ zaproponowała niewielkie 

korekty w opisach kryterium, zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi poniżej. 

Odnosząc się do poszczególnych uwag zgłoszonych przez IP WUP oraz IP ZIT Instytucja Zarządzająca 

poinformowała, że: 

1. Kwestie opłat pobieranych od opiekunów prawnych (kryterium dostępu nr 4) są elementem dobrowolnym 

w projekcie. Ich wysokość jest ograniczona kwotami z uchwał rad gmin/miast lub kwotami wyliczonymi na 

podstawie dostępnych statystyk MRPiPS oraz GUS. Nie są to stawki wygórowane. W obecnym brzmieniu 

tego kryterium dostępu Wnioskodawcy mają pewną elastyczność i mogą tak zaplanować budżet projektu, 

aby wkład własny wnieść w całości z własnych środków, albo częściowo go sfinansować z opłat opiekunów 
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prawnych. Decydując się na złożenie wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawcy powinni mieć już 

przeprowadzone rozeznanie rynku w zakresie możliwości pobierania opłat od opiekunów prawnych dzieci. 

2. W odniesieniu do kryterium dostępu nr 3, IZ RPO WM dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji 

projektu, w tym długości trwania fazy przygotowawczej, w przypadku sytuacji nadzwyczajnych 

spowodowanych pandemią COVID-19. Stosowanie odstępstw od obowiązku spełnienia kryterium dostępu 

wymagać będzie wcześniejszej zgody Komitetu Monitorującego RPO WM. Decyzje w tym zakresie będą 

podejmowane indywidualnie przez IP RPO, na uzasadniony wniosek Beneficjenta. IZ zaproponowała 

dodatkowy zapis w treści kryterium: Wyrażenie zgody na odstępstwo od spełnienia przez Beneficjentów 

przedmiotowego kryterium na etapie realizacji projektów, jest możliwe wyłącznie w sytuacjach 

nadzwyczajnych spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-COV-2, na wniosek Beneficjenta, za 

zgodą Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020” 

3. Wymagania dotyczące osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego (kryterium dostępu nr 6) 

wynikają z założeń RPO WM 2014-2020. Podobnie jak w przypadku kryterium dostępu nr 3, w przypadku 

sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych pandemią COVID-19, stosowanie odstępstw od obowiązku 

spełnienia kryterium dostępu wymagać będzie wcześniejszej zgody Komitetu Monitorującego RPO WM. 

Decyzje w tym zakresie będą podejmowane indywidualnie przez IP RPO, na uzasadniony wniosek 

Beneficjenta. Dodatkowo w związku z obowiązującym zapisem we wzorze umowy o dofinansowanie, 

Instytucja Pośrednicząca może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą 

proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej. IZ zaproponowała dodatkowy zapis w treści 

kryterium: Wyrażenie zgody na odstępstwo od spełnienia przez Beneficjentów przedmiotowego kryterium 

na etapie realizacji projektów, jest możliwe wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych spowodowanych 

pandemią koronawirusa SARS-COV-2, na wniosek Beneficjenta, za zgodą Instytucji Pośredniczącej RPO 

WM 2014-2020. 

 

W dniu 3 kwietnia br. rozpoczęło się głosowanie nad przedmiotowymi uchwałami. Do zakończenia 

głosowania wpłynęły 34 głosy za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, ani nie wstrzymał się od 

głosowania. 

W związku z powyższym w dniu 10 kwietnia br. zostały przyjęte uchwały Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia 

propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 

• Uchwała nr 10/LVI/2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; Poddziałania 8.3.1 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej; 

• Uchwała nr 11/LVI/2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

• Uchwała nr 12/LVI/2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3.2 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa; 

• Uchwała nr 13/LVI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych 

szczegółowych – zgodność ze Strategią ZIT WOF:  

− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

pozakonkursowych, 

− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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− Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Załączniki: 
 
1. Uchwała nr 10/LVI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 

10 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3; Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. 

2. Uchwała nr 11/LVI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 
10 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
3. Uchwała nr 12/LVI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 

10 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Poddziałanie 
4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i 
infrastruktura rowerowa. 

4. Uchwała nr 13/LVI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 
10 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych szczegółowych – zgodność ze Strategią ZIT 
WOF: Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów pozakonkursowych, Kryteria merytoryczne 
szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

 

 


