
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LVII Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 w trybie obiegowym 

 

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, w dniu 24 marca 2020 roku członkowie/zastępcy członków Komitetu otrzymali  

w trybie obiegowym w oparciu o pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ws. „odstępstw 

od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 w celu 

przyspieszenia działań ograniczających skutki pandemii koronawirusa” projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z prośbą o głosowanie w trybie przyśpieszonym. 

Do przedmiotowego materiału wpłynęła jedna uwaga Członka Komitetu Monitorującego Pana 

Wojciecha Szymalskiego, Przedstawiciela Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Pan Wojciech spytał 

czy środki na walkę z koronawirusem pochodzą z faktu opóźnienia budowy połączenia kolejowego do 

Lotniska w Modlinie i czy możliwe jest ich wykorzystanie oraz czy częściowo zostaną wykorzystane  

w tym celu środki, które były niewykorzystane w związku z gospodarką odpadami. Nadmienił, że 

jednocześnie łączna alokacja na działania związane ze zmianami klimatu spada, ale i tak będzie większa, 

niż 15%, którego wymaga komisja od całości programu.  

W odniesieniu do uwagi przekazanej przez Pana Wojciecha Szymalskiego Sekretariat Komitetu 

Monitorującego poinformował, że w stosunku do wersji zatwierdzonej uchwałą Nr 7/LV/2020 

Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 z dnia 17 lutego 2020 roku skorygowano i dodano 

zapisy umożliwiające realizację projektu pozakonkursowego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz 

adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie 

województwa mazowieckiego” w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (PI 9a). 

Nadmieniono, że aby zapewnić środki na realizację projektu, dokonano realokacji 27.830.000 EUR  

z Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa (PI 7d) do Działania 6.1. Dodano, że obecna zmiana nie dotyczy 

projektów z zakresu gospodarki odpadami. Poinformowano, że w efekcie realokacji spadnie kwota 

wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianami klimatu dodając, że ogółem  

w obowiązującym RPO kwota wynosi 412.427.969,40 EUR (19,73%), natomiast ogółem po zmianach 

kwota wynosi 385.931.142,40 (18,47%). 
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Nadmieniono, ze zmiany odnoszą się do części ogólnej, OP VI i OP VII, informując jednocześnie, 

że w ramach OP V uzupełniono opisy w polach „Uzasadnienie”. 

Pan Wojciech Szymalski przyjął odpowiedz, jednocześnie nie wnosząc więcej uwag. 

Do zakończenia głosowania tj. do dnia 26 marca 2020 r. wpłynęło 40 głosów za przyjęciem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

W związku z powyższym w dniu 26 marca 2020 roku została przyjęta Uchwała Nr 8/LVII/2020 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
 
1. Uchwała nr 8/LVII/2020 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. 

2. Tabela Zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 


