
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Informacje ogólne 

23 września 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyły 64  

osoby w tym:  23 członków Komitetu, 16 zastępców członków,  przedstawiciel Komisji Europejskiej, 

 5  obserwatorów oraz 19 gości (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do 

głosowania uprawnionych było 36 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.  

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto realizację porządku spotkania (agenda stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 (10i) Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych). 
 

Pani Joanna Mączak przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

że przedłożone kryteria Członkowie otrzymali drogą mailowa wraz z kartą zmian. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla 

Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych). Rodzaj przedsięwzięcia – wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju 

zawodowego nauczycieli poprzez: kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; tworzenie warunków dla nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu; korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych; indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
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edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 1.2 Bon na innowacje. 
 

Pani Kinga Kowalewska przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie powiedziała, że 

zostały zaproponowane dwie zmiany, pierwsza z nich to zmiana techniczna, doprecyzowano jak 

definiowane są badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Definicja pochodzi z ustawy 

 o finansowaniu nauki. Druga zmiana odnosi się do kryterium dotyczącego miejsca wdrożenia projektu. 

IZ proponuje, aby zapis brzmiał: W ramach kryterium oceniane będzie przewidywane miejsce 

wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych. 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – szczegółowych dla 

Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Bon na innowacje 

(stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 
4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 1.2 Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. 
 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że IZ zaproponowała niewielkie zmiany w kryteriach. 

Zmiany te zostały wysłane Członkom drogą mailową. Pierwsza z nich to doprecyzowanie, że projekt 

dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych, więc zostało tu tylko zmienione nazewnictwo. 

Chodzi o dostosowanie nazewnictwa do zapisów ustawy o finansowaniu nauki. Kolejna zmiana dotyczy 

kryterium nr 5 Potencjał wnioskodawcy, opis kryterium brzmi: W ramach kryterium weryfikowane 

będzie, czy wnioskodawca posiada: 

1) potencjał organizacyjny i techniczny do zarządzania projektem po jego zakończeniu, tj. posiada 

odpowiednie zasoby i struktury niezbędne do zapewnienia właściwego zarządzania infrastrukturą na 

etapie jej eksploatacji (działalności operacyjnej),  

2) doświadczone kadry dotychczas zatrudnione, zaangażowane w przygotowanie agendy badawczej 

(zatrudnienie co najmniej 1 miesiąc na pełnym etacie).  

Wnioskodawca nie musi dysponować wszystkimi zasobami niezbędnymi do realizacji projektu i agendy 

badawczej – na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Część z tych zasobów Wnioskodawca 

może pozyskać w trakcie realizacji projektu i agendy badawczej, co zobowiązany jest opisać we wniosku 

o dofinansowanie. 

Zaproponowana poprawka jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawcy.  
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Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader zapytał czy istnieje 

możliwość dodania w omawianym działaniu kryterium promującego obszary wiejskie. Dodał, że 

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych przy Działaniu 1.2 taka preferencja jest 

przewidziana. Natomiast w poprzednim konkursie z Działania 1.2 Wsparcie projektów badawczo 

rozwojowych nie było preferencji i dotychczas w ramach Działania 1.2 preferencje istniała tylko przy 

Bonach na innowacje przy projektach do 100 tys. 

Pani Kinga Kowalewska przypominała, że Pan Rafał Kończyk zgłosił podobną uwagę na spotkaniu 

grupy roboczej, gdzie odbyła się szeroka dyskusja na ten temat. Dodała, że stanowisko IZ zostało 

zawarte w notatce ze spotkania grupy. Nadmieniła, że faktycznie istnieje taka preferencja 

 w Regionalnym Programie Operacyjnym i została ona zastosowana w wybranych konkursach. IZ 

przeanalizowała wykorzystanie środków na obszary wiejskie wskazane w RPO ze stanem obecnym 

 i patrząc na statystyki znacznie więcej środków niż planowano zostało przeznaczone na wsparcie 

obszarów wiejskich. Dodała, że celem tej konkretnej interwencji nie jest wspieranie obszarów wiejskich 

tylko wsparcie nauki. 

Pan Marcin Zieliński przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodził się 

 z wypowiedzią Pana Rafała Kończyka. Zgłosił podobną prośbę, żeby utworzyć dodatkowe kryterium, 

które zakładałoby preferencje dla obszarów wiejskich. Nie chodzi tu o całkowite skierowanie środków 

na obszary wiejskie w ramach omawianego działania, ale preferencji typu dodatkowe punkty 

dedykowane podmiotom z obszarów wiejskich, co jest  zgodne z zapisami SZOOP. Dodał, że nie chodzi 

tu o kryterium dostępu, ale kryterium preferencji, punktowanym przynajmniej 5 puntami. Zapytał 

również czy można udostępnić Członkom KM analizę, o której wspominała Pani Kinga Kowalewska 

mówiącą o kierowaniu środków na obszary wiejskie. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiadając na drugie pytanie poinformowała, że dane są generowane 

z systemu i są dostępne przede wszystkim dla ministerstwa, więc potrzebna jest decyzja dyrekcji jak 

można nimi dysponować. Nie są to dana przetrzymywane na poziomie regionalnym. Odnosząc się do 

pierwszego pytania powiedziała, że w działaniu nie są wspierane usługi, ale w  projektach wspierany 

jest zakup infrastruktury i realizacja agendy badawczej. W przypadku, gdy będziemy wspierali projekty 

polegające na usługach, np. w trzecim celu tematycznym, można  dodawać kryteria, które będą 

promowały przedsiębiorców z obszarów wiejskich. W tym celu tematycznym nie jest to celem 

interwencji. Zwróciła uwagę na diagnozę wskazaną w Regionalnym Programie Operacyjnym, która 

stała się podstawą zabezpieczenia środków na ten cel interwencji. Został dokładnie zbadany stan 

infrastruktury w jednostkach badawczych i w żaden sposób nie odnosiliśmy się do obszarów wiejskich, 

lecz wskazane były najsilniejsze obszary, co nie oznacza, że inne obszary będą defaworyzowane. 

Dodała, że w tym konkretnym celu tematycznym nie powinniśmy bardziej promować obszarów 

wiejskich, tym bardziej, że udział wsparcia tych obszarów już został znacznie przekroczony.     
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Pan Rafał Kończyk powiedział, że w SZOOP na stronie 307 jest zapisane, że dla Działania 1.2 

preferencja wynosi 16 milionów euro i zapytał czy już te środki zostały wykorzystane.  

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że do preferencji nie są przypisane środki. Środki 

 są przypisane do tzw. kategorii interwencji. W momencie, kiedy jest ogłaszany konkurs beneficjenci 

składają projekty, w których informują, gdzie będzie realizowany obszar wskazując konkretną kategorię 

interwencji, następnie z systemu generowany jest zaangażowanie środków w danych obszarach i jest 

to sumowane na poziomie całego programu. 

Pan Marcin Zieliński powiedział, że propozycje były uzgodnione na poziomie SZOOP w zakresie 

obszarów wiejskich. Dodał, że obszary wiejskie były wyszczególnione i preferencje, instrumenty 

dedykowane były w poszczególnych osiach priorytetowych i działaniach, a nie na poziomie programu.   

Nadmienił, że z wypowiedzi Pani Kingi Kowalewskiej wynika, że niejako ex-post już po tym jak zostaną 

złożone wnioski na poziomie programu badany jest wpływ na obszary wiejskie tzn. ilu wnioskodawców 

ma np. siedzibę na danym terenie co jest sprzeczne z założeniami. Odnosząc się do omawianego 

działania zauważył, że powinno być ono skierowane do obszarów słabszych, a nie do najsilniejszych, 

bo tam są największe dysproporcje.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że do każdego celu tematycznego przypisane 

 są kategorie interwencji i analizujemy jakie jest zaangażowanie w danej kategorii interwencji, 

 w każdym celu tematycznym. Następnie IZ sumuje je na poziomie programu. Na etapie 

programowania indykatywnie zaangażowanie zostało rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy 

poszczególne kategorie interwencji, wszędzie oscyluje na poziomie około 11% tak, żeby w sumie 

otrzymać oczekiwany poziom zaangażowania. Natomiast np. w małej retencji, która w czasie 

posiedzenia będzie omawiana zaangażowanie w kategorii interwencji zostało zaprogramowane na 

poziomie ok. 11%, pomimo, iż jest wiadome, że będzie ono znacznie przekroczone. Dodała, że 

 w programie jest indykatywny podział, indykatywne zaangażowanie, a zobowiązanie co do wspierana 

obszarów wiejskich dotyczy całego programu. Zapisy programu w tym obszarze są indykatywne i są 

sumowane do wartości dla całego programu.  

Pan Michał Ptaszyński przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju potwierdził wypowiedz Pani Kingi 

Kowalewskiej. Dodał, że na poziomie krajowym systemu informatycznego można na podstawie 

wprowadzonych umów monitorować jakie jest faktyczne zaangażowanie. Znajduje się tu pole wyboru: 

obszary wiejskie, gdzie beneficjenci deklarują, że realizacja projektu odbywa się na danym obszarze. 

Dodał, że wartości, które zostały określone w SZOOP są wartościami indykatywnymi, w związku z tym 

są to wartości, do których należy dążyć. Natomiast po pierwszym czy drugim roku realizacji programu 

na pewno trzeba będzie pochylić się nad danymi faktycznymi i danymi zakładanymi i przeanalizować 

czy takie ukierunkowanie programu, które następuje poprzez wybór odpowiednich kryteriów wyboru 

projektów jest właściwy, czy są osiągane założone cele. 
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Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych-

szczegółowych dla Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: 

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Uchwała została przyjęta większością głosów 

(stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 
5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.2 Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. 
 
 

Pani Kinga Kowalewska, poinformowała, że nie ma żadnych zmian w stosunku do materiału 

przesłanego członkom Komitetu Monitorującego. 

Pan Marcin Postawka przedstawiciel Politechniki Warszawskiej spytał co oznacza zapis, że 

wnioskujący  realizował podobny projekt w perspektywie 2007-2013 oraz czy można zmienić zapis dot. 

premiowania jednostek, które współpracują z renomowaną uczelnią. Nadmienił, że z ramienia 

Politechniki Warszawskiej reprezentuje Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. 

Dodał, że Politechnika nie będzie w stanie wywiązać się z tego kryterium chyba, że będzie traktowana 

jako jednostka, która naturalnie współpracuje z uczelnią wyższą. Poprosił o zdefiniowanie usług 

inkubacyjnych i akceleracyjnych.  

Pani Kinga Kowalewska zapytała czy chodzi o punktu 4. Wnioskodawca zrealizował, zakończył 

 i rozliczył przynajmniej jeden podobny projekt lub przedsięwzięcie finansowane ze środków 

europejskich od roku 2007. 

Pan Marcin Postawka zapytał, co oznacza termin projekt podobny, projekt dedykowany czy 

dedykowany jest firmom czy  przedsiębiorstwom  i jaki zakres miałby wchodzić projekt szkoleniowy. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że jest to projekt wspierający usługi innowacyjne, 

akceleracyjne i usługi kierowane do przedsiębiorców. Nadmieniła, że w innych kryteriach jest  bardzo 

dokładnie sprecyzowane, jakie to mają być usługi i do kogo są skierowane. Dodała, że przykładem były 

kryteria skierowane tylko do przedsiębiorstw, które istnieją na rynku poniżej dwudziestu czterech 

miesięcy. Zaproponowane zostało tutaj szersze, bardziej elastyczne podejście tak, aby ułatwić 

możliwość otrzymania punktów. Nadmieniła, że w tym kryterium elastyczny zapis jest wprowadzony 

celowo, żeby można było rozróżnić je w stosunku do pozostałych kryteriów. Dodała, że  

IZ proponuje pozostanie przy tym zapisie. 

Pan Marcin Postawka poprosił o doprecyzowanie definicji usług inkubacyjnych i usług 

akceleracyjnych oraz czy jest podobna zasada dowolnej wszechstronności w interpretacji obu usług. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że IZ ma definicje, które chce zastosować w regulaminie 

konkursu, jest ich dużo, po przeanalizowaniu zostały przekazane Instytucji Wdrażającej. Dodała, że 

projekty i definicje mogą zostać omówione po posiedzeniu Komitetu. Nadmieniła, że są to bardzo 
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długie definicje i będą one przedmiotem uzgodnień na etapie przyjmowania regulaminu konkursu. 

Dodała, że wszelkie uwagi są mile widziane. 

Pan Marcin Postawka odnosząc się do kryterium nr 6 Współpraca z jednostkami naukowymi  

zauważył, że dotyczy ono podobnych jednostek, które sam reprezentuje. Dodał, że jednostka 

pozawydziałowa Politechniki Warszawskiej ma charakter interdyscyplinarny i wpisuje się w założenia 

tego poddziałania. Zapytał, czy w tym kryterium będzie w stanie uzyskać punkty. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że nie ma żadnych wątpliwości, że w tym kryterium 

Politechnika Warszawska otrzyma punkty. 

 Pan Mariusz Frankowski poinformował, że Politechnika Warszawska nie ma osobowości 

prawnej beneficjenta. Zapytał czy jako beneficjent zrealizowała przynajmniej jeden projekt z zakresu 

świadczenia usług od roku 2007 finansowany ze środków unijnych. 

Pan Marcin Postawka poprosił o doprecyzowanie terminu podobny. Dodał, że obawia się 

sytuacji, w której będziemy musieli sami ze sobą podpisywać porozumienie. Powiedział,  

że rozumie, że będzie mógł uzyskać punkty w ramach kryterium. 

Pani Agnieszka Clarey zapytała o spójnik w kryteriach merytorycznych szczegółowych 

Doświadczenie wnioskodawcy. Zauważyła, że w niektórych punktach jest użyte „i” zaś w innych „albo”:  

punkt 1  …dotyczące wsparcia w zakresie usług inkubacyjnych albo akceleracyjnych. W punkcie 2 

inkubacyjnych i akceleracyjnych, w punkcie 3 …inkubacyjne i akceleracyjne.  

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że spójniki zostały zastosowane w sposób zgodny  

z intencją IZ tylko w przypadku pierwszego punktu. IZ oczekuje, aby beneficjent miał doświadczenie  

w wspieraniu realizacji obu usług zarówno inkubacyjnych, jak i akceleracyjnych. Dodała, że jest to jeden  

z mechanizmów różnicujących  wszystkie cztery punkty. 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – 

szczegółowych  

dla Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2, typ projektu: Wsparcie 

początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu). 

 
6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Działania 5.1 Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie  
z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód 
wezbraniowych.  

 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że IZ proponuje jedną zmianę, która została przekazana 

Członkom Komitetu dotyczącą kryterium szczegółowego nr 2 Powierzchnia zabezpieczonych terenów.  
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Po zmianie punkty przyznawane są, gdy powierzchnia zabezpieczona przekracza 15 hektarów. Dodała, 

że  IZ spodziewa się, że udział beneficjentów z obszarów wiejskich znacznie przekroczy 11%.  

Pan Marcin Zieliński nadmienił, że jest to wyłącznie ochrona przeciwpowodziowa. Dodał, że mała 

retencja służy również zapobieganiu suszy. Zwrócił się z prośbą o rozszerzenie celu projektów, w taki 

sposób, żeby dofinansowaniu podległy również inwestycje służące ochronie przeciwpowodziowej 

zgodnie z mapami ryzyka i zapobieganiu suszy. Zauważył, że większym problemem mogą okazać się 

susze niż powodzie, a opis projektów będzie uniemożliwiał realizację tego typu inwestycji. 

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że cele interwencji muszą być zgodne z celami RPO.  

Celem, który ma zostać osiągnięty dzięki interwencji jest zabezpieczenie przed powodzią. Projekty, 

które są realizowane muszą, wynikać z map ryzyka powodziowego. Nadmieniła, że RPO nie może służyć 

realizacji wszelkich potencjalnych problemów, które wystąpią, dlatego w tej interwencji oraz konkursie 

skupiamy się na projektach, które mają wymiar przeciwpowodziowy czyli nawet, gdy dopuszczamy 

projekty o małej retencji, to muszą one nadal mieć charakter przeciwpowodziowy. Dodała, że taka 

odpowiedź została skierowana do członków Komitetu, gdyż podobna uwaga została przesłana do IZ. 

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

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – 

szczegółowych dla Działania 5.1 Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie 

 z Programem Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód 

wezbranych. Uchwała została przyjęta większością głosów (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu). 

 

7. Prezentacja oraz zatwierdzenie zapisów zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 obejmujących realokację środków EFRR z Działania 5.2 
Gospodarka odpadami – typ projektów - rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie 
standardów RIPOK do Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności - typ projektów – ochrona in-situ i ex-
situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej 
infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 
 i gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące 
lokalne zasoby przyrodnicze dotyczące infrastruktur. 

 

Pani Kinga Kowalewska nadmieniła, że proponuje się przeniesienie części środków, półtora 

miliona euro z interwencji skierowanej do RIPOKU, do biura bioróżnorodności. Dodała, że będzie to 

służyło zwiększeniu możliwości realizacji celów klimatycznych, ponieważ przenoszone są środki 

 z kategorii interwencji, która miała zerowy marker środowiskowy do kategorii interwencji, która ma 

marker środowiskowy oznaczony wartością 40. Nadmieniła, że są to bardzo małe środki i wtedy gdy 

programowana była interwencja przeprowadzona do RIPOK-ów, analizy były przeprowadzane na 

etapie, gdy Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO)  był niedostępny,  przy bardzo niskim 
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kursie. Dodała, że obecnie środki dostępne w działaniu w stosunku do projektów zapisanych w WPGO 

są wystarczające i istnieje możliwość przeniesienia części z nich do biur bioróżnorodności, gdzie 

pierwotnie zaplanowane były bardzo niskie środki, a po ogłoszeniu konkursu okazuje się, że są one 

nieadekwatne do zapotrzebowania na terenie województwa mazowieckiego.  

Pan Wojciech Szymalski, przedstawiciel Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju zapytał czy jeżeli 

zostaną przeniesione środki na Działanie 5.4, to będą kolejne konkursy i konieczność użycia kryteriów, 

które zostały ustalone dużo wcześniej. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że niestety środki na ten cel są bardzo ograniczone, 

zostały już w pełni skonsumowane, pozwoliły na dofinansowanie jednego projektu. Dodała, że 

przeniesienie środków pozwoli jedynie na podwyższenie alokacji w istniejącym konkursie. 

Pan Wojciech Szymalski zapytał czy będą brane projekty z listy rezerwowej, czy zostanie 

ogłoszony kolejny konkurs. 

Pan Marek Pszonka, przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej powiedział, że jest 

również członkiem Komitetu Monitorującego Aktualizacja WPGO , zapytał czy wartość alokacji dla 

RIPOK zostaje na tym samym poziomie. 

Pani Kinga Kowalewska odpowiedziała, że wartość zostaje minimalnie obniżona, ale są to 

środki nieznaczne w stosunku do całej alokacji, która jest w RIPOKU. Dodała, że obecnie trwają 

rozmowy z Ministerstwem, będzie zmieniana umowa partnerska, gdzie część interwencji w tym 

zakresie zostaje przeniesiona na poziom krajowy. Nadmieniła, że tej wiedzy nie było na etapie 

programowania, planowano, że większy obszar interwencji bez ograniczeń kwotowych będzie 

przypisany na poziom regionów. Dodała, że interwencja regionalna zostanie ograniczona na korzyść 

interwencji z POIŚ.     

Pan Michał Ptaszyński przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju dodał, że zgodnie z  pismem 

dotyczącym demarkacji w programie infrastruktura i środowisko i programami regionalnymi kwota 

demarkacji dotycząca termicznej obróbki odpadów została wskazana na poziomie 8 milionów, 

 z wyjątkiem instalacji kompleksowych tzn. dla projektów pozakonkursowych i instalacji 

kompleksowych, gdzie dopuszcza się, żeby były realizowane w ramach RPO do kwoty 30-40 mln zł.  

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie 

 w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realokacji środków EFRR z Działania 5.2 Gospodarka 

odpadami – typ projektów - rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK do 

Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności - typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej 

 z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków; projekty 

ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby przyrodnicze 
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dotyczące infrastruktur. Uchwała została podjęta jednogłośnie(stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu). 

 

8. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020; 

Pan Artur Waś przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił prezentację stanu 

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

Pan Wiesław Raboszuk  nadmienił, że certyfikacja zależy od beneficjentów, którzy złożą wnioski 

o płatność. 

Pan Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

dodał, że certyfikacja jest niska, bo są realizowane projekty EFS-u. Powoli zwiększa się ilość projektów   

z EFRR-u, których realizacja wymaga dłuższego czasu.  Nadmienił, że wkrótce będą ogłaszane kolejne 

konkursy dla przedsiębiorców. Dodał, że w zakresie internacjonalizacji w ostatnim konkursie, który   

MJWPU zamykała wpłynęło ponad 300 projektów, a w poprzednim konkursie dotyczącym B+R 

 z Działania 1.2 było 200 wniosków, zaś w przypadku termomodernizacji wpłynęło 200 wniosków. 

Poinformował, że po zamknięciu OZE na początku października będzie ok. 200 wniosków. Poprosił 

 o czas na ocenę wniosków, których jest znacznie powyżej alokacji. Dodał, że im więcej będzie dobrych 

wniosków, tym bardziej podwyższana zostanie alokacja i będziemy starać się objąć dofinansowaniem 

jak najwięcej wniosków. Nadmienił, że chcielibyśmy podpisać jak najwięcej umów o dofinansowanie, 

gdyż  przeprowadzenie kolejnych konkursów, spowoduje, że wnioski złożą ci sami beneficjaci. Poprosił 

o zwrócenie uwagi na projekty pozakonkursowe oraz na projekty Kolei Mazowieckich, który 

stosunkowo szybko będzie generował wysoką liczbę środków, gdzie będziemy też dość szybko 

certyfikować. 

Pan Michał Ptaszyński zachęcił do maksymalizowania zakontraktowania środków. Dodał, że 

program operacyjny to nie tylko pierwsze trzy lata realizacji w rozumieniu podpisywania umów, tylko 

jest to czas na zakontraktowanie środków, choć wiemy z doświadczeń poprzedniej perspektywy, że 

wiele projektów, zwłaszcza tych infrastrukturalnych było kończonych w grudniu 2015 roku, kiedy 

kończyła się kwalifikowalność. Dodał, że działania wpływające na alokację w konkursie są jak 

najbardziej zasadne. Powiedział, że w porównaniu z innymi województwami mamy wielu 

beneficjentów. Nie chodzi tu tylko o ilości, ale również o jakości  projektów, co powoduje, że znaczna 

ich część odpada na ocenie. Dodał, że teoretycznie wszystko jest w rękach beneficjentów, ale mamy 

świadomość, że IZ bazuje na harmonogramach, przygotowując prognozy, które są przekazywane do 

Komisji, więc należy mobilizować beneficjentów, żeby harmonogramy realizowali. Dodał, że 

Ministerstwo ma ogląd na wszystkie programy operacyjne i realizację prognoz, które składane są do 

Komisji w sprawie certyfikacji w styczniu i w lipcu.  



10 
 

Pan Mariusz Frankowski powiedział, że w przypadku projektów z poprzedniego programu,  

  na końcu okresu programowania realizowane były jeszcze projekty. Spowodowane jest to np. 

wzrostem kursu EURO lub korektami na realizację programu. Dodał, że MJWPU stara się wykorzystać 

alokację jak najlepiej i obecnie zawierane są jeszcze różnego rodzaju umowy warunkowe. Odnośnie 

certyfikacji specyfika tego okresu jest inna niż poprzednia np. budżetowanie jest z poziomu kraju 

członkowskiego.  

Pan Michał Ptaszyński zauważył, że na poziomie zakontraktowanych środków zasadne byłoby 

przedstawienie postępu rzeczowego, ponieważ są ramy wykonania, wskaźniki przyjęte dla programu, 

które definiują uzyskanie  6%, które są na dzień dzisiejszy w rezerwie. Dodał, że przedstawienie postępu 

rzeczowego ma sens przy pewnym poziomie kontraktacji. Przypomniał, że plany dotyczące tego co 

mamy zakontraktowane w umowach i potencjalną możliwość osiągnięcia wskaźników produktu 

rezultatów zostały założone w programie w odniesieniu do ram wykonania.    

Pan Wiesław Raboszuk odpowiedział, że po zakończeniu 2016 roku można będzie zrobić 

podsumowanie i od tamtej pory cyklicznie monitorować i przedstawiać KM RPO WM wszystkie  

te elementy. 

Pan Hubert Pasiak przedstawiciel Grupy EKOLogicznej odnosząc się do kwestii zwiększenia 

alokacji, powiedział że obecnie trwa konkurs dla Działania 4.1, poinformował że jeden z wójtów uważa, 

że wartość środków, które gminy będą musiały wydać na przygotowanie projektu odpowiada wartości 

alokacji przewidzianej dla konkursu. Dodał, że alokacja jest bardzo niewielka, wszystkie samorządy  

i inne podmioty chcą skorzystać z dofinansowania. Zapytał, czy alokacja zostanie zwiększona, jeżeli 

wnioski będą dobre.  

Pan Wiesław Raboszuk odpowiedział, że jeżeli wnioski będą dobre i lista rankingowa będzie 

przekraczała poziom obecnej alokacji konkursu, to wówczas alokacja zostanie zwiększona. Dodał,  

że Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększy alokację po zatwierdzeniu listy rankingowej 

pierwotnego konkursu.  

Pan Hubert Pasiak poinformował, że reprezentuje nie tylko Grupę EKOLogiczną, ale również 

Lokalne Grupy Działania, które proszą, aby podnieść głos na temat projektów partnerskich, które są 

elementem podejścia partnerskiego w RPO. Dodał, że projekty partnerskie oraz projekty partnerstwa 

międzysektorowego są premiowane. Natomiast, jeśli chodzi o konkursy dedykowane projektom 

partnerskim w priorytetach inwestycyjnych np. 8.5, 9.4, 9.7, ale również przy rewitalizacji, to bardzo 

dużo mówi się o podejściu partnerskim, o włączaniu lokalnych społeczności w RPO i o tym, że ma być 

interwencja elastyczna. Podkreślił, że do tej pory nie było obiecanych rozmów na temat projektów 

partnerskich. Poprosiła, żeby podejście również opierało się o jakiś konkurs dedykowany 

partnerstwom w tym Lokalnym Grupom Działania. 
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Pani Agnieszka Zych przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie powiedziała, że 

priorytety inwestycyjne 8.5 i 9.7 nie są wdrażane przez IZ. 

Pan Hubert Pasiak nadmienił, że w RPO są wypisane priorytety inwestycyjne, w których  

to podejście partnerskie będzie szczególnie uwzględniane i jest mowa również o tym, że podejście 

partnerskie opiera się albo o punkty dodatkowe, albo o konkursy dedykowane. 

Pani Agnieszka Zych dodała, że w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem prawie we wszystkich konkursach premiowane są partnerstwa, w tym partnerstwa 

międzysektorowe. Nadmieniła, że partnerstwa są również premiowane w Osi Priorytetowej X Edukacja 

dla rozwoju regionu. Powiedziała, że należy pamiętać, że w priorytetach szczególnie związanych z np. 

edukacją, bardzo ważne jest doświadczenie i potencjał, więc LGD może być tam partnerem, ale nie 

może być wnioskodawcą, ponieważ doświadczenie w edukacji jest na ogół wymogiem w ramach 

kryteriów dostępów. 

Pan Hubert Pasiak poprosił IZ, aby zastanowiła się  czy nie warto wykorzystać potencjału LGD 

 i włączyć ich w główny nurt RPO, żeby wykorzystać ich potencjał. 

Pan Wiesław Raboszuk powiedział, że IZ rozważy tę propozycję i przedstawi swoje stanowisko 

na kolejnych spotkaniach.  

 

9.Sprawy różne. 

  

Pani Kinga Kowalewska poinformowała, że razem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych zidentyfikowano dwa kryteria formalne dodatkowe dla inwestycji znajdujących 

się w planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi (RIT) do których zgłaszane 

były pytania. Powiedziała, że jeśli chodzi o kryterium nr 1 Obszar realizacji projektu, to weryfikacji 

podlega, czy obszar realizacji projektu jest zgodny z Planem inwestycyjnym dla subregionów objętych 

OSI problemowymi (RIT). Nadmieniła, że ocenie podlegać będzie: czy kwota dofinansowania nie jest 

wyższa niż w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi, czy beneficjent jest 

zgodny ze wskazanym w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi, czy 

zakres i cel projektu jest zbieżny ze wskazanym w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI. 

Następnie Pani Kinga Kowalewska odniosła się do Kryterium merytorycznego – szczegółowego 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych). Dodała, że jest to kryterium, o którym była prowadzona szeroka dyskusja  

w momencie kiedy IZ przyjmowała kryterium do Działania 4.1. Powiedziała, że kryterium to brzmi: 

Stopień wykorzystania potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii, nadmieniła, że kryterium 

oceniać będzie wykorzystanie w ramach projektu potencjałów odnawialnych źródeł energii (OZE) 

występujących na terenie województwa mazowieckiego. Punkty mogą zostać przyznane tylko  
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w sytuacji, gdy suma drugiego i kolejnych rodzajów OZE stanowią co najmniej 20% udziału 

produkowanej energii w ramach projektu. Dodała, że rodzaj OZE rozumie się jako typy instalacji 

produkującej energię z danego źródła tj. np. w przypadku energii produkowanej ze słońca za rodzaj 

OZE zostaną uznane odrębnie panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne (2 rodzaje). 

Przedmiotowe podejście jest zgodne z zapisami regulaminu konkursu rozróżniającymi limity mocy dla 

energii elektrycznej i cieplnej (energia słoneczna - do 2 MWe; energia słoneczna - do 2 MWt) oraz 

wskaźnikami: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] oraz w rozbiciu 

na: dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe], dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]. 

Pan Mariusz Frankowski poinformował, że z uwagi na wątpliwości MJWPU chce tą kwestię 

doprecyzować w regulaminie konkursu i umieścić komunikat, że taka zmiana zaistniała nie w kryterium 

na Komitecie, ponieważ konkurs OZE jest w trakcie realizacji. 

Pan Bartosz Dubiński przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. podziękował 

za zgłoszoną inicjatywę. Przypomniał, że problem ten był podnoszony na X posiedzeniu KM RPO WM 

na lata 2014-2020. Dodał, że wówczas członkowie Komitetu zgodzili się, że  interpretacja powinna iść 

w tym kierunku. Nadmienił, że zmian dokonano w SZOOP, ale została zdywersyfikowana moc 

 w instalacjach związanych z np. energetyką słoneczną na produkcję do 2 MWt energii elektrycznej, do 

2 MWt energii cieplnej. Poprosił o doprecyzowanie w formie komentarza zmian w regulaminie, 

ponieważ byłaby to konsekwencja pewnej logiki, która została przyjęta przy przyjmowaniu tych 

kryteriów czyli efektywności inwestycyjnej, efektywności energetycznej i kosztowej. Dodał, że 

promowanie energetyki słonecznej w rozumieniu ciepła i energii elektrycznej jest efektywnością 

inwestycyjną, a w niektórych wypadkach jedynym możliwym sposobem realizacji projektu np. miasta, 

gdzie drugie źródło jest czasami niemożliwe do zainstalowania, bądź z punktu widzenia ekonomicznego 

nieuzasadnione, gdzie np. jest dystrybucja ciepła w systemie miejskim.  

Pani Kinga Kowalewska powiedziała, że zmiana dokonana w dokumencie programowym SZOOP 

została ujęta również w regulaminie konkursów. Dodała, że tam również ze względu na to kryterium 

odrębnie IZ ujęła energię słoneczną elektryczną i cieplną, żeby  kryterium nie budziło wątpliwości. 

Nadmieniła, że projekty, które mają panele fotowoltaiczne, kolektory należy wskazać  

w pytaniach i odpowiedziach, które można zamieścić pod regulaminem. Powiedziała, że w samym 

regulaminie zawarte jest to rozróżnienie i zostało wprowadzone również na poziomie wskaźników. 

Pani Agnieszka Clarey nadmieniła, że beneficjenci często zgłaszają, że regulamin jest zmieniany 

w ostatniej chwili. Przypomniała, że w tym przypadku regulamin jest jednoznaczny i zmiana jest 

niepotrzebna. z 
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dla subregionów objętych  

10.Podsumowanie i zakończenie szesnastego posiedzenia KM. 

 

Pan Wiesław Raboszuk przypominał, że kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego 

planowane jest na 21 października br.  

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 12.15. 
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informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych; indywidualizację pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. 

4. Uchwała Nr 65/XVI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – 
szczegółowych dla Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Bon na innowacje. 

5. Uchwała Nr 66/XVI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych-
szczegółowych dla Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój 
zaplecza badawczo-rozwojowego. 

6. Uchwała Nr 67/XVI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych-
szczegółowych dla Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2, typ projektu: Wsparcie 
początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw. 

7. Uchwała Nr 68/XVI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych – 
szczegółowych dla Działania 5.1 Rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji 
dla Województwa Mazowieckiego oraz zabezpieczenie spływu wód wezbranych.  

8. Uchwała Nr 69/XVI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 r.w sprawie zatwierdzenia zapisów zmian do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie realokacji środków EFRR z Działania 5.2 
Gospodarka odpadami – typ projektów - rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK do Działania 5.4 Ochrona 
bioróżnorodności - typ projektów – ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; budowa i 
modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i 
gatunków; projekty ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby 
przyrodnicze dotyczące infrastruktur.  

9. Prezentacja „Stan realizacji RPO WM 2014-2020”. 


