Protokół z VII posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 3/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r., w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z późn. zm.
1. Przywitanie uczestników spotkania.
Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodnicząca Komitetu, przywitała zgromadzonych uczestników VII posiedzenia
Komitetu.
2. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów RPO WŁ na lata
2014-2020.
Zgodnie z porządkiem obrad Pani Małgorzata Zakrzewska, Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu przedstawiła informację nt.
proponowanych zmian w ramach kryteriów wyboru projektów RPO WŁ na lata 2014-2020
w zakresie Osi priorytetowej III Transport, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi
priorytetowej V Ochrona środowiska, Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny
regionu, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych oraz Osi priorytetowej IX
Włączenie społeczne.
Ze względu na brak uwag, Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z późn. zm.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 37 głosach „za” (37 osób
obecnych, uprawnionych do głosowania).
Z uwagi na brak dalszych głosów, Pani Małgorzata Zakrzewska omówiła tryb
wprowadzenia nowych kryteriów dotyczących oceny strategicznej zgodności projektów ze
Strategią Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (dalej: Strategia ZIT) dla
11 Poddziałań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. W ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zdecydowano zastosować tryb konkursowy dla
wyboru projektów, co oznacza że Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny (dalej SŁOM)
wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) będą dokonywały oceny projektów. W ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projekty będą wybierane w trybie
pozakonkursowym, a kryteria wyboru projektów będą tożsame z kryteriami dla danych Poddziałań.
SŁOM będzie jedynie dokonywał wstępnej oceny formalnej dotyczącej zgodności inwestycji ze
Strategią ZIT, która została zatwierdzona przez SŁOM w dniu 24 marca 2016 r. i pozytywnie
zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020 w dniu 31 marca 2016 r.
W ramach Strategii ZIT zaproponowano projekt kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym.
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Pani Małgorzata Zakrzewska dodała również, iż w najbliższym czasie Członkom Komitetu
zostanie przesłana również wersja robocza kryteriów wyboru projektów w ramach Osi
Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja
usług biznesowych.
Ze względu na brak dalszych głosów, Pani Joanna Skrzydlewska zwróciła się do
przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych osi priorytetowych
o podsumowanie ogłoszonych do tej pory konkursów i naborów wniosków.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Maja Reszka, Dyrektor Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego, Członek Komitetu i poinformowała, iż:

ds.

1) Wybrano do dofinansowania 9 projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie
III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne, na kwotę dofinansowania 96 mln zł. Na liście
rezerwowej znajduje się 1 projekt gminy Wartkowice.
2) W ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna
i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego wybrano 8 projektów na kwotę dofinansowania 6,5 mln zł. Na
liście rezerwowej znajduje się 66 projektów.
3) W ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.1 Drogi
wojewódzkie zakontraktowano 4 projekty na kwotę dofinansowania 100 mln zł, a w trakcie
oceny znajdują się 2 projekty na kwotę 29 mln zł.
4) W ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody,
Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, w odpowiedzi na konkurs wpłynęło tylko 5 wniosków,
które przeszły ocenę formalną. Do wykorzystania w konkursie była kwota 25 mln zł.
5) W ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody,
Poddziałanie V.4.2, Przeciwdziałanie degradacji środowiska wpłynęło 15 projektów na
kwotę dofinansowania 25 mln zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 25 mln
zł, co oznacza że prawdopodobnie wszystkie projekty zostaną dofinansowane.
6) W ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków trwa ocena 81 projektów na kwotę dofinansowania 105 mln
zł. Na konkurs przeznaczono 118 mln zł.
7) W ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski,
w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 projektów na kwotę dofinansowania 214 mln. zł. Na
konkurs przewidziano 142 mln zł.
8) W ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1
Technologie informacyjno – komunikacyjne, w konkursie wpłynęły 43 projekty na kwotę
dofinansowania 143 mln. zł. Na konkurs przewidziano 103 mln zł.
9) W dniu 20 czerwca 2016 r. zostanie uruchomiony konkurs w ramach Osi priorytetowej V
Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, na który
przeznaczono kwotę 94,5 mln zł.
Pani Ewa Fijałkowska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Zastępca
Członka Komitetu przedstawiła informacje nt. osi priorytetowych wdrażanych przez WUP:
1) W ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności
zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy weryfikacja złożonych
wniosków została zakończona. Umowy z powiatowymi urzędami pracy zostaną podpisane
do końca kwietnia 2016 r.
2) W ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości,
Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych zakończyła się
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weryfikacja wniosków, których wpłynęło 214 na kwotę dofinansowania ponad 300 mln zł,
przy alokacji na konkurs na poziomie 48,5 mln zł. Oznacza to możliwość realizacji 30-35
projektów z około 90, które otrzymały ocenę pozytywną.
3) W ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja
osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym odzew ze strony ośrodków pomocy społecznej był niższy od zakładanego,
w związku z czym zdecydowano o złagodzeniu kryteriów wyboru projektów. W ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty tego typu realizowane były w formie
pozakonkursowej. Na 200 jednostek, które mogły uzyskać dofinansowanie z ok. 140 w
ciągu roku podpisano umowy. W ramach obecnego Programu w pierwszych konkursach
ogłoszonych jeszcze w 2015 r., złożono jedynie 20 wniosków, a tylko z 3 Wnioskodawcami
podpisano umowy.
4) W ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne, podpisano 11 umów na tworzenie świetlic dla dzieci oraz wsparcie
osób niepełnosprawnych na kwotę dofinansowania 19 mln zł. Nie udało się zakontraktować
całej kwoty 23 mln zł przeznaczonej na konkurs, zasili ona zatem konkursy zaplanowane
w 2016 r.
5) W ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii
społecznej, w pierwszym konkursie zakończonym w lutym 2016 r. wymagania postawione
były bardzo wysoko, zdecydowano zatem o złagodzeniu kryteriów. Do chwili obecnej
podpisano 4 umowy, realizacja projektów została rozpoczęta, w tym 1 projekt
pozakonkursowy jest realizowany od listopada 2015 r.

Kolejną osobą która zabrała głos był Pan Maciej Kokotek, Dyrektor Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, Członek Komitetu. Poinformował, iż:
1) W ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1
Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne wpłynęło 7 wniosków, z których
5 zostało wyłonionych do dofinansowania na kwotę dofinansowania 19 mln zł
2) W ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja
przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w konkursie wpłynęło
25 wniosków o dofinansowanie, ocenie merytorycznej poddano 16 wniosków,
a dofinansowanie otrzymało 11 projektów na kwotę dofinansowania 23 mln zł.
3) W ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2
Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R
przedsiębiorstw wpłynęło 105 wniosków na kwotę dofinansowania 64 mln zł. W chwili
obecnej trwa ocena projektów.
4) W ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3
Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP złożono 358
wniosków na kwotę dofinansowania 418 mln zł. Termin składania wniosków decyzją
Zarządu Województwa Łódzkiego został wydłużony na prośbę przedsiębiorców.
5) W ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2
Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw wnioski można składać do końca kwietnia br. Na konkurs przeznaczono
kwotę ok 44,5 mln zł.
6) W ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP, wnioski
można składać do końca kwietnia br. Na konkurs przeznaczono kwotę 4,5 mln zł.
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Pan Zbigniew Gwadera – p.o. Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego, Członek Komitetu, omówił postęp wdrażania w ramach pozostałych Osi
priorytetowych.
1) W ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat
3 zainteresowanie ze strony samorządów jest bardzo niewielkie. Spośród 40 złożonych
wniosków do dofinansowania wybrane zostały 22, na kwotę dofinansowania ponad 12 mln
zł.
2) W ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3
Kształcenie zawodowe, ze złożonych 125 projektów do dofinansowania wybrano 40, co
oznacza wykorzystanie tylko 1/3 alokacji. W dniu 21 kwietnia br. uruchomiony zostanie
kolejny konkurs uzupełniony o niewykorzystaną kwotę alokacji.
3) W ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka
jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne trwa ocena wniosków.
Beneficjenci
działając
rutynowo
popełniają
podstawowe
błędy
wynikające
najprawdopodobniej z przyzwyczajeń związanych z aplikowaniem w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 6 maja br. uruchomiony zostanie kolejny konkurs, aby
wykorzystać dostępną alokację i jak najszybciej rozpocząć realizację projektów.
4) W ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1
Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, w dniu 7 kwietnia br.
ruszył nabór wniosków.
5) W ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.3
Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy uruchomiono konkurs. Wnioski
będzie można składać od 23 maja br.
Pan Zbigniew Gwadera nadmienił, iż konkursy z zakresu ochrony zdrowia w ramach
Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej zostaną uruchomione w IV kwartale
2016 r.
Pani Joanna Skrzydlewska dodała że w II kwartale 2016 r. zostaną uruchomione
konkursy w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie
VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury oraz Działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej.
Pani Barbara Robak, Członek Zarządu Powiatu Tomaszewskiego, występująca
z ramienia Związku Powiatów Polskich, Zastępca Członka Komitetu, zadała pytanie dotyczące
błędów jakie najczęściej pojawiają się we wnioskach składanych przez beneficjentów w ramach
kształcenia zawodowego. Pomimo dużej ilości złożonych wniosków, liczba wniosków które
uzyskały dofinansowanie jest bardzo niewielka.
W odpowiedzi Pan Zbigniew Gwadera poinformował, iż najczęstszym błędem który
popełniają beneficjenci przygotowując wnioski o dofinansowanie, jest brak powiązania potrzeb
z zadaniami, przeszacowanie budżetu, nieuwzględnianie kryteriów lub uwzględnianie kryteriów
z kształcenia ogólnego przy kształceniu zawodowym. Dodał również, iż beneficjenci, którzy chcą
sprostować błędy mają możliwość stałego kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za ocenę
wniosków. W dniu 8 kwietnia 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie z beneficjentami, których
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wnioski zostały odrzucone. Stawiło się 5 podmiotów (na 17 zaproszonych) co świadczy o ich
niewielkim zainteresowaniu.
Pani Maja Reszka w kontekście planowanych konkursów z zakresu kultury i turystyki
zwróciła uwagę na Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu tzw. rozporządzenie w sprawie GBER, czyli wyłączeń blokowych. Beneficjenci planujący
inwestycje z zakresu kultury i turystyki muszą pamiętać, że pomoc publiczna będzie udzielana
zgodnie z treścią powyższego rozporządzenia, przy wykorzystaniu dwóch mechanizmów, które są
w nim wskazane. W odniesieniu do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz infrastruktury
lokalnej rozporządzenie określa sytuacje, w których pomoc może zostać udzielona.
Pan Tomasz Kącki – Wójt Gminy Mokrsko, Zastępca Członka Komitetu poinformował,
że istnieją duże obawy co do efektywności pozyskania
dofinansowania w ramach Osi
priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Zwrócił uwagę na niski poziom dofinansowania
w zakresie infrastruktury oraz dodatkowe wydatki jakie musi ponieść gmina, związane
z przeprowadzoną reformą edukacji.
Odpowiadając Pan Zbigniew Gwadera zachęcił do tworzenia punktów przedszkolnych,
zamiast przedszkoli. Dodał również, iż możliwe jest orientacyjne określenie w skali 3 lat
zapotrzebowania na miejsce w przedszkolach, na podstawie oceny sytuacji demograficznej
w danej gminie.
Pan Tomasz Kącki dodał, iż zawężenie pojęcia infrastruktury do samego pomieszczenia
nie jest do końca właściwe, ponieważ w pojęciu tym mieszczą się również np. place zabaw.
Potencjalni beneficjenci z obszaru gminy Mokrsko zainteresowani składaniem wniosków
o dofinansowanie, po przeanalizowaniu wymagań ostatecznie zrezygnowali z aplikowania.
Pani Joanna Skrzydlewska zachęcała, aby pomimo trudności, nie rezygnować i aplikować
zarówno w zakresie Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna jak i Działania X.1 Powrót na
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Pan Zbigniew Gwadera dodał, iż faktycznie istnieje problem co do ilości dostępnych
miejsc dla dzieci w wieku lat 6 w przedszkolach. Zasugerował, aby dzieci dla których zabraknie
miejsc w przedszkolach przenieść do żłobków i zachęcał do takiego rozwiązania z uwagi na dużą
pulę środków przeznaczonych na opiekę żłobkową, mimo że wymagania w tym zakresie są
bardziej rygorystyczne. Przepisy prawa dopuszczają możliwość pozostawienia dzieci w żłobku do
4 roku życia.
Pani Magdalena Michalska, Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego, Zastępca Członka Komitetu, odniosła się
do kwestii tworzenia punktów żłobkowych, ponieważ w jej opinii przenoszenie dzieci do żłobków
jest ich uwstecznianiem. Poziom kształcenia przedszkolnego jest bardzo ważny dla rozwoju dzieci.
Dodatkowo, to co było wystarczające jeszcze kilka lat temu, w chwili obecnej nie spełnia już
oczekiwań, ze względu np. na zwiększone wymagania rodziców.
Kolejną osobą która zabrała głos był Pan Rafał Markowicz obserwator z ramienia
Ministerstwa Rozwoju (w zakresie procesu desygnacji) który podziękował Panu Dominikowi
Patorze – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej, Członkowi Komitetu, za
przyśpieszenie procesu desygnacji. Poinformował, iż w dniu 1 kwietnia 2016 r. Instytucja
Audytowa wydała pozytywną opinię na temat spełnienia kryteriów desygnacji dla RPO WŁ 20142020. W dniu 5 kwietnia 2016 r. wszczęta została procedura obiegowa Komitetu ds. desygnacji, a
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w dniu 12 kwietnia 2016 r. upływa termin na zgłaszanie uwag. W przypadku braku uwag, możliwe
będzie udzielenie desygnacji, a tym samym możliwa będzie certyfikacja wydatków do KE w
ramach Programu.
Pani Joanna Skrzydlewska, podziękowała za tę informację.
Pan Maciej Kokotek poinformował, iż w dniu 12 kwietnia 2016 r. przekazane zostało pismo
do urzędów powiatowych z całego województwa, informujące o możliwości zorganizowania
spotkań z przedstawicielami beneficjentów na terenie danego powiatu np. w siedzibach starostw,
a jeśli zajdzie taka konieczność również w siedzibach urzędów gminnych. Poprosił o życzliwe
potraktowanie tej inicjatywy i skorzystanie z pomocy ekspertów.
W nawiązaniu do tej wypowiedzi, Pan Dominik Patora zachęcił do kontaktowania się
z 5 punktami informacyjnymi funkcjonującymi na terenie województwa (w Łodzi, Sieradzu,
Bełchatowie, Brzezinach oraz Łowiczu) i zadeklarował, że w razie potrzeby pracownicy tych
punktów są w stanie wziąć udział w spotkaniach z beneficjentami na poziomie powiatu jak i gminy.
Z racji na brak dalszych głosów, Pani Joanna Skrzydlewska dziękując za udział,
zamknęła VII posiedzenie Komitetu. Poinformowała, iż następne posiedzenie odbędzie się w dniu
16 maja 2016 r. w siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Wiceprzewodnicząca
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Joanna Skrzydlewska

Przygotował: Marcin Foryt
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 9 maja 2016 r.
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