PROJEKT
Protokół XV posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 22 czerwca 2017 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 7/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr 7/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 Uchwała Nr 8/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za rok 2016,
 Uchwała Nr 9/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr 1/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1. Przywitanie uczestników spotkania
Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodnicząca Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników XV
posiedzenia i zapytała, czy ktoś z obecnych ma uwagi do przekazanego porządku
obrad. Wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty.
2. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020)
Pan Zbigniew Gwadera Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego, Członek Komitetu omówił proponowane zmiany w kryteriach wyboru
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020) w kontekście uwag, które wpłynęły do
Sekretariatu Komitetu. Uwagi, które wpłynęły z Ministerstwa Rozwoju (dalej: MR),
dot. m.in.: wyjaśnienia spójności kryterium nr 8 dot. liczby osób objętych wsparciem z
kryterium nr 9. Pan Dyrektor poinformował, iż uwaga MR została uwzględniona, tzn.
w kryterium nr 8 określono obligatoryjną liczbę osób, które mają uzyskać wsparcie na
poziomie 2700. Dodał również, iż dokładane są starania, aby wykonać założoną na
2018 rok wartość wskaźnika produktu i osiągnąć ramy wykonania. Poinformował
także, iż MR zwróciło się z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza objęcie wsparciem w
Strona 1 z 7

ramach definicji kryterium nr 8 oraz co będzie uznawane za osiągnięcie wskaźnika.
W odpowiedzi udzielonej MR wyjaśniono, iż dotyczy to momentu skorzystania z
pierwszej usługi rozwojowej, czyli wykorzystanie bonu na rzecz pozyskania jakiejś
usługi np. szkolenia czy doradztwa dla firmy. Katalog możliwości jest w tym
przypadku dosyć szeroki. Na koniec Pan Dyrektor przekazał, iż na prośbę MR
zostało dodane trzecie kryterium premiujące liczbę osób, które mają być objęte
usługą rozwojową ponad te 2700 osób w projekcie.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła
głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 z dnia 28 sierpnia 2015
r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy 27 głosach „za” (przy 27
osobach obecnych, uprawnionych do głosowania).
3. Informacja na temat stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu przestawiła informację na tematu stanu
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Następnie Pani Małgorzata Zakrzewska odniosła się do sprawozdania rocznego z
realizacji RPO WŁ 2014-2020 za 2016 r., które zostało wysłane do Członków KM
RPO WŁ, a do którego wpłynęły uwagi z trzech instytucji: z Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej (dalej: DG REGIO), Dyrekcji Generalnej ds.
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (dalej: DG EMPL) oraz z
Ministerstwa Zdrowia. Uwagi przesłane z DG REGIO zostały w większości
uwzględnione, Członkowie otrzymali sprawozdanie w trybie rejestruj zmiany ze
zmianami wynikającymi właśnie z uwag zgłoszonych przez DG REGIO. Przede
wszystkim była prośba, żeby uzupełnić albo usystematyzować informacje i tam gdzie
było to możliwe zostało to zrobione. Uwagi z DG EMPL wpłynęły na tyle późno, że
nie zostały one uwzględnione, poza wszystkim nie były zasadne. Informacje, o które
poproszono znajdowały się, tyle że w innej części sprawozdania. Ponadto
sprawozdanie zawierało wszelkie elementy wskazane w instrukcji opracowanej przez
MR, a ich rozszerzenie było ograniczone limitem znaków. Trzecią instytucją, która
zgłosiła uwagi do sprawozdania było MZ. Prośba dotyczyła, żeby nie wskazywać
wprost na to, że nie można było ogłosić konkursów w związku z tym, że nie było w
większości map potrzeb zdrowotnych. Pani Małgorzata Zakrzewska, dodała, iż nie
do końca zgadza się z takim spostrzeżeniem, gdyż samo ogłoszenie mapy potrzeb
nie jest równoznaczne z możliwością ogłoszenia konkursu. Procedury wskazują, iż
po pojawieniu się mapy potrzeb musi powstać uchwala komitetu sterującego z
rekomendacjami do kryteriów. Z kolei później przygotowywany jest plan działań, który
jest następnie zatwierdzany przez komitet sterujący i dopiero wtedy kryteria mogą
zostać przedstawione na komitet monitorujący. Doświadczenie wskazuje na to, iż
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opublikowanie map potrzeb jest tylko wstępnym warunkiem, a dalsza procedura
prowadząca do ogłoszenia konkursu jest długa.
Następnie Pani Marszałek zapowiedziała wystąpienie Dyrektora Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy, Pana Krzysztofa Szewczyka nt. stanu realizacji instrumentów
finansowych RPO WŁ 2014-2020. Dodała również, że województwo łódzkie było
jednym z pierwszych województw, które podpisało porozumienie z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK), a teraz jest już na zaawansowanym etapie
realizacji tego porozumienia.
Pan Krzysztof Szewczyk, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Członek
Komitetu poinformował, iż na początku maja br. BGK ogłosił przetarg na wyłonienie
pośredników finansowych w ramach Poddziałania II.3.2. Do połowy przyszłego
tygodnia jest czas na składanie ofert. Po dokonaniu ich oceny, jeżeli nie będzie
żadnych odwołań i komplikacji, umowy z pośrednikami zostaną zawarte na przełomie
sierpnia/września br. Pan Dyrektor dodał, że na koniec września pośrednicy będą
już mogli uruchomić produkty finansowe i nastąpi szeroka akcja z udzielaniem
pożyczek. Następnie Pan Dyrektor poinformował, że w ramach Poddziałania VIII.3.2
na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji przetargowej. W przyszłym tygodniu
na komitecie doradczym dot. instrumentów zostanie ona przedstawiona do
zatwierdzenia i w pierwszym tygodniu lipca br. będzie możliwe ogłoszenie przetargu.
Jeżeli chodzi o uruchomienie instrumentów w ramach 4 OP, na początku trzeciego
kwartału br. planowane jest ogłoszenie przetargu przez BGK na wyłonienie
pośredników finansowych.
Pan Wolfgang Munch, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG REGIO
pochwalił pozycję województwa łódzkiego w rankingu i dodał, że w porównaniu z
innymi województwami, łódzkie nie jest opóźnione we wdrażaniu oraz zaapelował,
aby utrzymać taki poziom w następnych latach Podziękował również za bardzo
szczegółową prezentację i sprawozdanie. Następnie zwrócił uwagę na 1 OP i
widoczne małe zainteresowanie beneficjentów, co należy omówić na innym
spotkaniu. Wskazał także na problem z wdrażaniem 3 OP w ramach inwestycji
kolejowych. Podkreślił, że należałoby skupić się na inwestycjach o charakterze
regionalnym Przyznał, że jest to trudna oś. W przypadku 5 OP przekazał gratulacje,
ponieważ udało się zaakceptować opracowany Plan gospodarki odpadami dla
Województwa Łódzkiego, który jest dobrym planem Pan Wolfgang Munch przyznał,
że opóźnienia w tej kwestii nie wynikają z winy województwa łódzkiego,
poinformował, iż w najbliższy piątek ma spotkanie w Ministerstwie Środowiska.
Następnie Pan Dyrektor przedstawił ogólny komentarz, iż przedstawiona
prezentacja była bardzo szczegółowa, a sprawozdanie jest dokumentem
administracyjnym, nie przystosowanym do odbioru dla ogółu. Zaznaczył, że
należałoby przedstawić społeczności jakie korzyści dla obywateli niesie realizowanie
Programu. Podkreślił, że należy większą uwagę skierować na komunikację z
obywatelami. Jest to jednym z wniosków Ewaluacji Strategii Komunikacji RPO WŁ,
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gdzie napisane jest, że mieszkańcy nie identyfikują korzyści osobistych z
Funduszami Europejskimi.
Pani Joanna Skrzydlewska odpowiadając zaznaczyła, iż realizacja RPO WŁ 20142020 jest możliwa dzięki sprawnej pracy IZ i IP, ale nie byłaby możliwa gdyby nie
współpraca z KE. Z naszego punktu widzenia współpraca z DG REGIO przebiega
wzorcowo. Wskazywane są kierunki którymi mamy podążać w celu osiągnięcia
założeń, które są istotne. Tego samego nie można niestety powiedzieć o współpracy
z DG EMPL. Pani Marszałek wyraziła nadzieję, że z biegiem czasu i w tym
przypadku współpraca poprawi się, tak aby lepiej wspólne realizować cele, które
mamy do osiągniecia. Zgodziła się z Panem Wolfgangiem Munchem, że
informowanie mieszkańców województwa w sprawie wydatkowania środków unijnych
i pokazywania im co udało się dzięki nim zmienić, jest bardzo ważne. Kampania
informacyjno-promocyjna nt. tego co się udało dotychczas zrobić została doceniona
przez MR, a przykład naszego województwa był podawany jako wzorcowy jeżeli
chodzi o dotarcie do mieszkańców. W ramach projektu Mobilne Centrum Informacji o
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
bardzo nowoczesny autobus jeździł po całym województwie, a mieszkańcy mogli
uzyskać informacje nt. tego co już zostało zrealizowane i co planujemy zrealizować w
przyszłości.
Pan Wolfgang Munch, podziękował za słowa pochwały dot. współpracy z KE.
Podkreślił, że jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Pani Anny Koneckiej.
Poinformował również, że w najbliższym czasie sprawy związane z Programem
prowadzić będzie Pani Małgorzata Kucińska, z którą, jak ma nadzieję, również
dobrze ułoży się współpraca.
Pani Krystyna Pawlak, Unia Miasteczek Polskich, Zastępca Członka zadała
pytanie w sprawie 7 OP czyli ochrony zdrowia. Poprosiła o orientacyjny termin
zakończenia oceny wniosków. Dodała, że cały 2016 r. w powiecie łęczyckim był
rokiem zbiórki publicznej zarejestrowanej przez Ministerstwo Finansów, w ramach
której wszyscy mieszkańcy uczestniczyli w zbieraniu pieniędzy na wkład własny do
projektu, który złożył łęczycki szpital. Na koniec wyraziła zdziwienie troską Pana
Wolfganga Muncha o lepsze informowanie mieszkańców o wydatkowaniu funduszy
europejskich, ponieważ taka informacja od wielu lat przekazywana jest na bardzo
dobrym poziomie. Jako przykład wskazała na odbywające się ostatnio w Łęczycy Dni
Otwarte Funduszy Europejskich.
Pani Joanna Skrzydlewska poinformowała Panią Krystynę Pawlak, iż eksperci
zakończyli już swoją pracę. Jest już lista projektów, które zostały wyłonione do
dofinansowania i na najbliższym posiedzeniu ZWŁ zostanie podjęta odpowiednia
uchwała.
Pani Anna Konecka przedstawiciel KE reprezentujący DG REGIO, w sprawie
polepszenia komunikacji doprecyzowała, że chodziło o to, aby pokazywać efekty
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inwestycji. Pani Anna Konecka doceniła, że w tym sprawozdaniu rocznym
odniesiono się do komentarzy wskazanych przez KE.
Pani Małgorzata Majewska Ministerstwo Zdrowia, Członek Komitetu
podziękowała za uwzględnienie uwagi. Doprecyzowała, że chodziło o to, że w
pierwszej wersji sprawozdania informacja o publikacji map była dość ogólna, a tak
jak Pani Dyrektor Małgorzata Zakrzewska zaznaczyła, mapy są pierwszym krokiem
do ogłoszenia konkursów. Natomiast obecna informacja w sprawozdaniu jest już
jasna i czytelna. Pani Małgorzata Majewska przekazała również prośbę, aby w
przyszłości przesyłać zgłoszone uwagi wraz z informacją od kogo dana uwaga
wpłynęła.
Pani Małgorzata Zakrzewska zapewniła, że stosowne materiały będą
przekazywane. Tym razem skupiono się w pierwszej kolejności na poprawieniu
sprawozdania na podstawie uwag z DG REGIO, których było sporo, wpłynęły
stanowczo za późno i dodatkowo w okresie wolnym od pracy.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła
głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 za rok 2016. Przedmiotowa uchwała została przyjęta przy 26 głosach „za”
(przy 26 osobach obecnych, uprawnionych do głosowania).
4. Omówienie proponowanej zmiany do regulaminu działania KM RPO WŁ
2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska, przedstawiła zmianę w regulaminie działania KM
RPO WŁ, która dotyczy umożliwienia refundacji kosztów przejazdu komunikacją
miejską dla Członków KM RPO WŁ.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła
głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 1/15 z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedmiotowa
uchwała została przyjęta jednomyślnie przy 26 głosach „za” (przy 26 osobach
obecnych, uprawnionych do głosowania).
5. Informacja nt. badania ewaluacyjnego zrealizowanego w 2016 r. pt.
Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ora działań przewidzianych w
Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.
Pan Wojciech Pieniążek, EVALU Sp. z.o.o., przedstawił wyniki przeprowadzonego
badania ewaluacyjnego.
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Pani Agata Wolnicka, reprezentująca Ministerstwo Rozwoju – Instytucję ds.
koordynacji strategicznej, Członek Komitetu zapytała, czy w badaniu
ewaluacyjnym zastosowano różne podejście do różnych grup beneficjentów tj.
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego oraz tak samo w odniesieniu
do funduszy, oraz czy przedmiotem badania była kwestia postrzegania przez
beneficjentów swoich zadań promocyjnych w związku z realizacją projektu.
Pan Wojciech Pieniążek odpowiedział, iż w badaniu ewaluacyjnym rozróżniono
jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Okazało się, że wiedza
samorządów o funduszach jest dużo większa i wykazują one większe
zainteresowanie. Zbadano samoświadomość beneficjentów, i okazało się, że
wykonują oni pewne zobowiązania związane z projektem, bardzo rzadko projektant
ma taką świadomość, a największą świadomość mają jednostki samorządu
terytorialnego. Różnica między EFS a EFRR, jest niezauważalna, zupełnie inni
beneficjenci są odbiorcami tych funduszy.
Po zakończeniu dyskusji Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała za prezentację.
6. Sprawy różne
Pani Marszałek przekazała Członkom informację, iż do sekretariatu KM RPO WŁ w
ostatniej chwili wpłynęła prośba, aby przedstawić informację dotyczącą potencjału
rozwoju województwa łódzkiego w obszarze biogospodarki, którą zaprezentuje Pan
Dr Andrzej Siemaszko doradca Marszałka Województwa Łódzkiego.
Pan Andrzej Siemaszko zaczął od wyjaśnienia czym jest biogospodarka, która
uchwałą Sejmiku została uznana jako strategiczny kierunek rozwoju województwa
łódzkiego. To olbrzymia część gospodarki, która bazuje na zasobach naturalnych i
wykorzystuje biotechnologie do rozwoju poszczególnych sektorów. Biogospodaka
jest traktowana jako lekarstwo na część takich wyzwań jak wyczerpywanie się
surowców naturalnych, wprowadzanie nowych zrównoważonych metod produkcji,
zmiany klimatu. W UE biogospodarka jest na wyższym poziomie i obejmuje np.
sektor energetyczny, budowę maszyn i konstrukcji, hodowlę zwierząt, przemysł
spożywczy, klimat, środowisko. Polska nadal pozostaje w szarej strefie i nie ma
strategii rozwoju tego obszaru. Województwo łódzkie jest pionierem i konsekwentnie
od dwóch lat dąży do rozwoju biogospodarki. W Regionalnej Strategii Innowacji dla
Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wyróżniono sześć inteligentnych specjalizacji,
które należą do biogospodarki. Szczególnie żywność i innowacyjna medycyna. Na
obecnym etapie niezbędne jest określenie potencjału województwa łódzkiego w
zakresie możliwości biogospodarki, czyli opracowanie mapy stanu biogospodarki w
województwie łódzkim. Pan Andrzej Siemaszko podkreślił, że należy sięgnąć do
poziomu gmin i powiatów, aby zbadać jak tam rozwija się biogospodarka.
Przygotowane stosownej ekspertyzy jest niezbędne, aby określić potencjał oraz
perspektywę gospodarczą rozwoju województwa łódzkiego w zakresie
biogospodarki.
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Pan Andrzej Różalski, Uniwersytet Łódzki, Członek Komitetu ustosunkował się
do przedstawionej prezentacji wyrażając zadowolenie, że jest to odpowiedź na
propozycje złożoną przez UŁ. Przy okazji zadeklarował chęć udziału UŁ w tworzeniu
takiej ekspertyzy. Pan Andrzej Różalski wyraził głębokie przekonanie, że i inne
łódzkie uczelnie wyższe wzięłyby udział w tworzeniu takiego opracowania.
Pani Barbara Ladżyńska, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”, Członek Komitetu odnosząc się do prezentacji nt. biogospodarki
zauważyła, że na pewno nie stracimy jako województwo takiej pozycji jaką teraz
zajmujemy.
Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu.
Poinformowała również, iż ze względu na okres wakacyjny do Członków Komitetu
wysłana zostanie prośba o obiegowe zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w
ramach RPO WŁ 2014-2020. Na koniec poinformowała, że następne posiedzenie
planowane jest na wrzesień.
Pani Małgorzata Zakrzewska wyraziła podziękowania dla Pani Anny Koneckiej za
dotychczasową współpracę.
Pan Wolfgang Munch poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie Komitetu
informacji nt prognozy wypłat do końca roku oraz prezentację poświęconą
instrumentom finansowym 2014-2020. Wspomniał także o „Inicjatywie dotyczącej
regionów słabiej rozwiniętych”, którą podjęto w województwach świętokrzyskim i
podkarpackim, gdzie uruchomione zostanie m.in. Centrum Transferu Technologi. To
jest program, który będzie włączał trzy uniwersytety planowane jest także utworzenie
programu aktywizującego firmy. Na koniec Pan Wolfgang Munch poinformował, iż
DG REGIO chciałoby dokonać prezentacji tej Inicjatywy na jednym z kolejnych
spotkań KM.
Pani Agata Wolnicka zaprosiła zebranych do udziału w konferencji dla średnich
miast, która odbędzie się w najbliższy wtorek, a organizowana jest przez MR.
Pani Anna Konecka na koniec również wyraziła podziękowanie za dotychczasową
współpracę.
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