Protokół z XII posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 15 grudnia 2016 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 11/16 KM RPO WŁ z dnia 15 grudnia 2016 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 (zatwierdzenie zmian kryteriów wyboru projektów).
1. Przywitanie uczestników spotkania.
Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodnicząca Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników XII posiedzenia
Komitetu, następnie zwróciła się do uczestników spotkania z pytaniem o uwagi do porządku
obrad.
Ze względu na brak uwag, porządek obrad został przyjęty.
2. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020)
Pani Ewa Fijałkowska, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zastępca
Członka Komitetu omówiła proponowane zmiany w kryteriach wyboru projektów w VIII i IX
osi w ramach RPO WŁ 2014-2020. W VIII osi uszczegółowione zostały kryteria w odniesieniu
do dwóch poddziałań dot. rewitalizacji, poprzez doprecyzowanie, iż projekt rewitalizacyjny
w VIII osi w Poddziałaniu 8.2.2 i 8.3.4 jest realizowany na obszarze rewitalizacji określonym
w programie rewitalizacji, a jego uczestnikami są m.in. mieszkańcy obszaru
rewitalizowanego.
Modyfikacja
kryteriów
została
wprowadzona
w
związku
z zaakceptowaniem planu rewitalizacji dla Łodzi. Odnośnie VIII osi wpłynęła uwaga z KE dot.
definicji kryterium premiującego uznając, że niejasny jest zapis: „osoby przebywające”.
Wyjaśniając Pani Ewa Fijałkowska wskazała, że jest to identyczny zapis jak we wcześniej
zaakceptowanym Poddziałaniu 8.2.1, a kryterium dot. projektów dedykowanych terenom
wiejskim. Kolejne pytanie z KE dot. kryterium nr 2 w Poddziałaniu 9.1.1, a dokładnie
dlaczego to kryterium zostało przeniesione do kryteriów premiujących. Wyjaśniając Pani
Ewa Fijałkowska wskazała, że zgodnie z wytycznymi usługi aktywnej integracji
o charakterze zawodowym są realizowane przez podmioty wybrane w ramach zlecenia
badania publicznego na zasadach przewidzianych w ustawie o pożytku publicznym
i wolontariacie. Powyższy zapis jako kryterium dostępu eliminował zatem gro projektów
składanych przez ośrodki i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W związku z tym podjęto
decyzję, że kryterium to będzie traktowane jako kryterium premiujące. W ostatniej uwadze
KE poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego zrezygnowano z kryterium kompleksowości wsparcia.
Pani Ewa Fijałkowska poinformowała, iż w tym przypadku kryterium indywidualizacji
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wsparcia, swoim zakresem pokrywa się z usuwanym kryterium. Dodała również, iż pojawiły
się dwie uwagi z Ministerstwa Rozwoju (dalej: MR), które zostały uwzględnione.
Pan Ryszard Szubański, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zastępca Członka
Komitetu przypomniał o tym, że wielokrotnie zgłaszał postulat, żeby zrobić coś z kryterium
dodatkowość wsparcia w XI osi.
Pani Joanna Skrzydlewska poprosiła, żeby uwagi do osi X i XI omawiane były po
przedstawieniu propozycji zmian dla tych osi.
Pani Barbara Robak, Związek Powiatów Polskich, Zastępca Członka Komitetu poprosiła
o doprecyzowanie proponowanych zmian w VIII osi, w zakresie rewitalizacji.
Pani Ewa Fijałkowska odpowiadając doprecyzowała, że celem proponowanych zmian jest
m.in. ujednolicenie pojęcia grupy docelowej w procesie rewitalizacji, tak aby zarówno w VIII
osi, jak i w innych osiach grupa docelowa była tak samo zdefiniowana. Poprzedni zapis
wskazywał tylko, że projekt rewitalizacyjny realizowany jest na obszarze rewitalizacji
określonym w programie, a w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość realizowania
projektu lub jego części poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem że projekt służy
realizacji celów wynikających z realizacji programu. Tak sformułowane kryterium było zbyt
ogólne, należało je więc doprecyzować .
Pan Zbigniew Gwadera, Dyrektor Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek
Komitetu przedstawił zmiany dot. osi X i XI. Pan Dyrektor rozpoczął omawianie zmian od
przesłanej z MR uwagi w odniesieniu do kryterium nr 6, którą to uwagę uwzględniono.
Następnie przeszedł do uwag nadesłanych z KE, które odnoszą się zarówno do osi X, jak
i XI. Kryterium dot. kompleksowości wsparcia (kryterium nr 2), w zakresie wsparcia opieki
żłobkowej, w osi X zostanie dodane w najbliższych konkursach. Kryterium w zakresie
outplacement, w Poddziałaniu 10.2.2 (kryterium nr 7) zostało doprecyzowane w taki sposób,
aby jasno wskazywało, że podmiot który składa wnioski o dofinasowanie może maksymalnie
starać się o dwa projekty. W ramach kryterium nr 6 w XI osi, KE wnioskowała
o wprowadzenie podobnej zmiany jak MR, co zostało uwzględnione. Kontynuując Pan
Zbigniew Gwadera, poinformował, że zostały wprowadzone również autokorekty
w kryterium nr 9 i 10, gdzie chodzi o warunki procedury udzielania wsparcia w formie
aktywizacji zawodowej. Dodatkowo w kryterium nr 9 odnoszącym się do liczby złożonych
wniosków, dokonano korekty sposobu weryfikacji w ten sposób, że będą one weryfikowane
na podstawie pola 2.10.
Odpowiadając na pytanie Pana Ryszarda Szubańskiego, która również została przesłana
drogą e-mailową, w zakresie definicji kryteriów nr 2 i 6, odnoszących się do kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy w odniesieniu do przedszkolaków poinformował, że
jest to zgodne z wytycznymi, które dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach EFS na lata
2014-2020. Odnosząc się do dodatkowości wsparcia w edukacji przedszkolnej
i kwestionowania, że w pozostałych obszarach czyli kształceniu ogólnym i zawodowym nie
ma takich zapisów, Pan Dyrektor poinformował, iż w chwili obecnej procedowane są tylko
kryteria dot. edukacji przedszkolnej, gdyż w tym obszarze przewidywany jest konkurs
w pierwszym kwartale 2017 r., natomiast kryteria w ramach dodatkowości wsparcia
w odniesieniu do kształcenia ogólnego i zawodowego, będą omawiane na następnym
posiedzeniu KM.
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Pan Ryszard Szubański odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Zbigniewa Gwadery,
stwierdził, iż miało nie być tych kompetencji. Poprosił, aby ta kwestia pojawiła się
w kontekście kształcenia ogólnego i zawodowego.
Pan Arkadiusz Tokarski, Naczelnik Wydziału Kształcenia i Kompetencji w Regionie
Departamentu ds. EFS odpowiedział, że kryterium zostało skorygowane zgodnie
z sugestiami i w odniesieniu do kształcenia zawodowego i ogólnego będzie brzmiało
identycznie.
Pan Tomasz Kącki, Podregion Zachodni, Zastępca Członka Komitetu odniósł się do
ewentualnych zmian w kryteriach w kontekście reformy edukacji.
Pani Joanna Skrzydlewska w odpowiedzi stwierdziła, że reforma została przyjęta zaledwie
kilka godzin temu i nie miała czasu na dokładne zapoznanie się z treścią ustawy
i odpowiednich rozporządzeń, i nie jest w stanie w tym momencie odnieść się w sposób
merytoryczny do pytania.
Pan Zbigniew Gwadera poinformował, iż Konwent Marszałków zajmował się kwestią
reformy edukacji i wyraził zaniepokojenie w kontekście zachowania trwałości projektów,
natomiast MR stwierdziło, iż reforma nie wprowadzi w tej kwestii istotnych zmian.
Pani Joanna Skrzydlewska poinformowała dodatkowo, iż konkursy na rok 2017 w zakresie
kształcenia ogólnego nie są planowane.
Z uwagi na brak dalszych 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 RPO WŁ 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 28 głosach „za” na 30 głosów
uprawnionych do głosowania.
3. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła krótką prezentację nt. stanu realizacji Programu.
Pan Tomasz Kącki zwrócił uwagę na problem dot. liczenia długości linii kanalizacyjnej. Czy
będzie to długość, która została fizycznie wybudowana, czy liczona podwójnie z tzw.
kanalizacjami podciśnieniowymi zawracającymi ścieki. Przypomniał, iż w kryteriach jest to
liczone jako podwójna linia i to powoduje, że większość aglomeracji wiejskich nie spełnia
wymogów. Podał dla przykładu, że na kilometrze budowanej sieci jest 120 mieszkańców, ale
jeżeli jest to liczone z kanalizacją ciśnieniową wracającą ścieki, wtedy projekt nie spełnia
wymogów, bo wówczas wykazać można tylko 60 mieszkańców. Zwrócił się
z zapytaniem o możliwość zmiany tego kryterium.
Pani Maja Reszka, Dyrektor ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Członek
Komitetu poinformowała, iż kryterium odnośnie wskaźnika koncentracji zostało już
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w uszczegółowieniu zmienione.
Do tej pory beneficjent wskazywał ilość
wybudowanych/przebudowanych km w ramach projektu oraz deklarował na tej długości ilość
przyłączeń i w ten sposób określona była średnia przyłączeń przypadająca na km.
Pan Tomasz Kącki zwrócił się z prośbą o możliwość doprecyzowania sposobu przeliczania.
Pani Maja Reszka odpowiedziała, iż nie będzie ponownego przeliczania, gdyż nie ma już
wskaźnika koncentracji w projekcie, bowiem osiągnięty musi być w ramach aglomeracji.
Pan Tomasz Kącki zapytał o kolejne konkursy w tym obszarze, w związku z tym, że do tej
pory cała kwota nie została wykorzystana.
Pani Maja Reszka poinformowała, że konkurs jest zaplanowany na pierwszy kwartał
przyszłego roku.
4. Sprawy różne
Pani Małgorzata Zakrzewska odniosła się do tematu podmiotowego systemu finansowania,
w ramach X osi finansowanej z EFS. Zapis istniejący obecnie w programie wskazuje wprost,
że realizacja ma odbywać się w trybie pozakonkursowym i pomimo rozmów prowadzonych
z KE trwających blisko rok, nie ma możliwości ogłoszenia konkursu, przed datą formalnego
przekazania do KE wniosku o modyfikację programu operacyjnego, bowiem dopiero data
przekazania modyfikacji jest datą początkową kwalifikowalności podejmowanych działań. Po
spotkaniu rocznym z KE, wystosowane zostało pismo do MR z prośbą o udzielenie zgody na
dokonanie indywidualnej zmiany w programie, tzn. zmiany z trybu pozakonkursowego na
tryb konkursowy w ramach wdrażania podmiotowego systemu finansowania. W związku z
tym, że zgoda taka została udzielona, kolejnym krokiem jest akceptacja projektu zmiany
Programu przez Komitet, co zostanie przeprowadzone w formie głosowania w trybie
obiegowym. Pozwoli to na złożenie wniosku do KE o modyfikację Programu oraz ogłoszenie
konkursu.
Wobec braku dalszych głosów Pani Marszałek podziękowała
w posiedzeniu, po czym zakończyła obrady XII posiedzenia Komitetu.
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Wiceprzewodnicząca
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Joanna Skrzydlewska

Przygotowała: Anna Marciniak
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 13.01.2017 r.
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