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PROJEKT 

 

Protokół XVIII posiedzenia 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)  

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

 

W załączeniu: 

 Porządek obrad, 

 Lista obecności uczestników spotkania, 

 Uchwała Nr 1/18 KM RPO WŁ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

 Uchwała Nr 2/18 KM RPO WŁ z dnia 23 stycznia 2018 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. 

 

1. Przywitanie uczestników spotkania i zatwierdzenie porządku obrad 

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, 

Wiceprzewodnicząca Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników XVIII 

posiedzenia i zapytała, czy ktoś z obecnych ma uwagi do przekazanego porządku 

obrad. Wobec braku uwag porządek obrad został przyjęty.  

2. Omówienie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020) 

Pani Joanna Skrzydlewska wyraziła nadzieję, że pracochłonny etap renegocjacji 

RPO WŁ 2014-2020 zmierza ku końcowi i poprosiła o przedstawienie propozycji 

zmian Programu.  

Pani Małgorzata Zakrzewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu omówiła najważniejsze proponowane 

zmiany w zakresie poszczególnych Osi priorytetowych, które wynikają m.in.  

z doświadczeń Instytucji Zarządzającej, zmiany metodologii szacowania wskaźników, 

czy zapisów Umowy Partnerstwa. Uwzględniła także modyfikacje programu 

wynikające ze złożonych w toku konsultacji z KM RPO WŁ 2014-2020 uwag. W 

kolejnej części Pani Dyrektor przedstawiła zebranym proponowane realokacje  

w ramach Osi Priorytetowych. Powiedziała także, że dopiero uzgodniony w 100% z 

KE Program może być przesłany przez system SFC (w przeciwnym wypadku należy 

liczyć się ze zgłoszeniem zastrzeżeń formalnych przez UE i wydłużeniem procedury 

zatwierdzania zmian). Na chwilę obecną istnieje jeszcze 5 rozbieżności w zakresie 

wartości wskaźników z ram wykonania w zakresie EFRR – w Osiach Priorytetowych  
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I oraz III-VI. Pani Zakrzewska zaproponowała jednak, aby po dyskusji podjąć w dniu 

dzisiejszym Uchwałę, która została przygotowana z wartościami, jakie IZ proponuje. 

Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień z Komisją, proponuje zastosowanie 

głosowania w trybie obiegowym, aby przyjąć ostateczną wersję projektu zmian  

w Programie, co pozwoli na przesłanie Programu przez system SFC. Dodała, że jest 

to ważne, ponieważ dzień jego przesłania przez system jest dniem, od kiedy liczy się 

kwalifikowalność w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Od tego momentu będzie 

można zatem przyspieszyć wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 (dokonanie stosownych 

zmian w SZOOP, dostosowanie kryteriów wyboru projektów, kontraktacja projektów  

z list rezerwowych, ogłaszanie kolejnych konkursów). 

Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała Pani Zakrzewskiej za wypowiedź  

i potwierdziła, że dokonywane zmiany są procesem trudnym i długotrwałym, który 

wymaga bardzo szczegółowych analiz. Następnie Pani Marszałek oddała głos 

obecnemu na posiedzeniu przedstawicielowi Komisji Europejskiej. 

Pan Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. 

Polityki Regionalnej i Miejskiej, Przedstawiciel Komisji Europejskiej 

podziękował za zaproszenie i przedstawioną prezentację dot. zmian Programu oraz 

odniósł się do kwestii leżących po stronie Komisji Europejskiej. Potwierdził, że proces 

renegocjacji zajął trochę czasu, należy pamiętać jednak, że większość zmian miała 

zasadniczy charakter, stąd tak długotrwały etap dyskusji  

i uzgodnień z KE. Ponadto należało uwzględnić zmiany wprowadzone do Umowy 

Partnerstwa, co miało znaczący wpływ na długość procesu. Po drugie, Pan Todd 

wyraził zadowolenie, że Instytucja Zarządzająca wzięła pod uwagę swoje 

dotychczasowe doświadczenia z wdrażania Programu i zostało to uwzględnione  

w zaproponowanych zmianach alokacji. Powiedział także, że region jest otwarty na 

zmiany i bierze pod uwagę dobre praktyki zastosowane gdzie indziej, przytaczając 

przykład biura transferu technologii (województwo podkarpackie). Pan Dyrektor 

wyraził również swoje zadowolenie z wprowadzanych zmian w zakresie wsparcia 

systemów grzewczych, tak by ograniczyć smog i zmniejszyć zanieczyszczenia 

powietrza. Podkreślił, że udało się osiągnąć porozumienie  

z KE w zakresie zasadniczych zmian do Programu. Instytucja Zarządzająca zgłosiła 

problem w zakresie niektórych wskaźników i to nad nimi będą jeszcze trwały prace. 

Przedstawiciel KE poinformował zebranych, że jak tylko uda się uzgodnić pozostałe 

kwestie, członkowie Komitetu Monitorującego zostaną o tym poinformowani. 

Wszystko po to, by przyspieszyć realizację Programu, z uwagi na datę od której 

można kwalifikować wydatki. 

Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała Panu Dyrektorowi za wypowiedź  

i spytała czy ktoś z zebranych chce wziąć udział w dyskusji na temat proponowanych 

zmian w RPO WŁ 2014-2020. 
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Pan Edward Jezierski - Politechnika Łódzka, Członek Komitetu wyraził swoje 

poparcie dla propozycji głosowania zmian do Programu  

z zastosowaniem trybu obiegowego, po dokonaniu ostatecznych uzgodnień z KE.  

Pan Krzysztof Borkowski - Business Centre Club, Członek Komitetu poprosił o 

uzasadnienie wprowadzonych zmian w Osi Priorytetowej I i II, w zakresie usunięcia  

z listy beneficjentów organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Natomiast w Osi 

Priorytetowej XI w uzasadnieniu podane jest ograniczenie wsparcia zasadniczych 

szkół zawodowych do uczniów tych szkół. W związku z powyższym Pan Borkowski 

zwrócił uwagę na kwestię, czy obecnie zasadnicze szkoły zawodowe nie powinny 

występować pod inną nazwą. 

Pani Małgorzata Zakrzewska udzielając odpowiedzi w zakresie Osi Priorytetowej  

I i II powiedziała, że propozycja zmiany jest czysto techniczna. Pani Dyrektor 

wyjaśniła, że zapisy dotyczące organizacji zrzeszających przedsiębiorców nie zostały 

nigdzie w prawie polskim ani unijnym zdefiniowane i nigdy nie funkcjonowały one  

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.  

Pan Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Członek Komitetu odnośnie poruszonej kwestii w nazewnictwie szkół 

zawodowych wyjaśnił, iż wynika ona z reformy systemu oświaty.  

Pan Krzysztof Borkowski zwrócił uwagę, że nazwa zasadnicze szkoły zawodowe 

już nie funkcjonuje, stąd należałoby ją skorygować w Programie. 

Pan Zbigniew Gwadera powiedział, że zostanie to sprawdzone. 

Pani Małgorzata Zakrzewska dodała jeszcze, że każda zaprezentowana zmiana  

w Programie była uzgadniana z KE, w tym z Departamentem DG Employment. Tak 

więc, gdyby była konieczność dokonania zmiany w nazewnictwie, z pewnością 

byłaby na to zwrócona uwaga. Dodała, że zostanie to zweryfikowane i jeśli będzie 

istniała konieczność zmiany nazewnictwa, zostanie to zawarte w materiale, który 

będzie opiniowany w trybie obiegowym. 

Pani Joanna Skrzydlewska potwierdziła, że sprawa ta zostanie jeszcze wyjaśniona, 

jednak jest to kwestia techniczna, która nie ma wpływu na cały Program. Następnie  

z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Pani Marszałek zarządziła głosowanie 

nad Uchwałą Nr 1/18 KM RPO WŁ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za” (przy 30 

osobach uprawnionych do głosowania). 
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3. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  

Pani Małgorzata Zakrzewska omówiła 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 z Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Środowiska  

w zakresie Działania II.1.1 Tereny inwestycyjne. Uwaga zgłoszona przez 

Ministerstwo Środowiska dotyczyła możliwości bardziej elastycznego podejścia do 

oceny kryterium i umożliwienia poprawienia przez beneficjenta swojej dokumentacji 

aplikacyjnej. Po analizie uwzględniono powyższą uwagę w zakresie kryteriów 

merytorycznych tzw. zerojedynkowych (kryterium nr 1 Wpisanie się projektu we 

właściwy typ projektu zgodnie z Regulaminem konkursu i kryterium nr 6 

Wykonalność organizacyjna). W przypadku tych kryteriów, jeśli będą jakiekolwiek 

wątpliwości, czy uwagi do wnioskodawcy, wówczas będzie on mógł poprawić swoją 

dokumentację projektową. Tożsama uwaga została zgłoszona do kryteriów 

merytorycznych punktowych. Nie została ona jednak uwzględniona  

w stosunku do planowanych do ogłoszenia konkursów, gdyż nie przeprowadzono 

szczegółowej analizy, jakie to niosłoby za sobą skutki. Pani Dyrektor dodała, że 

niewykluczone jest jednak wzięcie tej kwestii pod uwagę w przyszłości. Jeśli chodzi  

o uwagę zgłoszoną przez Ministerstwo Rozwoju, została ona uwzględniona  

i polegała na przywróceniu kryterium merytorycznego dot. preferowanej lokalizacji, 

jako kryterium koniecznego, wynikającego z Umowy Partnerstwa. Ponadto 3 drobne 

uwagi o charakterze technicznym zostały zgłoszone przez Instytucję Pośredniczącą. 

Zostały one uwzględnione i polegały na zapewnieniu jednakowego brzmienia 

zapisów widniejących w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i w kryteriach, czy 

też doprecyzowaniu punktów przyznawanych w ramach 2 kryteriów: Wpływ projektów 

na rozwój przedsiębiorczości w regionie i Powierzchnia uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych.  

Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała za omówienie zmian w kryteriach wyboru 

projektów i spytała czy ktoś z obecnych chce zabrać głos nt. zmian w kryteriach.  

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Pani Marszałek zarządziła głosowanie nad 

Uchwałą Nr 2/18 KM RPO WŁ z dnia 23 stycznia 2018 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. 

Przedmiotowa uchwała została przyjęta przy 26 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” (przy 27 osobach uprawnionych do głosowania). 
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4. My Region, My Europe, Our Future the 7th Cohesion  Report – 

prezentacja przedstawiciela KE 

Pan Christopher Todd przedstawił prezentację nt. 7 Raportu Spójności oraz 

zachęcił zebranych do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących 

kształtu polityki spójności po roku 2020 poprzez wypełnienie kwestionariusza 

znajdującego się na stronach internetowych KE. 

Pani Joanna Skrzydlewska poprosiła Sekretariat KM o rozesłanie do Członków 

linku do strony internetowej, na której znajduje się stosowny kwestionariusz.  

5. Informacja na temat stanu Realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Pani Małgorzata Zakrzewska, Pani Maja Reszka, Pan Krzysztof Szewczyk oraz 

Pan Zbigniew Gwadera przedstawili informację nt. stanu realizacji RPO WŁ 2014-

2020. 

Pani Anna Wydrzyńska-Czosnyka, Związek Banków Polskich, zwróciła się  

z prośbą o przedstawienie informacji nt. stopnia wdrażania instrumentów 

finansowych bądź przygotowania takiej informacji na następne posiedzenie KM. 

Pan Krzysztof Szewczyk poinformował, iż taka informacja jest w kolejnym punkcie 

obrad. 

Pan Christopher Todd, podziękował za informacje przedstawione w prezentacji  

i zaznaczył, iż kontraktowanie jest na dobrym poziomie, natomiast kwestie certyfikacji 

będą wymagać znacznego przyśpieszenia. Należy wykonać solidną pracę  

z beneficjentami, tak żeby przełożyło się to na wnioski o płatność. Poinformował 

również, iż jest dostępna baza online na stronach KE, gdzie można zapoznać się  

z poziomem realizacji programów przez poszczególne regiony na tle całej UE. Pan 

Christopher Todd wyraził nadzieję, że jeśli chodzi o EFRR, % przesłanych 

wniosków o płatność będzie zbliżać się do 100%. 

Pani Barbara Robak - Związek Powiatów Polskich, Zastępca Członka odniosła 

się do nowo powstałej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  

 powstanie której powoduje trudności dla projektów w zakresie gospodarki wodnej, 

które ubiegają się o dofinansowanie ze środków UE. Dotychczas deklaracje  

o środowiskowych uwarunkowaniach wydawała Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, w tej chwili wydawać je mają Wody Polskie, która to instytucja jest w tym 

momencie w fazie organizacji. Stąd obawa, że beneficjenci nie zdążą zdobyć 

dokumentów, które są obowiązkowe i dlatego prośba z powiatu tomaszowskiego  

o przedłużenie terminu na składanie wniosków, żeby te dokumenty można było 

uzyskać i złożyć. 

Pani Joanna Skrzydlewska odnosząc się do wypowiedzi wyraziła swoje 

zrozumienie dla przedstawionych obaw, jednak poinformowała, iż wydłużanie 
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terminów opóźni przyśpieszenie wdrażania, o co wnioskował Pan Dyrektor 

Christopher Todd. Pani Marszałek wyraźnie podkreśliła, że w chwili obecnej 

priorytetem dla IZ RPO WŁ jest przyśpieszenie realizacji programu, co wiąże się 

brakiem zgody na wydłużanie konkursów. 

6. Informacja o przepisach dotyczących obliczania poniesionych opłat za 

zarządzanie Instrumentem Finansowym oraz coroczne sprawozdanie 

dotyczące opłat za zarządzanie, faktycznie wypłaconych Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego (Menadżerowi Funduszu) w 2017 r. w związku 

z realizacją Projektu pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego. 

Pan Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Członek 

Komitetu, przedstawił informację o realizacji instrumentów finansowych w ramach 

RPO WŁ 2014-2020. 

Pan Christopher Todd podziękował za przedstawioną prezentację. Pan Dyrektor 

zachęcił, aby instrumenty finansowe były wdrażane również w innych obszarach, 

gdyż w instrumentach finansowych pokładana jest przyszłość. Pan Dyrektor 

poinformował, iż pakiet zmian, które będą wprowadzone w polityce spójności po roku 

2020, dotyczy również instrumentów finansowych, dlatego warto zachęcać do ich 

wykorzystania w przyszłości.  

Pani Joanna Skrzydlewska poinformowała, iż w zeszłym roku została zlecona 

ewaluacja dotycząca możliwości zwiększenia zaangażowania instrumentów 

zwrotnych w innych obszarach w ramach RPO WŁ 2014-2020, która jednoznacznie 

wskazała, iż takiej potrzeby w chwili obecnej nie ma. Pani Marszałek przekazała, iż 

w pracach nad kolejną perspektywą finansową ta tematyka będzie uwzględniona  

w szerszym zakresie. 
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Pani Anna Wydrzyńska-Czosnyka zwróciła się z prośbą o włączenie na przyszłość 

informacji o Instrumentach Finansowych do informacji nt. stanu realizacji RPO WŁ 

2014-2020. 

Na zakończenie Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała zebranym za udział  

w posiedzeniu. 

 

 

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 08.02.2018 r. 

 


