PROJEKT
PROJEKT
Protokół XX posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 5/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 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,
 Uchwała Nr 6/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 2018 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 i zatwierdzenie porządku obrad
Pani Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników
XX 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
Pani Małgorzata Zakrzewska oraz Pani Marta Jagodzińska – Zastępca Dyrektora
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Zastępca Członka Komitetu omówiły
proponowane zmiany w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ
2014-2020).
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Pani Dyrektor zarządziła głosowanie nad Uchwałą
Nr 5/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 27 głosach „za” (przy 27
osobach uprawnionych do głosowania).
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Pani Agata Wolnicka – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Członek Komitetu
zaproponowała, aby przy okazji następnej zmiany kryteriów przedmiotową uchwałę
podzielić na osie priorytetowe lub fundusze, aby łatwiej było procedować zmiany.
Pani Małgorzata Zakrzewska odpowiedziała, iż taka konstrukcja funkcjonowała na
początku okresu wdrażania i nie do końca się sprawdziła (dążenie do ujednolicenia dla
większej liczby osi kryteriów oceny formalnej). Niemniej jednak propozycja zostanie
rozważona.
3. Omówienie proponowanych zmian w Regulaminie działania Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła prezentację nt. proponowanych zmian.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Przedmiotowa
uchwała została przyjęta, przy 25 głosach „za” oraz 1 głosem „przeciw” (przy 27
osobach uprawnionych do głosowania).
4. Informacja nt. wyników badania ewaluacyjnego pn. Ocena trafności
zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia
pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych
w ramach RPO WŁ 2014-2020
Prezentację przedstawiającą wyniki badania ewaluacyjnego zaprezentował Pan Jan
Szczucki, Kierownik Zespołu Badawczego.
Pani Anna Wydrzyńska-Czosnyka – Związek Banków Polskich, Zastępca
Członka Komitetu zwróciła się z pytaniem, czy w ramach badania dokonano
porównania stopnia wykorzystania instrumentów zwrotnych przez ostatecznych
odbiorców w poszczególnych województwach. Drugie pytanie dotyczyło kwestii tego,
czy istnieje zagrożenie niewykorzystania alokacji w osi 2 lub innej niż oś 8. Na koniec
zwróciła się z prośbą o podanie ram czasowych rekomendowanej analizy dot. pomocy
zwrotnej.
Pan Jan Szczucki odpowiadając poinformował, iż nie były prowadzone tego rodzaju
porównania, dlatego że wymagałoby to zebrania dużej ilości danych, a byłoby to
utrudnione dla badającego, ze względu na to, iż instrumenty finansowe są wdrażane
w większości przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Centralny.
Z punktu widzenia regionu ta kwestia nie jest poza tym istotna. Odpowiadając na
kolejne pytanie Pan Jan Szczucki przekazał, iż nie ma większego problemu
z wykorzystaniem alokacji. Przyznał, że na pewno trudnym elementem są pożyczki
termomodernizacyjne, natomiast na moment kończenia badania pośrednicy finansowi
zostali dopiero wybrani, dlatego trudno wnioskować ostatecznie w tej kwestii.
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Kontynuując dodał, iż w osi 2, biorąc pod uwagę to, że są to instrumenty w znacznym
stopniu preferencyjne, nie ma dużego ryzyka niewykorzystania alokacji, jednak przez
opóźnienie w wyborze pośredników finansowych trudno dokładnie określić, jak to
będzie się przedstawiało. Odnosząc się do pomocy zwrotnej Pan Jan Szczucki
przekazał, iż ramy czasowe przeprowadzenia analizy dot. uruchomienia pomocy
zwrotnej zależne są od tego jak szybko uda się zebrać stosowne doświadczenia,
biorąc pod uwagę, że pierwszy pośrednik finansowy ma zakończyć realizację projektu
w I połowie bieżącego roku.
Pan Krzysztof Starczewski – Związek Gmin Wiejskich RP, Członek Komitetu,
zwrócił się z pytaniem o przyczynę małego odsetka firm z obszarów wiejskich
uzyskujących finansowanie zewnętrzne oraz z czego wynika różnica w stosunku do
odsetka firm z obszarów miejskich.
Pan Jan Szczucki odpowiedział, iż trzeba przyjąć, iż przeprowadzane badanie było
testowane na pewnej próbie oraz, że różnica 14 pkt % nie jest aż tak znacząca.
Przyczyną jednak może być to, że firmy z obszarów wiejskich są firmami słabszymi,
ich właściciele teoretycznie mogą mieć słabsze kompetencje. Warto zatem, aby
pośrednicy finansowi działali na terenach wiejskich np. ŁARR.
Pani Agata Wolnicka zaproponowała, aby zacząć przymierzać się w Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy do realizacji pomocy zwrotnej.
Pan Jan Szczucki przychylił się do tej propozycji zaznaczając, iż warto zacząć
testować pomoc zwrotną, choć trudno powiedzieć w jakiej konkretnie sferze ma ona
być testowana.
Pani Marta Jagodzińska odnosząc się do wypowiedzi Pani Agaty Wolnickiej,
odpowiedziała, iż COP pracuje nad pomocą zwrotną, prowadzona jest również
współpraca z IZ RPO WŁ w tym zakresie, a także konsultacje z MIiR w tej sprawie.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, że już po zakończeniu badania
ewaluacyjnego wpłynęły do IZ RPO WŁ ustalenia podsumowujące ustalenia dokonane
pomiędzy MIiR a KE w kwestii pomocy zwrotnej. Pani Dyrektor dodała, iż rozważana
jest możliwość zastosowania pomocy zwrotnej w priorytetach dot. infrastruktury badań
i rozwoju oraz terenów inwestycyjnych.
Pan Krzysztof Borkowski – Business Centre Club, Członek Komitetu zwrócił się
z prośbą o doprecyzowanie danych na temat odsetka firm, które, jak deklarowały,
zrezygnowały z realizacji projektów z powodu braku dostępu do finansowania
zewnętrznego oraz tych które otrzymały decyzję odmowną. Pan Krzysztof Borkowski
zauważył, że występuje tu niespójność w przedstawionych danych.

Strona 3 z 4

Pan Jan Szczucki doprecyzował, iż 18% dot. firm, które chciały skorzystać
z finansowania zwrotnego, a którym wydano decyzję odmowną, a 7% to odsetek firm,
które zadeklarowały, iż nie zrealizowały projektu, bo spodziewały się z góry decyzji
odmownej.
5. Informacja na temat stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła informację nt. stanu realizacji RPO WŁ
2014-2020.
Pani Anna Wydrzyńska-Czosnyka odnosząc się do przedstawionej informacji nt.
instrumentów finansowych, zwróciła się z prośbą o prezentowanie przy następnych
okazjach danych dot. alokacji jaką dany pośrednik finansowy otrzymał w ramach
podpisanej umowy oraz czasu na budowę portfela.
Pani Dorota Bortnowska - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja ds.
koordynacji wdrażania EFS, Członek Komitetu zwróciła się z prośbą o skupienie
się na tych wskaźnikach z ram wykonania, których realizacja jest zagrożona
i podejmowanych działań zaradczych.
Pani Małgorzata Zakrzewska na zakończenie poinformowała, iż wszelkie sugestie
zostaną wzięte pod uwagę oraz podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu.

Z upoważnienia Wiceprzewodniczącego
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 20142020
Zastępca Członka
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Małgorzata Zakrzewska

Przygotowała: Anna Marciniak
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020.
Łódź, dnia 08.05.2018 r.
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