PROJEKT
PROJEKT
Protokół XXI posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 17 maja 2018 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 7/18 KM RPO WŁ z dnia 17 maja 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 8/18 KM RPO WŁ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za 2017 r.
1. Przywitanie uczestników spotkania i zatwierdzenie porządku obrad
Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodnicząca Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników XXI
posiedzenia i poinformowała o propozycji zmiany porządku obrad. Jako pierwszy punkt
zaproponowała omówienie zmian w kryteriach wyboru projektów, następnie podjęcie
uchwały dot. sprawozdania rocznego, później informacja nt. Wieloletnich ram
finansowych oraz na koniec zaproponowała przedstawienie informacji nt. stanu
realizacji Programu. Wobec braku uwag zmieniony 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 – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu oraz Pan Zbigniew Gwadera – Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Komitetu omówili
proponowane zmiany w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ
2014-2020).
Pani Katarzyna Głowacka – Rochebonne - DG REGIO zwróciła się z prośbą
o wyjaśnienie użytego w kilku miejscach słowa „planowany”, i o to jak jest to na etapie
realizacji weryfikowane, gdyż w niektórych kryteriach przyznawane są dodatkowe
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punkty za spełnienie zadeklarowanych założeń. Pani Katarzyna Głowacka –
Rochebonne za przykład podała sytuację, w której wnioskodawca dostał dodatkowe
punkty za planowane w ramach projektu rozwiązania a w trakcie realizacji projektu się
z nich nie wywiązał. Na koniec Pani Katarzyna Głowacka – Rochebonne zapytała o
to, czy będzie jakieś narzędzie weryfikujące powyższe sytuacje.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż zmiany o których mowa są
wprowadzone w związku z wymogami MIiR wprowadzonymi w Wytycznych.
Kontynuując Pani Dyrektor wyjaśniła, iż zapisy umowy będą egzekwować realizację
zobowiązań.
Pani Dorota Bortnowska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja ds.
koordynacji wdrażania EFS, Członek Komitetu zwróciła się z prośbą
o potwierdzenie uwzględnienia uwagi dot. kryterium wspólnego dla EFS, którą zgłosiło
MIiR.
Pani Małgorzata Zakrzewska potwierdziła uwzględnienie uwagi.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Pani Marszałek zarządziła głosowanie nad
Uchwałą Nr 7/18 KM RPO WŁ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za” (przy 30
osobach uprawnionych do głosowania).
3. Podjęcie uchwały nr 8/KM RPO WŁ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za
2017 r.
Pani Małgorzata Zakrzewska podsumowała uwagi, które wpłynęły do sprawozdania
rocznego. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż istnieją rozbieżności w wymaganiach co do
informacji, które powinny być zawarte w sprawozdaniu (nieco innych informacji
wymaga MIiR a innych KE) i problemami z tym związanymi, w obliczu ograniczonej
ilości znaków w systemie. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż w załączonej tabeli
z zestawieniem uwag, dwie pierwsze pozycje są to autopoprawki, związane z tym, że
prowadzone na bieżąco przez KE prace nad systemem SFC spowodowały ich błędne
wygenerowanie.
Kontynuując
Pani
Dyrektor
omówiła
z kolei te uwagi KE, które nie zostały uwzględnione. Odnosząc się do uwag ze strony
DG EMPL Pani Dyrektor stwierdziła, iż IZ RPO WŁ nie skupia się tylko na kwestiach
wskaźników, z którymi jest największy problem a przedstawia wszystkie zagrożenia
występujące w każdej z 12 osi. Pani Dyrektor poinformowała, iż nie została również
uwzględniona uwaga dot. określania planowanej do osiągnięcia na koniec 2018 r.
wartości dla innych wskaźników niż z ram wykonania.
W odniesieniu do uwag w zakresie instrumentów finansowych wyjaśniła, że
sprawozdanie wysłane zostało w kwietniu br., natomiast w maju br. nastąpiła
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aktualizacja systemu, który nie przyjął wszystkich informacji. Przechodząc do uwag
przesłanych przez DG REGIO, Pani Dyrektor zaznaczyła, iż pomimo że uwagi zostały
przekazane późno, zostały uwzględnione, z pominięciem uwagi dot. streszczenia
sprawozdania. Na zmianę streszczenia, które zostało przygotowane zgodnie z
ustaleniami z poprzednim opiekunem Programu, było zbyt mało czasu. Następnie Pani
Małgorzata Zakrzewska poinformowała o dokonanych autokorektach, które odnoszą
się m.in. do PI 1a i braku rozporządzenia na podstawie, którego beneficjenci Programu
mogliby
otrzymać
dofinansowanie
z budżetu państwa. Wskazała również na problem braku spełnienia warunku ex-ante
w zakresie Osi V przez Polskę jako kraj, co rzutuje na brak możliwości realizacji
wskaźników w ramach Programu.
Pani Katarzyna Głowacka – Rochebonne na początku zaznaczyła, że może odnieść
się tylko do uwag DG REGIO, zaś DG EMPL zapozna się z przekazanymi
wyjaśnieniami i w razie niezgody będzie ewentualnie wyjaśniać swoje uwagi na
dalszych etapach procesu oceny Raportu. Kontynuując odniosła się do uwag DG
REGIO dziękując za ich uwzględnienie oraz dodała, iż streszczenie sprawozdania z
zeszłego roku KE przyjęła, nie chcąc odrzucać całego raportu, jednak streszczenie
powinno być sporządzane w sposób bardziej dostępny dla obywatela.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż uwaga zgłoszona w zeszłym roku
została uwzględniona i poprawione streszczenie zostało przesłane do KE, która taką
formę zaakceptowała i w tym roku została ona powtórzona. Pani Dyrektor wyraźnie
podkreśliła, że duża pula środków przeznaczana jest na działania promocyjno –
informacyjne prowadzone w regionie, doskonale przedstawiające efekty wdrażania
funduszy europejskich. Struktura sprawozdania nie pozwala na wprowadzenie
niektórych istotnych danych, dlatego są one umieszczane w streszczeniu.
Pani Joanna Skrzydlewska podkreśliła efektywność prowadzonych działań
promocyjnych, przybliżających mieszkańcom regionu możliwości jakie dają fundusze
unijne. Na koniec Pani Marszałek przypomniała, iż MIiR wyróżniło województwo
łódzkie za podejmowanie innowacyjnych działań informacyjno – promocyjnych.
Pan Christopher Todd - DG REGIO odniósł się do sprawozdania z wdrażania
podkreślając, iż nie jest to po prostu zwykły dokument, którego nikt nie czyta. KE
uznaje go za informacyjne medium do pokazania efektów wdrażania funduszy
unijnych. Pan Christopher Todd dodał także, iż w niektórych województwach raporty
są umieszczane w Internecie do publicznej wiadomości.
Pani Joanna Skrzydlewska uznając rangę sprawozdania jako ważnego dokumentu,
podkreśliła jednak, iż województwo łódzkie jako region przyjęło sposób informowania
obywateli, poprzez różnego rodzaju eventy, konferencje, spotkania np. poprzez
organizacje Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
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Pan Tomasz Kącki Podregion Zachodni, Zastępca Członka Komitetu odniósł się
do problemu jakim jest wzrastająca liczba dokumentów, z którymi należy się zapoznać.
Pan Tomasz Kącki zwrócił również uwagę na problem z wykorzystaniem środków
europejskich oraz na problem z rynkiem wykonawców, którzy są coraz drożsi.
Pani Joanna Skrzydlewska odpowiadając podkreśliła, iż KE nie ma wpływu na ceny,
które występują na rynku wykonawców.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Pani Marszałek zarządziła głosowanie
nad Uchwałą Nr /18 KM RPO WŁ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za 2017 r.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 30 głosach „za” (przy 30
osobach uprawnionych do głosowania).
4. Informacja na temat nowych Wieloletnich ram finansowych (MFF) po 2020
roku
Pan Christopher Todd przedstawił prezentację dot. MFF.
Pani Joanna Skrzydlewska podziękowała za przybliżenie zgromadzonym ustaleń
dot. MFF.
Pani prof. Zofia Wysokińska - Uniwersytet Łódzki, Zastępca Członka Komitetu,
podziękowała za przedstawione informacje i skierowała pytanie odnośnie
uwzględnienia w budżecie unijnym pieniędzy na ewentualny proces wprowadzenia
nowych członków do UE. Pani Zofia Wysokińska zaznaczyła i przekazała do
wiadomości zebranym, iż region łódzki odegrał dużą rolę we wniosku akcesyjnym
Czarnogóry do UE, Marszałek Województwa Łódzkiego był jednym ze
sprawozdawców wniosku akcesyjnego Czarnogóry a i Uniwersytet Łódzki włączył się
aktywnie w ten proces.
Pan Christopher Todd poinformował, iż budżet UE przewidziany jest dla obecnych
członków a jeżeli w przyszłości akcesje będą miały miejsce, to wówczas będzie on
korygowany. Doprecyzował również, iż budżet ten nie obejmuje 4 państw obecnie
kandydujących.
Pani Joanna Skrzydlewska zadała pytanie odnośnie terminu planowanego przyjęcia
omawianych propozycji dot. MFF przez Parlament Europejski.
Pan Christopher Todd odpowiadając poinformował, iż to jest dopiero początek
procesu, propozycja dot. MFF musi być podjęta w drodze decyzji przez Parlament
Europejski i Radę Europejską, jednak konkretnego harmonogramu jeszcze nie ma.
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Pan Tomasz Kącki zadał pytanie o podejście KE do rozwoju środowisk lokalnych.
Pan Christopher Todd odpowiadając przekazał, iż poprzez politykę spójności KE ma
na celu zniwelowanie nierówności w regionach i rozwinięcie ich potencjału w taki
sposób, żeby były silne na rynku globalnym. Wsparcie jest szerokie np.: poprzez małe
przedsiębiorstwa czy start-upy.
Pani Joanna Skrzydlewska podsumowując wyraziła nadzieję, że proces
przyjmowania dokumentów na perspektywę 2021-2027 będzie przebiegał szybko
i sprawnie oraz że sugestie płynące z Parlamentu Europejskiego będą brane pod
uwagę, ponieważ to Parlament Europejski reprezentuje potrzeby obywateli Europy.
5. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła informację nt. stanu realizacji RPO WŁ
2014-2020.
Pani Joanna Skrzydlewska odnosząc się do prezentacji podkreśliła, iż występują
obszary, gdzie następuje poprawa, ale są i takie, w których potrzeba więcej czasu aby
zaplanowane wskaźniki udało się zrealizować.
Pan Christopher Todd podziękował za tak szczegółową prezentację oraz
pogratulował tak dobrych wyników kontraktacji. Wyraził nadzieję, iż modyfikacje
programu przyśpieszą proces osiągnięcia zakładanych wskaźników. Podkreślił
również, że należy przyspieszyć składanie wniosków o płatność.
Pani Katarzyna Głowacka - Rochebonne przekazała informację, iż proces
modyfikacji RPO WŁ 2014-2020 w KE przebiega zgodnie z określonymi procedurami
i terminami. Na koniec poprosiła o bieżące informowanie odnośnie planowanego
rozporządzenia MF dot. dofinansowania z budżetu państwa do realizacji projektów
z PI 1a.
Pani Małgorzata Zakrzewska zapewniła, iż jakiekolwiek podejmowane teraz działania
nie przyczynią się prawdopodobnie do wzrostu certyfikacji w tym roku,
a opóźnienia w realizacji projektów rzutują bezpośrednio na poziom certyfikacji.
Pan Krzysztof Borkowski - Business Centre Club Członek Komitetu, odniósł się
do problemów przedsiębiorców, którzy borykają się z brakiem środków na pokrycie
wkładu własnego oraz z coraz droższym rynkiem podwykonawców.
Pani Joanna Skrzydlewska poinformowała, iż UMWŁ zauważa wymienione problemy
i wprowadza możliwe ułatwienia, jeżeli chodzi o realizację projektów.
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Pani Maja Reszka - Dyrektor Departamentu ds. RPO UMWŁ Członek Komitetu,
poinformowała, iż zostały podjęte działania zmierzające do tego, aby umożliwić
beneficjentom wprowadzenie koniecznych zmian w projekcie, z zastrzeżeniem, że nie
wpłyną one na zmianę wskaźników.
Pani Joanna Skrzydlewska podkreśliła, iż takiego rodzaju usprawnienia są
wprowadzane, aby nie doprowadzać do rozwiązywania umów. Podejmowane są
również decyzje, po wnikliwej analizie indywidualnych przypadków, o możliwości
przedłużenia realizacji projektów.
Pan Tomasz Kącki zaproponował, aby ten problem poruszyć na szczeblu rządowym.
Pani Joanna Skrzydlewska poinformowała zaineresowanych, iż te problemy
poruszane są na Konwencie Marszałków. Pani Joanna Skrzydlewska na
zakończenie podziękowała zebranym za udział i zamknęła XXI posiedzenie KM RPO
WŁ.

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 20142020.
Łódź, dnia 04.06.2018 r.
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