PROJEKT
PROJEKT
Protokół z XXII posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 28 czerwca 2018 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 9/18 KM RPO WŁ z dnia 28 czerwca 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 – Zarząd Województwa Łódzkiego, IZ RPO WŁ 20142020, Wiceprzewodnicząca Komitetu przywitała zgromadzonych uczestników XXII
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 – Departament Polityki Regionalnej, Zastępca
Członka Komitetu, Pan Zbigniew Gwadera – Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego, Członek Komitetu oraz Pan Krzysztof Szewczyk Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Członek Komitetu omówili proponowane
zmiany w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WŁ 20142020).
Pan Jacek Wolski – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego pogratulował IZ RPO WŁ dobrych
wyników jeśli chodzi o certyfikację i wydatkowanie funduszy unijnych oraz zachęcił
do osiągania jeszcze lepszych wyników, gdyż obecna forma budżetu unijnego nie
będzie już taka sama w przyszłym okresie finansowania.
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Pani Joanna Skrzydlewska zgodziła się z postulatem przedmówcy, dodała również,
iż nasi beneficjenci są bardzo skuteczni w realizowaniu projektów, dlatego IZ RPO
WŁ stara się podnosić „poprzeczkę” coraz wyżej.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła
głosowanie nad Uchwałą Nr 7/18 KM RPO WŁ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 29 głosach „za” (przy 29
osobach uprawnionych do głosowania).

3. 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 poinformowała, iż podczas ostatniego spotkania
Konwentu Marszałków, przedstawiciel KE zaprezentował projekty założeń nowej
perspektywy finansowania. Poinformowała, iż także członkowie Komitetu zostaną
zapoznani z tymi założeniami na kolejnych posiedzeniach.
Pan Krzysztof Starczewski – Związek Gmin Wiejskich RP, Członek Komitetu
poinformował, iż reprezentowany przez niego Związek Gmin Wiejskich RP wystąpił
do rządu z apelem, żeby podjąć działania odnośnie uregulowania kwestii VAT,
szczególnie w projektach związanych z OZE, gdyż dochodzi do sytuacji, kiedy gminy
- beneficjenci muszą zwracać podatek VAT czyli de facto dofinansowanie ulega
zmniejszeniu. Pan Krzysztof Starczewski na koniec zwrócił się z prośbą o wsparcie
tego tematu ze strony IZ RPO WŁ.
Pani Maja Reszka – Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego,
Członek Komitetu przekazała, iż problem stosowania VAT od udzielonej dotacji,
który muszą płacić gminy, jest znany IZ RPO WŁ. Pani Maja Reszka kontynuując
poinformowała, że była osobą biorącą udział w konsultacjach projektu
rozporządzenia, w którym MIiR podejmuje próbę zmiany stanowiska MF
i przygotowania aktu prawnego, który by mówił, że dotacja nie jest dopłatą do ceny
tylko dopłatą do kosztów.
Pan Cezary Dzierżek – Podregion Północny, Członek Komitetu zwrócił uwagę na
słabe nagłośnienie na sali obrad, a następnie zwrócił się z pytaniem czy planowane
jest preferencyjne traktowanie tych samorządów, które będą podejmowały inicjatywy
uwzględnione w projektowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego np. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
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Pani Joanna Skrzydlewska przyjęła do wiadomości informację dot. nagłośnienia
i poinformowała, iż podjęte zostaną działania by kolejnym razem takie problemy nie
wystąpiły.
Pani Małgorzata Zakrzewska podkreśliła, iż po zakończeniu prac nad aktualizacją
Planu, będzie dokonywana również aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego, w ramach której wskazane zostaną obszary wsparcia, a to później będzie
miało przełożenie na tworzenie nowego programu dla nowej perspektywy po 2020 r.
Aktualny projekt rozporządzeń wskazuje na 5 celów: Europa bardziej inteligentna,
bardziej przyjazna dla środowiska i bezemisyjna, lepiej połączona, Europa
o silniejszym wymiarze społecznym oraz Europa bliżej obywateli.
Pani Agata Wolnicka - Ministers Inwestycji i Rozwoju – Instytucja ds.
koordynacji wdrożeniowej UP, Członek Komitetu podziękowała za rozbicie
kryteriów wyboru projektów na EFRR i EFS, o co wcześniej postulowało MIiR.
Pani Joanna Skrzydlewska na koniec podziękowała zebranym za udział
w posiedzeniu.

Wiceprzewodnicząca
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 20142020

Joanna Skrzydlewska

Przygotowała: Anna Marciniak
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020.
Łódź, dnia 30.07.2018 r.
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