PROJEKT
Protokół z XXIII posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 20 września 2018 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 10/18 KM RPO WŁ z dnia 20 września 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 11/18 KM RPO WŁ z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr 11/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
1. Przywitanie uczestników spotkania i zatwierdzenie porządku obrad
Pani Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Członka Komitetu (Instytucja
Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 – dalej: IZ RPO WŁ 2014-2020) prowadząca
obrady przywitała zgromadzonych uczestników XXIII 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 omówiła 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 Małgorzata Zakrzewska zarządziła
głosowanie nad Uchwałą Nr 10/18 KM RPO WŁ z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie, 33 głosami „za” (przy 33
osobach uprawnionych do głosowania).
3. Omówienie proponowanych zmian Planu ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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Pan Adam Kobylański (IZ RPO WŁ 2014-2020) zaprezentował zmiany dot. Planu
ewaluacji.
Pani Agata Wolnicka – Członek Komitetu (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
zapytała o podejście do procesu wyboru wykonawców, biorąc pod uwagę
dotychczasowe doświadczenie z raportami, które odbiegały od oczekiwań.
Pan Adam Kobylański odpowiedział, iż kryteria oceny są tak formułowane, aby
zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty. W każdym przetargu uwzględniane jest
kryterium jakościowe. Wagę kryterium ceny zmniejszono do 20% a jakości
zwiększono aż do 80%. Kontynuując stwierdził, iż należałoby raczej uelastycznić
sztywne ramy prawa zamówień publicznych.
Pani Małgorzata Zakrzewska potwierdziła, iż problem ze stosowaniem prawa
zamówień publicznych jest problemem istniejącym od czasów starej perspektywy
i nie tylko w dziedzinie ewaluacji. Dokładane są starania, aby minimalizować wagę
ceny, a zwiększać jakości. Wprowadzone zostały również zmiany wewnątrz instytucji
poprzez wprowadzenie tzw. właściciela danej ewaluacji, który sprawuje pieczę
merytoryczną na wszystkich etapach jej realizacji. Dodatkowo termin realizacji
ewaluacji jest dopasowywany do aktualnego etapu wdrażania Programu.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Pani Małgorzata Zakrzewska
zarządziła głosowanie nad Uchwałą Nr 11/18 KM RPO WŁ z dnia 20 września 2018
r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020. Przedmiotowa
uchwała została przyjęta, przy 33 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (przy
34 osobach uprawnionych do głosowania).

4. Informacja na temat stanu realizacji RPO WŁ 2014-2020
Pani Małgorzata Zakrzewska omówiła stan realizacji Programu.
Pani Lucyna Woźniak - Zastępca Członka Komitetu (Rada Główna Nauki
i Szkolnictwa Wyższego) poprosiła o udzielenie informacji nt. stanu i postępu
realizacji w Osi I w kontekście innych województw. Zasygnalizowała również, iż
sytuacja w Działaniach I.1. i I.2 jest dramatyczna. Kończąc Pani Lucyna Woźniak
przywołała za przykład brak podpisanej umowy z Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi.
Pan Krzysztof Szewczyk – Członek Komitetu (IZ RPO WŁ 2014-2020)
odpowiadając poinformował, że kwestia dotacji celowych leży po stronie Ministerstwa
Nauki i Szkodnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) i województwo łódzkie do tej pory
nadal czeka na decyzje ze strony ministerstwa. Kontynuując, odniósł się do kwestii
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porównywania województw, wskazując iż jest to niezasadne, ponieważ pomiędzy
województwami występują zasadnicze różnice, chociażby biorąc pod uwagę różne
kwoty alokacji przewidziane na podane działania w poszczególnych programach.
Pani Lucyna Woźniak poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy podobnie źle jak
w województwie łódzkim sytuacja wygląda w innych województwach.
Pan Krzysztof Szewczyk odpowiadając, zapewnił iż zostanie przygotowana w tej
sprawie odpowiedź.
Pani Anna Kieracińska – Członek Komitetu (Forum Związków Zawodowych)
poinformowała, iż w ramach budżetu państwa uruchomiona została już dotacja
celowa i jest już dwanaście pozytywnie rozpatrzonych wniosków, czyli dotacja celowa
na uzupełnienie wkładu własnego w części niegospodarczej jednostek naukowych
jest już dostępna.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż są dwie ścieżki w MNiSW, które
dot. pozyskania dotacji celowych dla jednostek naukowych. Jedne to są projekty
jednostek, które pozyskują dotacje do realizacji inwestycji natomiast drugi proces
polega na dołożeniu przez budżet państwa do projektów realizowanych w ramach
RPO przy udziale funduszy unijnych. W tym zakresie beneficjenci RPO WŁ 20142020 przez sprzeczne komunikaty ze strony MNiSW byli wstrzymywani w zakresie
wypełnienia odpowiednich wniosków. Jest trzech beneficjentów w takiej sytuacji, IZ
RPO WŁ monitoruje i interweniuje na bieżąco, aby przyśpieszyć ten proces.
Pani Lucyna Woźniak przekazała, iż została zapewniona przez Pana Ministra
Jarosława Gowina, iż sprawa została załatwiona.
Pani Agata Wolnicka poinformowała, iż została w trybie pilnym w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju przygotowana notatka z propozycją rozwiązania tej sprawy.
Przekazała dalej, iż każde województwo podeszło inaczej do infrastruktury B+R, jest
województwo, które ma 1 projekt, są takie które mają po 4 projekty, a w przypadku
woj. mazowieckiego nawet ponad 30 projektów. Porównywanie tych województw
w jakiś prosty sposób jest niemożliwe. Na koniec Pani Agata Wolnicka potwierdziła,
iż Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego są w stałym kontakcie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, w celu
usprawnienia tego procesu.
Pani Marzena Bielecka – Członek Komitetu (Pracodawcy RP) zapytała
o zakończony konkurs w Poddziałaniu VII.2, który dedykowany był POZ
i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, na który alokacja wynosiła ok. 10 mln PLN.
Opublikowana została lista podmiotów, które uzyskają dofinansowanie, a pozostałe
podmioty z listy rezerwowej pomimo wysokiej punktacji, ze względu na niekorzystny
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kurs euro nie uzyskają wsparcia. Czy będzie zatem podjęta jakaś decyzja dot.
przesunięcia środków na podpisanie umów z podmiotami z listy rezerwowej?
Pani Maja Reszka - Członek Komitetu (IZ RPO WŁ 2014-2020) poinformowała, iż
jeśli zostaną zrealizowane wskaźniki pośrednie z Osi VII, możliwe będzie
uruchomienie krajowej rezerwy wykonania i ewentualne dofinansowanie projektów
z listy rezerwowej. Dodatkowe środki też mają pojawić się w sytuacji zmian kursu
euro, oszczędności po przetargowych itd.
Pani Marzena Bielecka zwróciła uwagę, że podmioty z listy rezerwowej znalazły się
w niekorzystnej sytuacji, gdzie część alokacji została skonsumowana wcześniej
przez szpitalnictwo, gdyż kurs euro był wówczas korzystny. Stwierdziła również, iż
nad tym konkursem wisi jakieś fatum, ponieważ pierwsze rozdanie było bardzo
niefortunne i zakończyło się podpisaniem dwóch umów, gdzie alokacja była dużo
większa i podmioty, które składały wnioski nie miały za bardzo na to wpływu, bo
w grę wchodziły zawirowania prawne. Na koniec wypowiedzi Pani Marzena Bielecka
zwróciła się z prośbą, aby ZWŁ wziął tę sytuację pod uwagę i żeby te dodatkowe
środki były przeznaczone na dofinansowanie podmiotów z listy rezerwowej, a kolejny
konkurs nie był już ogłoszony.
Pani Maja Reszka odpowiedziała, iż nie jest planowane ogłoszenie kolejnego
konkursu w zdrowiu, bo jest już dużo projektów na liście rezerwowej.
Pani Marzena Bielecka dopytała się o termin decyzji w sprawie uruchomienia
rezerwy.
Pani Maja Reszka uściśliła, iż uruchomienie rezerwy zależy od realizacji
wskaźników, w tym wskaźnika finansowego w Osi VII.
Pan Krzysztof Starczewski zapytał o postęp w sprawie podatku VAT w projektach
dot. OZE.
Pani Maja Reszka odpowiedziała, iż stanowisko Ministra Finansów w odniesieniu do
projektów z zakresu OZE nie zmieniło się i jest dla beneficjentów niekorzystne.
Pani Anna Kieracińska skierowała się z zapytaniem o regionalne inteligentne
specjalizacje (dalej: RSI) w kontekście branży mechanicznej, która wg wielu
przedsiębiorców nie wpisuje się w założenia regionalnych inteligentnych specjalizacji,
co skutkuje migracją przedsiębiorców w wnioskami o dofinansowanie do innych
województw.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż w ramach RPO WŁ 2014-2020
w Osi II, przedsiębiorca nie musi realizować projektu ściśle powiązanego z RSI,
w przeciwieństwie do wymogów postawionych w Osi I. Pani Małgorzata
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Zakrzewska przypomniała przy okazji, iż obecnie trwają prace nad aktualizacją
strategii województwa łódzkiego, co później przełoży się na programowanie nowej
perspektywy finansowej i w związku z tym wszelkie propozycje i uwagi co do kształtu
przyszłej perspektywy finansowej można już teraz przekazywać przy pracach nad
strategią.
Pan Krzysztof Szewczyk podkreślił na koniec, iż migracja przedsiębiorców do
programów innych województw odbywa się w dwie strony.
Pani Małgorzata Zakrzewska z uwagi na brak dalszych głosów podziękowała
zebranym za udział w posiedzeniu.

Z upoważnienia Przewodniczącego
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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 08.10.2018 r.
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