Protokół z IV posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 16 października 2015 r.
W załączeniu:
- Porządek obrad,
- Lista obecności uczestników spotkania,
- Uchwała Nr 9/15 KM RPO WŁ z dnia 16 października 2015 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 z późn.
zm.,
- Upoważnienie dla Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Dominika Patory do
przewodniczenia IV posiedzeniu Komitetu.
1. Przywitanie uczestników spotkania.
Pan Dominik Patora – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Członek Komitetu,
przywitał zgromadzonych uczestników IV posiedzenia Komitetu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Dominik Patora zwrócił się do uczestników z prośbą o zatwierdzenie proponowanych zmian
w porządku obrad, dotyczących dodania trzech nowych punktów:
1) omówienie propozycji usunięcia szczegółowego kryterium dostępu nr 6 o nazwie „Projekt
zakłada minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej” dla Działania X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) podsumowanie roboczych konsultacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1
Innowacje w MŚP, bez podejmowania decyzji w sprawie ich zatwierdzenia,
3) podsumowanie wyników ankiety dotyczącej preferencji szkoleniowych Członków/Zastępców
Komitetu.
Ze względu na brak sprzeciwu, nowy porządek obrad został przyjęty.
3. Omówienie kryteriów wyboru projektów RPO WŁ na lata 2014-2020.
Zgodnie z porządkiem obrad, Pani Małgorzata Zakrzewska – Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu, przedstawiła prezentację na
temat proponowanych zmian do kryteriów wyboru projektów RPO WŁ 2014-2020 w zakresie Osi
priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, dla Działania I.2 Inwestycje
przedsiębiorstw w badania i innowacje.
Pani Karolina Włodarska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,
Zastępca Członka zapytała, z czego wynika zmiana w kryterium nr 13 dotyczącego zgodności
projektu z przepisami pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis. Zaznaczyła, że pierwotnie
istniała możliwość poprawy wniosku na etapie oceny formalnej.
Odpowiedzi udzielił Pan Maciej Kokotek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Członek
Komitetu. Stwierdził, że proponowany zapis jest uzasadniony. Jako że w przypadku przyznawania
pomocy publicznej nie można dopuszczać możliwości poprawek, z uwagi na istotność kwestii,
które są oceniane na etapie oceny formalnej (np. kwalifikowalność).
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beneficjent/wnioskodawca wybierze zły wg Instytucji Zarządzającej (IZ) schemat pomocowy
oznaczać to będzie automatyczne odrzucenie wniosku. Stwierdziła, że kwestia wyboru właściwego
schematu pomocowego jest bardzo trudna dla beneficjentów i zdecydowanie największą wiedzę w
tej kwestii posiada IZ.
Pan Maciej Kokotek stwierdził, że do tej pory w konkursach ogłaszanych przez COP nie było
możliwości zastosowania więcej niż 2 schematów pomocy (w danym konkursie). Dodatkowo, w
regulaminie konkursu są wyraźne zaznaczone pozostałe inne zmienne, które muszą być brane
pod uwagę przy wyborze schematu. Wskazał jednocześnie zmienną, jaką jest efekt zachęty, której
nie da się poprawić.
Pani Karolina Włodarska zgodziła się w kwestii efektu zachęty. Dodatkowo zaznaczyła, że być
może nie odnosi się to do COP, wyraziła jednak obawę, że zastosowanie takiego kryterium będzie
miało również przełożenie na osie priorytetowe oceniane przez Departament ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Pan Maciej Kokotek podkreślił raz jeszcze, że względu na uwarunkowania oraz specyfikę
projektów, nie ma uzasadnienia do pozostawienia tego kryterium w formie dopuszczającej
poprawki.
Z uwagi na brak dalszych głosów Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła drugą część
prezentacji dotyczącą omówienia proponowanej zmiany w szczegółowych kryteriach dostępu dla
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wniosek o wprowadzenie pod obrady Komitetu propozycji zmiany powyższego kryterium został
zgłoszony do Sekretariatu Komitetu przez Członka Komitetu już po wysłaniu materiałów na IV
posiedzenie. Ten sposób procedowania wynika z otrzymanej w dniu 1 października interpretacji
MIR, w zakresie wytycznych, które będą stosowane w ramach zaplanowanego na październik
2015 r. konkursu. Interpretacja wskazała, że w zakresie efektywności zatrudnieniowej powinno
uwzględniać się tylko osoby pozostające bez pracy. Konkurs polega m.in. także na wsparciu osób,
które chciałyby powrócić na rynek pracy, a które sprawują opiekę nad dziećmi poprzez tworzenie
miejsc opieki dla dzieci. Wobec tych osób nie są wymagane działania aktywizacyjne, gdyż
powracają na dane miejsce pracy. W związku z tym, w tym przypadku nie byłoby możliwości
wykazania spełnienia tego kryterium. Należy podkreślić, iż efektywność zatrudnieniowa będzie
obligatoryjnym wskaźnikiem monitorowanym przez każdego beneficjenta realizującego projekt.
Wątpliwości w odniesieniu do usunięcia tego kryterium zostały zgłoszone tuz przed posiedzeniem
przez przedstawicieli KE i MIR, którym przedstawione zostały argumenty za przyjęciem
proponowanej zmiany.
W uzupełnieniu głos zabrał Pan Zbigniew Gwadera – p.o. Dyrektora Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Komitetu dodając, iż szczegółowe
wyjaśnienia tej kwestii zostały przesłane zarówno Komisji Europejskiej, jak i Ministerstwu
Infrastruktury i Rozwoju. Podstawowym problemem w kwestii stosowania tego kryterium jest to, iż
nie byłoby możliwości zmierzyć efektywności zatrudnieniowej w stosunku do osób już
zatrudnionych. Podkreślił, iż Komisja Europejska i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju są skłonne
przyjąć wyjaśnienia IZ. Po dokonaniu przez IZ odpowiednich rozgraniczeń interpretacyjnych, w
następnych konkursach ponownie będzie można zastosować kryterium efektywności
zatrudnieniowej.
4. Podjęcie uchwały Nr 9/15 KM RPO WŁ z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr 7/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
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wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z późn. zm.
Z uwagi na brak dalszych głosów Pan Dominik Patora zarządził głosowanie nad podjęciem w/w
uchwały.
Uchwała została przyjęta przy 39 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” przy 41 obecnych
uprawnionych do głosowania.
5. Podsumowanie roboczych konsultacji kryteriów wyboru projektów.
Zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad, Pani Małgorzata Zakrzewska przedstawiła
prezentację nt. podsumowania roboczych konsultacji kryteriów wyboru projektów w zakresie: Osi
Priorytetowej II Innowacyjna i konkrecyjna gospodarka, dla Działania II.3 Zwiększenie
konkurencyjności MŚP, dla Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. W ramach prezentacji odniosła
się również do sugestii Komisji Europejskiej, aby ograniczyć wydatki na efektywność
energetyczną, tak by wynosiły one mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, co zostanie
uwzględnione w wersji kryteriów do zatwierdzenia.
Jako pierwszy, głos w dyskusji zabrał Pan Krzysztof Starczewski – Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka, Członek Komitetu, zgłaszając propozycję rozważenia zwiększenia wagi punktowej
lub liczby punktów możliwych do uzyskania w ramach 4 kryterium merytorycznego punktowego.
Kryterium dotyczy inwestycji na obszarach wiejskich, za które można zdobyć tylko jeden punkt. W
kontekście maksymalnej liczby punktów do uzyskania w ramach oceny, punkt ten nie ma
praktycznie żadnego znaczenia. Dodał, że rozwijanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
jest zdecydowanie trudniejsze niż w mieście, ze względu na różnice w rozwoju infrastruktury.
Dlatego przy zastosowanej liczbie punktów i wadze tego kryterium, nie wpłynie ono na
premiowanie projektów z obszarów wiejskich.
Pani Zofia Sepkowska, Członek Komitetu odniosła się do kryterium 8, dotyczącego
wprowadzenia nowych produktów lub usług. Zastosowano w nim 2 tożsame, w jej pojęciu, zapisy.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem IZ przekazanym korespondencją elektroniczną, podtrzymała
swoją uwagę i sugerowała weryfikację zapisów tego kryterium. Jej zdaniem wprowadzenie nowego
produktu/usługi do oferty przedsiębiorstwa jest tym samym co wprowadzenie go na rynek. Być
może chodziło o poszerzenie asortymentu, ale z zapisów kryterium jednoznacznie to nie wynika.
Zasugerowała zatem ponowne przeanalizowanie tego zapisu.
Pan Adam Krasiński, Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, Członek Komitetu
podziękował za uwzględnienie zgłoszonych przez niego uwag, szczególnie tych dotyczących
określenia jednostek i podmiotów, które będą opiniować innowacyjność. Odnosząc się do
dokumentu LORIS 2030, wrócił do dyskusji jaka miała miejsce podczas I posiedzenia Komitetu,
kiedy to Pan Maciej Kokotek na zadane pytanie odnośnie branż i technologii stwierdził, żeby nie
skupiać się tylko na ich przecięciu, ponieważ trudno będzie osiągnąć takie założenia. Poprosił
zatem, aby Pan Maciej Kokotek potwierdził, że w przypadku gdy przedsięwzięcie będzie się
wpisywało w branżę, a w technologię już nie, i odwrotnie, będzie to stosownie punktowane.
W odpowiedzi Pan Maciej Kokotek odniósł się do swojej wypowiedzi z I posiedzenia stwierdzając,
że ówczesna deklaracja dotyczyła stanu kiedy nie było dokumentów przygotowywanych przez
Departament Przedsiębiorczości a dotyczących Polityk Sektorowych dla 6 kluczowych branż
Województwa Łódzkiego. Rzeczywiście zapisy Regionalnej Strategii Innowacji można byłoby
stosować w najbardziej liberalny dla beneficjentów sposób. Obecnie sytuacja się jednak zmieniła,
ponieważ dokument dotyczący Polityk Sektorowych już powstał, choć nie jest jeszcze
zatwierdzony. Wskazuje on zarówno branże, jak i przecięcia branż i technologii. Zatem w ramach
oceny będzie wykorzystywana lista zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji i
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oceniana opcja zastosowana w danym projekcie. Warunkiem stosowania w ramach oceny zapisów
tego dokumentu będzie jego zatwierdzenie przed ogłoszeniem informacji o konkursie, w którym
miałby mieć zastosowanie. Dokument niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie opublikowany i
udostępniony na stronie internetowej.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, że uwagi zgłoszone przez Pana Krzysztofa
Starczewskiego i Panią Zofię Sepkowską zostaną przeanalizowane, a ewentualne nowe
propozycje zostaną przedstawione już w projekcie kryteriów wyboru projektów, który zostanie
przekazany do zatwierdzenia w trybie obiegowym.
6. Zgodnie z kolejnym punktem obrad, Pani Małgorzata Zakrzewska, przedstawiła
prezentację nt. Podsumowania wyników ankiety – w sprawie preferencji
szkoleniowych uczestników prac Komitetu.
Paweł Gwóźdź dziękując za prezentację zapytał, czy ankietowani proponowali inne niż
sugerowane przez IZ RPO WŁ tematy szkoleń. Zauważył, że z zapisów Regulaminu Komitetu
wynika
możliwość
przeznaczenia
środków
finansowych
na
szkolenia
w celu doskonalenia kompetencji członków Komitetu, zwłaszcza partnerów społecznogospodarczych, którzy jak wynika z prezentacji licznie wypełnili ankietę. Zaproponował, aby
szkolenia obejmowały również tematy spoza sugerowanej listy i realizowane były nie tylko przez
Sekretariat, ale równie przez podmioty zewnętrzne. Poprosił również o zorganizowanie spotkania
informacyjnego dotyczącego organizacji szkoleń.
Pani Małgorzata Zakrzewska odniosła się do kwestii dodatkowych tematów jakie zgłoszono w
ramach ankiety. Dotyczyły one np. kwestii działania Komitetu umiejętności czytania dokumentów
programowych oraz powiązań między nimi, czy też wytycznych horyzontalnych
i ich znaczenia w procesie wdrażania Programu. W jej opinii tematy te wiążą się z
zaproponowanym tematem dotyczącym głównych założeń RPO WŁ 2014-2020. Przy okazji jego
prezentacji będzie możliwość omówienia Osi Priorytetowych, dokumentów które powinny być
brane pod uwagę przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie, w celu wypełnienia kryteriów
wyboru projektów. Potwierdziła również, że przedstawiciele organizacji pozarządowych mają
zagwarantowaną zapisami Regulaminu Komitetu możliwość finansowania szkoleń zarówno
wewnętrznych jak i zewnętrznych, dzięki wsparciu w ramach pomocy technicznej Programu.
7. Sprawy różne
Z uwagi na brak dalszych głosów Pan Dominik Patora przeszedł do następnego punktu obrad.
Jako pierwszy w tej części posiedzenia głos zabrał Pan Adam Krasiński, zwracając się
z prośbą o próbę podsumowania ogłoszonych do tej pory konkursów i naborów wniosków.
Przywołując słowa Pani Joanny Skrzydlewskiej, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodniczącej Komitetu odnośnie dużej intensywności prac związanych z
uruchomieniem Programu, w tym w zakresie: ustalania kryteriów wyboru projektów, ogłaszania
konkursów oraz zmian wprowadzonych w zapisach regulaminów konkursów w trakcie ich trwania,
zwrócił się z prośbą o krótkie podsumowanie, jak potencjalni beneficjenci oceniają dotychczasowe
działania IZ RPO WŁ oraz wskazanie na jakim etapie realizacji harmonogramu naboru konkursów
IZ RPO WŁ się znajduje, w stosunku do tego co zostało zaplanowane.
Odpowiadając, Pan Maciej Kokotek poinformował, że w harmonogramie konkursów
na 2015 r. zaplanowano 4 nabory:
1) Nabór zamknięty w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne. – w zakresie
uzbrojenia terenów inwestycyjnych, zakończony w dniu 27 sierpnia 2015 r. W odpowiedzi
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wpłynęło 8 wniosków, z czego 7 przeszło do oceny formalnej, a 6 do merytorycznej. Ocena
zostanie zamknięta w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2015 r. W dniu 20 października
2015 r. podczas posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego nastąpi wyłonienie
projektów
do
dofinansowania.
Informacje na temat oceny pracy Instytucji Pośredniczącej - Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy nie są zbierane, jednak ilość zapytań i spotkań konsultacyjnych jest bardzo
duża. Odbyło się kilkanaście spotkań z samorządami. Ze względu na wysokie wymagania
które muszą spełnić beneficjenci chcący aplikować w tym zakresie, tylko niewielu udało się
to w bieżącym roku. Obecny nabór należy więc potraktować pilotażowo.
2) Nabór zamknięty w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja
gospodarcza regionu, zakończony w dniu 14 października 2015 r. W odpowiedzi wpłynęły
22 wnioski, ale ze względu na możliwość wysyłania aplikacji pocztą przy zachowaniu
terminu nadania, wniosków w rezultacie może być więcej.
W harmonogramie na 2015 r. przewidziano jeszcze 2 konkursy:
1) Nabór zamknięty w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działania II.3 : Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.
2) Nabór zamknięty w ramach Osi Priorytetowej I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2 Projekty
B+R przedsiębiorstw.
W obu przypadkach spodziewany jest napływ dużej ilości wniosków o dofinansowanie.
Pani Maja Reszka - Dyrektor Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego,
Członek Komitetu, poinformowała iż ogłoszone zostały 3 konkursy:
1) Nabór otwarty w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania
III.2.1 Drogi wojewódzkie. Do tej pory zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie,
wszystkie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. W ciągu kilku dni zostaną wyłonione do
dofinansowania i podpisane zostaną pierwsze umowy.
2) Nabór zamknięty w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.1
Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania V.1.2 Rozwój Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zakończony w dniu 12 października 2015 r. W
odpowiedzi wpłynęło około 90 wniosków.
Liczba zapytań była bardzo niewielka z uwagi na niewielki stopień skomplikowania tego typu
projektów.
3) W dniu 19 października 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej
III Transport, Działania III.2 Drogi, Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.
W tym przypadku liczba zapytań jest bardzo duża, zwłaszcza w kwestii definicji
bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T, która została wpisana w RPO WŁ 2014-2020.
Na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl znajduje się komunikat dotyczący stanowiska
MIR w tej sprawie oraz grafika prezentująca właściwe rozumienie definicji.
Na bieżący rok planowane są jeszcze 3 konkursy:
1) W ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków,
2) W ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski,
3) W ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody.
Pan Zbigniew Gwadera - p.o. Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego, Członek Komitetu poinformował, iż z planowanych na 2015 r. konkursów
w ramach Osi Priorytetowych X i XI, wszystkie zostaną zrealizowane.
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W dniu 20 października 2015 r. zostaną ogłoszone 2 konkursy:
1) W ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat
3,
2) W ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3
Kształcenie zawodowe.
W połowie listopada br. uruchomiony zostanie konkurs dotyczący kształcenia ogólnego. Spotkania
zorganizowane przez Kuratorium Oświaty z dyrektorami szkół wskazują, że konkurs będzie się
cieszył dużym zainteresowaniem.
Pani Ewa Fijałkowska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Zastępca
Członka Komitetu, poinformowała, że w ramach Osi Priorytetowej VIII, Zatrudnienie, Działania
VIII.1, Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy,
zakończono etap podpisywania umów dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów
Pracy.
Kolejny konkurs w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych,
zostanie zakończony w dniu 27 listopada 2015 r. co oznacza, że umowy o dofinansowanie będą
podpisywane w lutym 2016 r.
W ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w III kwartale 2015 r. ogłoszono 5 konkursów:
1) W ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nabór został zakończony.
W odpowiedzi wpłynęło 58 wniosków, które znajdują się na etapie uzupełniania uchybień
formalnych.
2) W ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, nabór zostanie zakończony
w dniu dzisiejszym tj. 16 października 2015 r.
3) W ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - konkurs zamknięty skierowany do
powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. Nabór zostanie
zakończony pod koniec października 2015 r.
4) W ramach Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałania IX.3.2 Koordynacja
ekonomii społecznej ocenie poddawany jest projekt pozakonkursowy Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Przewidywana data zakończenia oceny tego projektu
to początek listopada br.
5) W ramach Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałania IX.3.2 Koordynacja
ekonomii społecznej, do dnia 13 października 2015 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
złożyły wnioski dla wszystkich 4 podregionów województwa łódzkiego.
Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
Nabór w trybie konkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Metropolitarnym został przeniesiony na przełom I i II kwartału
przyszłego roku.
Pani Renata Figlewicz, Wiceprezes Fundacji Zaufania Publicznego Publica Fides, Łódzka
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zastępca Członka Komitetu zadała
pytanie dotyczące szkoleń dla ekspertów oraz wytycznych jakie eksperci uzyskają w ramach
prowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie.
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Zauważyła, że w województwie dolnośląskim eksperci odbyli cykl szkoleń dotyczących zasad
oceny wniosków. Według jej wiedzy eksperci z województwa łódzkiego takich szkoleń nie mieli.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Pawła Gwoździa, zadała pytanie dotyczące możliwości
zorganizowania szkolenia informacyjnego lub prelekcji dla ekspertów w zakresie kryteriów na
jakich mają opierać się dokonywane przez nich oceny.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż zgodnie z wymogami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ocenie biorą udział
eksperci wyłonieni w oparciu o dokumenty złożone do IZ RPO WŁ, posiadający wiedzę
w zakresie celów i sposobów realizacji Programu oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
i wymagane uprawnienia w dziedzinach objętych RPO WŁ 2014-2020 (w zakresie obejmującym co
najmniej jeden Obszar tematyczny).
Zostali oni powołani uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 977/15 z dnia
2 września 2015 r., jako osoby, które będą uczestniczyć w ramach Komisji Oceny Projektów przy
ocenie projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, a ich wybór został dokonany na
podstawie doświadczenia jakim dysponują.
Przed ogłoszeniem konkursów organizowane są stosowne spotkania informacyjne, na których
szczegółowo omawiane są kryteria wyboru i sposób ich rozumienia. Inne szkolenia dla ekspertów
nie są przewidywane, ale jeśli taka inicjatywa spotka się z szerszym zainteresowaniem, nie ma
przeszkód żeby takie szkolenie zorganizować.
Z racji na brak dalszych głosów, Pan
za udział, zamknął IV posiedzenie Komitetu.

Dominik

Patora

dziękując

zgromadzonym

Przygotował:
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 16 listopada 2015 r.
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