Protokół z V posiedzenia
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 (dalej: Komitet)
z dnia 3 grudnia 2015 r.
W załączeniu:
 Porządek obrad,
 Lista obecności uczestników spotkania,
 Uchwała Nr 11/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020,
 Uchwała Nr 12/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 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.,
 Uchwała Nr 13/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 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 20142020.
1. Przywitanie uczestników spotkania.
Pani Joanna
Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Wiceprzewodnicząca Komitetu, przywitała zgromadzonych uczestników V posiedzenia Komitetu
i zwróciła się z prośbą o uwagi dotyczące porządku obrad. Ze względu na brak uwag, został on
przyjęty bez sprzeciwu.
2. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów RPO WŁ na lata
2014-2020
Zgodnie z porządkiem obrad Pani Małgorzata Zakrzewska, Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej, Zastępca Członka Komitetu przedstawiła informację nt.
proponowanych zmian w ramach kryteriów wyboru projektów RPO WŁ na lata 2014-2020
w zakresie Osi priorytetowej I - Badanie rozwój i komercjalizacja wiedzy, Osi priorytetowej
II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna,
Osi priorytetowej VIII - Zatrudnienie. Po prezentacji poinformowała, że w związku
z sugestiami proponowanymi przez przedstawicieli Komisji Europejskiej tuż przed rozpoczęciem
posiedzenia w zakresie Osi Priorytetowej IV - Gospodarka niskoemisyjna, propozycje zmian
kryteriów zostaną opracowane w przerwie i zaprezentowane Członkom w formie autopoprawki
jeszcze na tym posiedzeniu Komitetu. Ponadto, ze względu na uwagi wniesione przez
Ministerstwo Zdrowia, kryteria wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej VII - Infrastruktura dla
usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia zostały wycofane z porządku
obrad posiedzenia. Ma to związek z koniecznością zaakceptowania kryteriów na poziomie
krajowym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
Przedłożenie ww. kryteriów do zaopiniowania Komitetowi Monitorującemu nastąpi zatem
w terminie późniejszym.
W ramach dyskusji, Pani Justyna Wajrach, Główny Specjalista w Departamencie Funduszy
Europejskich Ministerstwa Zdrowia, Zastępca Członka Komitetu poinformowała, iż
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) wystosowało w dniu 26
listopada 2015 r. pismo w sprawie termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia, w którym
w odniesieniu do placówek ochrony zdrowia wskazano, że derogacja dotycząca obowiązku
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stosowania map potrzeb zdrowotnych w zakresie inwestycji dotyczących Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (dalej POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (dalej AOS) powinna być
analogiczna do wskazanej w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 derogacji dla inwestycji w kontekście opieki koordynowanej w ramach
PI 9a.
Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż pismo z dnia 26 listopada 2015 r. odnosi się
do ustaleń uzgodnionych na spotkaniu w dniach 24-25 listopada 2015 r. pomiędzy
przedstawicielami Instytucji Zarządzających Regionalnym Programem Operacyjnym oraz
Ministerstwem Rozwoju. Pismo wskazuje na możliwość wsparcia POZ i AOS na zasadzie
derogacji, jak w CT 9. Treść kryterium została ustalona po rozmowach z MIR. Przedstawiciel MIR
do poprawionych kryteriów już nie zgłaszał uwag.
Swoją uwagę zgłosiła również Pani Sylwia Kowalczyk, Główny Specjalista w Departamencie
Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju, Zastępca Członka Komitetu,
odnosząc się do kryterium efektywności zatrudnieniowej w ramach Osi Priorytetowej
VIII - Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez
powiatowe urzędy pracy. Zadała pytanie dotyczące kryterium efektywności zatrudnieniowej
i założenia jego minimalnego poziomu w odniesieniu do osób o niskich kwalifikacjach
(z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), tak jak zostało to sprecyzowane w pierwotnym
komunikacie przesłanym przez MIR. W dniu 10 września 2015 r. MIR wysłało nowe stanowisko,
w którym wskazano wykształcenie ponadgimnazjalne jako graniczne dla grupy osób o niskich
kwalifikacjach. Zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie, czy IZ RPO WŁ 2014-2020 planuje
wsparcie grupy osób o niskich kwalifikacjach, w tym z wykształceniem ponadgimnazjalnym. MIR
dopuszcza bowiem wybór przez IZ RPO WŁ 2014-2020 profilowania wsparcia dotyczącego grupy
osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym lub też ustalenia wyższego poziomu.
Pani Zofia Sepkowska, reprezentująca Łódzką Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Członek Komitetu, zwróciła uwagę na fakt, iż osoby z wykształceniem ogólnokształcącym także
można zakwalifikować do grona osób o niskich kwalifikacjach.
Pani Ewa Fijałkowska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Zastępca
Członka Komitetu poinformowała, iż zapis znajdujący się w projekcie kryteriów wyboru projektów
wprowadzony został celowo, ponieważ w pierwszej kolejności celem aktywizacji zawodowej
powinny być osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Powyższy zapis wynika
z analizy jakiej poddano osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, a kryteria dotyczą
projektów realizowanych przez te urzędy. Ogłaszając nabory dotyczące aktywizacji osób
bezrobotnych powyżej 29 roku życia, które realizować będą mogły inne podmioty, kryteria zostaną
sformułowane w taki sposób, aby premiowane były również osoby z wykształceniem
ogólnokształcącym.
Pani Joanna Skrzydlewska zaproponowała, aby przejść do następnego punktu posiedzenia,
a głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany kryteriów przesunąć, co pozwoli na bieżąco
przeprocedować nowe autopoprawki.
3. Omówienie Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Pan Adam Kobylański, Naczelnik Wydziału Ewaluacji, Departamentu Polityki
Regionalnej, przedstawił prezentację pn. „Plan ewaluacji RPO WŁ 2014-2020”.
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4. Podjęcie uchwały Nr 11/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
Ze względu na brak uwag, Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła głosowanie nad
przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Plan ewaluacji RPO WŁ 2014-2020”.
Przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 36 głosach „za”, przy 36 osobach
obecnych, uprawnionych do głosowania.
5. Omówienie proponowanych zmian w kryteriach wyboru projektów RPO WŁ na lata
2014-2020
Po zakończeniu głosowania, Pani Małgorzata Zakrzewska powróciła do tematu
autopoprawek w ramach kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej IV - Gospodarka
niskoemisyjna w zakresie efektywności energetycznej.
W ramach kryterium merytorycznego szczegółowego Stopień zwiększenia efektywności
energetycznej projektu (pod numerem porządkowym 35 w materiale przesłanym w korespondencji
z dnia 30 listopada oraz 2 grudnia 2015 r. dotyczącym doprecyzowania kryteriów w ramach
proponowanych zmian) w kolumnie „kryterium” zaproponowała dodanie zwrotu: dotyczy projektów,
które nie sumują etapów.
Druga propozycja zmiany dotyczyła usunięcia w ramach kryterium merytorycznego dostępu
Stopień zwiększenia efektywności energetycznej budynku w odniesieniu do kolejnego etapu
termomodernizacji (pod numerem porządkowym 34 w materiale przesłanym w korespondencji
z dnia 30 listopada oraz 2 grudnia 2015 r. dotyczącym doprecyzowania kryteriów w ramach
proponowanych zmian) zdania: „W przypadku projektów, które dotyczą więcej niż jednego
budynku, poziom wzrostu efektywności energetycznej należy liczyć jako średnia arytmetyczna”.
Analogiczna propozycja zmiany dotyczyła kryterium merytorycznego szczegółowego Stopień
zwiększenia efektywności energetycznej projektu (pod numerem porządkowym 33 w materiale
przesłanym w korespondencji z dnia 30 listopada oraz 2 grudnia 2015 r. dotyczącym
doprecyzowania kryteriów w ramach proponowanych zmian)
Na pytanie Pana Edwarda Jezierskiego reprezentującego Radę Główną Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Członka Komitetu o powód zmiany, Pani Małgorzata Zakrzewska poinformowała, iż
po konsultacjach z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi (dalej WFOŚiGW w Łodzi) uznano, iż średnia wartość efektywności energetycznej
powinna wynikać z audytu energetycznego.
Po trzecie, w kryterium merytorycznym dostępu Stopień efektywności energetycznej (pod
numerem porządkowym 32 w materiale przesłanym w korespondencji z dnia 30 listopada oraz
2 grudnia 2015 r. dotyczącym doprecyzowania kryteriów w ramach proponowanych zmian) zdanie
w brzmieniu: „Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że projekt przyczyni się
do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 25% w ramach projektu”
zaproponowano zastąpić zdaniem „Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, że projekt
przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej każdego z termomodernizowanych
budynków o co najmniej 25%’”.
Czwarta zmiana dotyczyła kryterium merytorycznego dostępu Projekt zachowuje zgodność
z planem gospodarki niskoemisyjnej” (pod numerem porządkowym 31 w materiale przesłanym
w korespondencji z dnia 30 listopada oraz 2 grudnia 2015 r. dotyczącym doprecyzowania kryteriów
w ramach proponowanych zmian) w zakresie doprecyzowania, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
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dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt, nie będzie „zatwierdzany” a jedynie
„pozytywnie opiniowany” przez NFOŚiGW/WFOŚiGW. Dodatkowo uszczegółowiono, iż chodzi
o WFOŚiGW „w Łodzi”.
Analogiczna zmiana musi być również dokonana w odniesieniu do Osi Priorytetowej III - Transport,
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, w ramach kryterium merytorycznego dostępu
Projekt zachowuje zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej (pod numerem porządkowym 27
oraz 28 w materiale przesłanym w korespondencji z dnia 30 listopada oraz 2 grudnia 2015 r.
dotyczącym doprecyzowania kryteriów w ramach proponowanych zmian).
Pan Tomasz Łysek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi występujący z ramienia Ministerstwa Środowiska, Zastępca Członka Komitetu
poinformował, iż nie ma możliwości zatwierdzenia wskazanych powyżej dokumentów przez
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Łodzi, ponieważ instytucje te nie dysponują do tego odpowiednimi
kompetencjami.
Pani Barbara Robak, Członek Zarzadu Powiatu Tomaszewskiego, występująca z ramienia
Związku Powiatów Polskich, Zastępca Członka Komitetu, zadała pytanie dotyczące
stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do terminów
wiążących organy w postępowaniach administracyjnych.
W odpowiedzi Pani Maja Reszka, Dyrektor Departamentu ds. Regionalnego Programu
Operacyjnego, Członek Komitetu poinformowała, iż zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego w zakresie wyboru projektów, co oznacza że terminy wynikające z KPA nie
mają w tym przypadku zastosowania.
6. Podjęcie uchwały Nr 12/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 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.
Ze względu na brak dalszych głosów w dyskusji, Pani Joanna Skrzydlewska zarządziła
głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 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. Uchwała została przyjęta
przy 31 głosach „za” oraz 3 wstrzymujących, przy 34 osobach obecnych, uprawnionych do
głosowania.
7. Podjęcie uchwały Nr 13/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 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.
Kolejny punkt posiedzenia dotyczył zmian proponowanych w Regulaminie działania
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 w odniesieniu do aktualizacji aktów prawnych, zapisów dotyczących obsługi prac Komitetu
w zakresie kontaktu z Sekretariatem Komitetu oraz zmiany adresu e-mail Sekretariatu Komitetu.
Ze względu na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednomyślnie
przy 35 głosach „za” przy 35 osobach obecnych uprawnionych do głosowania.
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8. Sprawy różne.
Z racji na brak dalszych głosów, Pani Joanna Skrzydlewska dziękując za udział
zgromadzonym, zamknęła V posiedzenie Komitetu. Poinformowała, iż następne posiedzenie
odbędzie się najprawdopodobniej w II połowie stycznia 2016 r.
Wiceprzewodniczący
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Joanna Skrzydlewska

Przygotował: Marcin Foryt
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Łódź, dnia 5 stycznia 2016 r.

5

