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Protokół z VII posiedzenia Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w dniu 30 września 2016 r. 

 

 

 

W dniu 30 września 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego, odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Lista 

osób biorących udział w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Należy zaznaczyć, że w posiedzeniu Komitetu uczestniczyły 54 osoby (w tym 25 członków 

Komitetu oraz 23 zastępców członków), 5 obserwatorów oraz przedstawiciel Komisji 

Europejskiej.  

W protokole odstąpiono od szczegółowego przytaczania wypowiedzi w ramach 

prezentacji, ponieważ są one dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej 

RPO WP 2014-2020 (dalej IZ) pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php 

/posiedzenia-km/940-vii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-

operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020. 

 

 

1) Otwarcie posiedzenia  

Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący 

Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 otworzył VII posiedzenie Komitetu.  

Na wstępie poinformował zebranych, iż na mocy uchwały Nr 221/4222/16 z dnia  

6 września 2016 r. oraz uchwały Nr 218/4386/16 z dnia 27 września 2016 r. Zarząd 

Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO 

WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 2015 r.). 

Aktualizacja spowodowana była zarówno wnioskami, jakie skierowane zostały przez 

podmioty uczestniczące w Komitecie (aktualizacja składu przedstawicielstwa  

np. Ministerstwo Finansów, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Konferencja Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich), jak również w wyniku wewnętrznych zmian w nadzorze 

nad departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ponadto, 

dokonano zmiany statusu przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Programem 

Operacyjnym Polska Wschodnia w Komitecie Monitorującym RPO WP 2014-2020  

z członka na obserwatora. Pan Marszałek przywitał również nowe osoby w składzie 

Komitetu, które uczestniczą w posiedzeniu po raz pierwszy, tj. Pana Prof. Mariusza 

Oleksego - Prorektora ds. Rozwoju i Kontaktów z Gospodarką Politechniki Rzeszowskiej 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/posiedzenia-km
http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/posiedzenia-km
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oraz Pana Prof. Józefa Cebulskiego - Prorektora ds. Infrastruktury i Współpracy  

z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Następnie Przewodniczący Komitetu powitał wszystkich uczestników posiedzenia,  

w szczególności Panią Magdalenę Horodyską, reprezentującą Dyrekcję Generalną 

ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. 

Pan Marszałek podziękował również za uzupełnienie ankiety oceniającej 

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, które odbyło się 25 maja 

2016 r. Jednocześnie poinformował on zebranych, iż informacji nt. wyników ankiet udziela 

Sekretariat Komitetu. Przypomniał również członkom o wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej, 

która została przekazana uczestnikom posiedzenia w trakcie przerwy kawowej. 

W celu sprawnego monitorowania kworum, a co za tym idzie możliwości podejmowania 

uchwał podczas posiedzenia, Przewodniczący Komitetu przypomniał członkom Komitetu, 

by każdorazowo zgłaszali Sekretariatowi Komitetu konieczność opuszczenia obrad - 

poprzez oddanie karty do głosowania. Karta będzie zwracana po powrocie na salę obrad. 

Ponadto, Pan Marszałek zwrócił uwagę członkom Komitetu na konieczność 

potwierdzania udziału w posiedzeniu, w terminie wskazanym przez Sekretariat Komitetu. 

Pan Marszałek W. Ortyl podkreślił, iż obrady VII posiedzenia Komitetu będą  

w szczególności poświęcone: 

 prezentacji Strategii ZIT, 

 przedstawieniu kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych 

współfinansowanych ze środków EFS i EFRR w ramach RPO WP 2014-2020,  

w tym kryteriów wyboru projektów realizowanych w formule ZIT. 

Kolejno Przewodniczący Komitetu poinformował zebranych, że posiedzenie będzie 

protokołowane przez pracownika Sekretariatu Komitetu Monitorującego oraz że obecny 

na sali radca prawny czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komitetu pod 

względem formalno – prawnym. 

Przewodniczący Komitetu potwierdził, iż kworum wymagane do procedowania przez 

Komitet uchwał zostało zapewnione oraz przypomniał zasady głosowania. 

 

2) Przyjęcie porządku obrad  

Przewodniczący Komitetu poinformował zebranych, iż zgodnie z przyjętą dotychczas 

praktyką, przedmiotem prezentacji, co do zasady, nie będzie szczegółowe omówienie 

poszczególnych kryteriów wyboru, a jedynie odniesienie się do zgłoszonych uwag oraz 

przedstawienie stanowiska IZ w tym zakresie.  

Na wniosek Komisji Europejskiej (zgodnie z zapisami § 5 ust 6 Regulaminu działania 

Komitetu), do porządku obrad wprowadzony został punkt dotyczący prezentacji Strategii 

ZIT. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi uwagami, niezbędne było dokonanie zmian  

w porządku obrad. Zaktualizowany porządek obrad, członkowie Komitetu otrzymali wraz 

z zestawieniem zgłoszonych uwag. 
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Mając na uwadze powyższe, Przewodniczący Komitetu przedstawił porządek obrad, 

który kształtuje się następująco: 

1. Otwarcie VII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Prezentacja Strategii ZIT. 

3. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów dla projektów realizowanych  

w formule ZIT pod względem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020  

– Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

5. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: 

 poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (projekty 

parasolowe), 

 poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji (projekty parasolowe) – w ramach III osi 

priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Czysta energia. 

6. Przedstawienie autopoprawki w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa (projekty z zakresu dróg 

lokalnych) – w ramach V osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Infrastruktura 

komunikacyjna. 

7. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach VI osi 

priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna. 

8. Głosowanie nad uchwałą KM ws. zmiany uchwały nr 19/III/2015 KM RPO WP 

2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla osi priorytetowych I – VI RPO WP 2014-2020, współfinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

9. Przerwa kawowa. 

10. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów ogólnych formalnych  

i merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach 

osi VII-IX RPO WP 2014-2020. 

11. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  

– projekty konkursowe, 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz 

7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w ramach VII osi priorytetowej 

RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 

12. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  
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i zdrowotnych w regionie w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020  

– Integracja społeczna. 

13. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach IX 

osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie. 

14. Zmiana Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020. 

15. Sprawy różne i podsumowanie VII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020. 

16. Obiad. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi. Wobec braku 

sprzeciwu zaktualizowany porządek obrad został poddany pod głosowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie Pan Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym, w formie prezentacji przedstawił informację  

na temat stanu wdrażania RPO WP 2014-2020, w szczególności w zakresie: 

1. kwot dotychczas udostępnionych w ogłoszonych naborach, 

2. wartości wniosków poprawnych pod względem formalnym – wkład UE, 

3. wartości wniosków wybranych do dofinansowania, 

4. wartości umów o dofinansowanie – wkład UE, 

5. wartości wniosków o płatność – wkład UE, 

6. naborów ogłoszonych, trwających oraz planowanych do ogłoszenia  

w IV kwartale 2016 r. 
 

3) Prezentacja Strategii ZIT – Justyna Placha-Adamska, p.o. Dyrektora Biura 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Pani Justyna Placha-Adamska w formie prezentacji zaprezentowała Strategię ZIT, 

omawiając następujące elementy: 

1. informacje ogólne, w tym obszar ZIT, cele realizowane w ramach Strategii ZIT, 

2. schemat interwencji ZIT w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym, 

3. alokację wsparcia z EFRR i EFS na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

w województwie podkarpackim, 

4. listę podstawową projektów współfinansowanych w ramach EFRR – tryb 

pozakonkursowy, 

Głosowanie nr 1 – Przyjęcie porządku obrad 

Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się”, porządek obrad został przyjęty. Porządek obrad 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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5. listę rezerwową projektów współfinansowanych z EFRR – tryb pozakonkursowy, 

6. obszary tematyczne dla planowanych do naboru w ramach konkursu 

przedsięwzięć finansowanych w ramach EFS,  

7. projekty realizowane w formule ZIT w ramach trybu pozakonkursowego. 

 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komitetu zapytał, czy ktoś z zebranych 

ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału.   

 Głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia „EKOSKOP”  

w Rzeszowie. Zwrócił się on z zapytaniem na kiedy planowane jest ostateczne przyjęcie 

Strategii ZIT ROF. 

 Pani Justyna Placha-Adamska wyjaśniła, iż na obecnym etapie trwają jeszcze 

konsultacje społeczne oceny oddziaływania na środowisko. Dopiero po zakończeniu tego 

procesu możliwe będzie przyjęcie Strategii przez Walne Zebranie Delegatów. 

Najprawdopodobniej nastąpi to końcem października br. 

 Kolejno głos zabrał Pan Michał Ptaszyński – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju. Na wstępie 

podziękował on IZ za współpracę przy przygotowaniu Strategii ZIT. Pan M. Ptaszyński 

podkreślił, iż IZ czeka ciężka praca związana z jej realizacją. Zaapelował również  

o przyspieszenie prac w zakresie kontraktacji i wydatkowania środków m.in. przez  

jak najszybsze przyjmowanie kryteriów. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju zwrócił 

również uwagę, iż Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie 

Rozwoju przejął projekt finansowania IP ZIT, którego głównym celem będzie nastawienie 

się na efektywność, czyli powiązanie efektów realizacji projektów z finansowaniem tych 

instytucji przy współpracy z IZ.  

 Przewodniczący Komitetu podziękował Panu Dyrektorowi M. Ptaszyńskiemu  

za przedstawione spostrzeżenia i zapewnił, że Zarząd Województwa Podkarpackiego 

również podziela uwagi co do przyspieszenia przyjmowania kryteriów i ogłaszania 

naborów wniosków realizowanych w formule ZIT.  

Pan Marszałek zauważył również, iż pod względem udostępnionej w naborach alokacji, 

województwo podkarpackie lokuje  się w czołówce (42%), przy czym, pod względem 

kontraktacji środków, nasze województwo nie znajduje się już na tak wysokiej pozycji. 

 Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Wojciech Magnowski, który zwrócił uwagę,  

iż na trwającym posiedzeniu Komitetu zaplanowane jest procedowanie kryteriów wyboru 

projektów dla formuły ZIT zarówno współfinansowanych z EFS, jak i EFRR, co pozwoli 

na wdrażanie całego spektrum wsparcia w ramach instrumentu ZIT. 
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4) Przedstawienie kryteriów wyboru projektów dla projektów realizowanych  

w formule ZIT pod względem zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT 

ROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Justyna Placha-Adamska, p.o. Dyrektora 

Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Pani Justyna Placha-Adamska w formie prezentacji przedstawiła kryteria wyboru 

projektów dla projektów realizowanych w formule ZIT pod względem zgodności i stopnia 

zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, omawiając następujące elementy: 

1. schemat naboru i oceny wniosków składanych w wyniku ogłoszenia naborów  

w trybie konkursowym RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS w formule ZIT, 

2. kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF – tryb konkursowy 

EFS, 

3. kryteria merytoryczne punktowe w zakresie oceny stopnia zgodności  

ze Strategią ZIT ROF, 

4. kryteria dla działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne, 

5. kryteria dla działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Jednocześnie Pani J. Placha-Adamska wniosła o wprowadzenie autopoprawki  

w ramach kryterium nr 5 liczba punktów rekrutacyjnych dla działania 7.7 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zgodnie z którą  

w opisie weryfikacji oceny punktowej zamiast zapisu: 

„0 pkt. - mniej niż 5 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt konsultacyjny 

będzie prowadzony w jednej gminie) 

10 pkt. – powyżej 5 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt konsultacyjny 

będzie prowadzony w jednej gminie) 

20 pkt. - więcej niż 14 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt 

konsultacyjny będzie prowadzony w jednej gminie, przy czym w gminie miasto Rzeszów 

2)”,  

wprowadzono następujący zapis: 

„0 pkt. - mniej niż 5 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w jednej gminie) 

10 pkt. – powyżej 5 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w jednej gminie) 

20 pkt. - więcej niż 14 punktów rekrutacyjnych (przy założeniu, iż jeden punkt rekrutacyjny 

będzie prowadzony w jednej gminie, przy czym w gminie miasto Rzeszów 2)”. 

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komitetu zapytał, czy ktoś z zebranych 

ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału.   
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 Głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia „EKOSKOP” 

w Rzeszowie. W imieniu przedstawicieli partnerów spoza administracji wyraził aprobatę  

z powodu wprowadzenia kryterium partnerstwa. 

Następnie głos zabrał Pan Michał Ptaszyński – przedstawiciel MR. Nawiązując  

do kryterium dotyczącego partnerstwa podkreślił, iż także Ministerstwo Rozwoju popiera 

taką ideę. Jednocześnie z uwagi na jego wagę (aż 30 pkt.), zaproponował rozważenie 

doprecyzowania proponowanego zapisu o informację, jakiego partnerstwa się oczekuje. 

Ponadto, zgłosił formalną uwagę co do zapisów kryterium formalnego oceny 

zgodności ze strategią ZIT ROF nr 5 Wnioskodawca w projekcie założył realizację 

wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie na poziomie nie niższym niż wynikający z proporcji 

pomiędzy kwotą projektu a kwotą alokacji na działanie dla ZIT ROF (dotyczy tylko 

działania 8.7) oraz kryterium nr 6 Wnioskodawca w projekcie założył realizację wskaźnika 

produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie  

na poziomie nie niższym niż wynikający z proporcji pomiędzy kwotą projektu a kwotą 

alokacji na działanie dla ZIT ROF (dotyczy tylko działania 8.8 Zwiększenie dostępu  

do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

i 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne). Zdaniem Pana Dyrektora M. Ptaszyńskiego nazwy ww. kryteriów 

mogą być mylące, w stosunku do zaproponowanych definicji, w związku z czym proponuje 

się wprowadzenie stosownego ujednolicenia nazewnictwa. 

Również w kwestii kryterium merytorycznego punktowego w zakresie oceny stopnia 

zgodności ze Strategią ZIT ROF nr 2, tj. Liczba założonych działalności gospodarczych 

(jako % wszystkich założonych w ramach projektu działalności), w których wykazano,  

że głównym miejscem prowadzenia działalności są tereny rewitalizowane ROF,  

Pan Dyrektor M. Ptaszyński zwrócił uwagę, iż weryfikacja ww. kryterium będzie odbywać 

się w oparciu o deklarację Beneficjenta, dlatego też istotne jest w kontekście nakładania 

ewentualnych korekt na Beneficjenta, by np. w regulaminach konkursów zwrócić uwagę 

Beneficjenta, iż deklaracja taka będzie miała charakter zobowiązania i będzie podlegała 

weryfikacji na etapie oceny końcowej. Mając na uwadze powyższe, jego zdaniem należy 

zastanowić się nad wprowadzeniem taryfikatora nakładanych korekt na Beneficjenta 

w ww. zakresie. 

W odpowiedzi  do zgłoszonej uwagi, dotyczącej zapisów ww. kryteriów formalnych 

oceny zgodności ze strategią ZIT ROF nr 5 i 6, Pani Dyrektor J. Placha-Adamska 

wyjaśniła, iż w kontekście zgłoszonych wcześniej przez członków Komitetu uwag  

dot. dublowania się oceny w oparciu o wyżej wymienione kryteria z oceną prowadzoną 

przez Instytucję Pośredniczącą WUP Rzeszów (dalej IP WUP Rzeszów) ww. kryteria 

zostały usunięte. 

W odniesieniu do proponowanego rozszerzenia zapisów dotyczących kryterium 

współpracy z jednostkami spoza sektora administracji publicznej, głos zabrał również 



 

8 
 

Przewodniczący Komitetu i zaproponował, iż takie doprecyzowanie znajdzie  

się w regulaminie konkursu. 

Następnie Pan Maciej Karasiński – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, zauważył iż konkursy  

w formule ZIT współfinansowane z EFS będą ogłaszane w późniejszym czasie, zatem 

istnieje możliwość doprecyzowania zapisów kryteriów w tym zakresie na późniejszym 

etapie. 

Pan Maciej Kunysz poprosił o wyjaśnienie, czy w ramach kryteriów merytorycznych 

punktowych, w zakresie oceny stopnia zgodności ze strategią ZIT ROF, partnerzy będą 

zdefiniowani jak w Rozporządzeniu 1303/2013, a nie ograniczeni do tych z sektora 

gospodarczego. 

W odpowiedzi Pani J. Placha-Adamska potwierdziła, że będą to wszyscy partnerzy 

zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013. 

Wobec braku innych pytań i wniosków formalnych, Przewodniczący Komitetu poddał 

pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów 

konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

5) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020  

– Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – Agnieszka Czuchra, Zastępca 

Dyrektora w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości UMWP. 

Pani Agnieszka Czuchra w formie prezentacji przedstawiła i omówiła zgłoszone przez 

członków Komitetu uwagi w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów  

dla działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Głosowanie nr 2 – Uchwała nr 44/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie 
zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule 
ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. 
 

Kworum zostało zachowane. Stosunkiem głosów 36 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 

oraz 1 głos „wstrzymujący się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.                                                                                                                                                                                   
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w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna  

i innowacyjna gospodarka, jak również stanowisko IZ w tym zakresie. 

Ponadto, z uwagi na fakt, iż projekty ZIT (zakres EFRR) realizowane będą w trybie 

pozakonkursowym, Pani A. Czuchra przedstawiła propozycję autokorekty kryterium 

formalnego dopuszczającego specyficznego nr 5 „Występowanie pomocy publicznej”. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego materiału, Przewodniczący Komitetu 

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

6) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: 

1. poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (projekty parasolowe), 

2. poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji (projekty parasolowe) 

w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Czysta energia  

– Grzegorz Topolewicz, Kierownik Oddziału wyboru projektów w zakresie czystej 

energii, DPI UMWP 

Pan Grzegorz Topolewicz w formie prezentacji przedstawił i omówił zgłoszone przez 

członków Komitetu uwagi w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów  

w zakresie podziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych oraz 3.3.2 Redukcja 

emisji w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Czysta energia, jak również 

stanowisko IZ w tym zakresie. 

Pan Kierownik G. Topolewicz przedstawił również propozycję autokorekty  

IZ dotyczącą zmiany jednostki miary z Mg (ton) na kg (kilogramy). Zmiana wynika  

z przyjętej zbyt dużej jednostki miary i doświadczenia z oceny merytorycznej wniosków  

w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany pozwoli również na ujednolicenie jednostek ze wskaźnikiem 

podawanym we wniosku o dofinansowanie. Analogiczna zmiana jednostki miary będzie 

miała miejsce w załączniku – opis kryteriów oceny merytorycznej jakościowej  

pn. „Zmniejszenie emisji pyłów” dla projektów parasolowych w działaniu 3.3. Poprawa 

jakości powietrza. 

Z uwagi na konieczność opuszczenia obrad przez Przewodniczącego Komitetu, 

dalszą część posiedzenia Komitetu prowadził Pan Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału.  

Jako pierwsza głos zabrała Pani Magdalena Horodyska – przedstawicielka Dyrekcji 

Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Zwróciła ona 

uwagę, iż Komisja Europejska w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej 

budynków, w których wymieniane są kotły, rekomenduje zastosowanie powiązania  

z termomodernizacją budynków. 
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Następnie głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia „EKOSKOP” 

w Rzeszowie. Zauważył on, iż w kwestii związanej z wymianą kotłów 5 generacji coraz 

częściej pojawiają się informacje o możliwości wsadu także poza podajnikiem 

automatycznym. Mając na uwadze powyższe, Pan M. Kunysz zasugerował 

wprowadzenie w regulaminie konkursu zapisu, który wykluczałby możliwość ingerencji 

Beneficjenta w możliwość innego wsadu niż automatyczny. 

O przedstawienie wyjaśnień do zaprezentowanych wyżej komentarzy został 

poproszony Pan G. Topolewicz.  

W kwestii pytania Pana M. Kunysza, zauważył iż w kryteriach dopuszczających jest 

zapis ograniczający stosowane źródła spalania paliw do kotłów z automatycznym 

zasypem. Taki zapis znajdzie się również w regulaminie konkursu przy obwarowaniach 

dotyczących wydatków kwalifikowalnych. Jednakże zauważył on, iż ze względów 

technicznych musi być możliwy dostęp awaryjny do komory spalania w takim piecu. 

Natomiast w kwestii podniesionej przez Panią M. Horodyską, Pan Kierownik 

zauważył, iż w opinii IZ przyjęcie rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej 

powiązania wymiany indywidualnych źródeł ciepła z termomodernizacją budynków, 

jest niemożliwe gdyż podstawową przeszkodą jest kwestia zakresu rzeczowego projektu, 

a przede wszystkim środków finansowych, jakie odbiorca ostateczny musiałby dodatkowo 

przeznaczać na realizację projektu. Ograniczenie wsparcia do budynków, które spełniłyby 

dość restrykcyjne wymogi odnośnie zapotrzebowana na energię pierwotną w ramach 

kryteriów dopuszczających mogłoby spowodować, że nie znajdą się podmioty chętne  

do realizacji takiego typu projektów, w związku z czym IZ podjęła decyzję o punktowaniu 

takiego powiazania w ramach kryteriów jakościowych. 

W odpowiedzi, Pani M. Horodyska podziękowała za przedstawione przez  

IZ wyjaśnienia, przy czym zauważyła, iż Komisja Europejska podtrzymuje przedstawioną 

uwagę w tym zakresie. 

Wobec braku innych pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

7) Przedstawienie autopoprawki w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa (projekty z zakresu dróg 

lokalnych) w ramach V osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Infrastruktura 

komunikacyjna – Jacek Nowocień, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP. 

Pan Jacek Nowocień w formie prezentacji przedstawił propozycje autopoprawki  

IZ w kryteriach wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty  

z zakresu dróg lokalnych, dotyczące zmiany wymaganej klasy dróg. Zaproponowano 

wprowadzenie zmiany w ramach kryterium dopuszczającego specyficznego  

– merytorycznego nr 1 Kategoria i klasa drogi, polegającej na punktowaniu w ramach 
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projektu drogi, która w wyniku realizacji projektu będzie posiadać co najmniej klasę drogi 

zbiorczej (Z) lub lokalnej (L). 

Następnie, Zastępca Przewodniczącego Komitetu podziękował za przedstawioną 

prezentację i zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego 

materiału. 

Wobec braku pytań, Zastępca Przewodniczącego Komitetu przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

 

 

8) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej i działania  

6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Spójność 

przestrzenna i społeczna – Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu 

Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP.  

 

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski w formie prezentacji przedstawił i omówił 

zgłoszoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagę do specyficznych kryteriów 

wyboru projektów dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz działania 

6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś  

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału.  

Głos zabrał Pan Bogdan Pomianek – Naczelnik Wydziału analiz w Departamencie 

Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i podziękował  

za przedstawione komentarze i wyjaśnienia do wniesionych przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi uwag. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 
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9) Głosowanie nad uchwałą KM ws. zmiany uchwały nr 19/III/2015 KM RPO WP 

2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 współfinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Bogdan 

Romaniuk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu głosowania Zastępca Przewodniczącego Komitetu zarządził przerwę 

kawową. 

 

 

10)  Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów ogólnych formalnych  

i merytorycznych dla projektów konkursowych oraz pozakonkursowych  

w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020 – Grzegorz Wyciślak – Zastępca 

Kierownika Wydziału Obsługi Programów Operacyjnych EFS WUP Rzeszów. 

 

Pan Grzegorz Wyciślak w formie prezentacji przedstawił zgłoszone uwagi  

w zakresie kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla projektów konkursowych 

oraz pozakonkursowych w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020 oraz omówił 

wyjaśnienia IP WUP Rzeszów w tym zakresie. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Wobec braku pytań do przedstawionego materiału, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu poddał uchwały pod głosowanie. 

 

 

 

Głosowanie nr 3 – Uchwała nr 45/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych  
I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 36 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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11)  Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

– projekty konkursowe, 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz  

7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w ramach VII osi 

priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy – Daniel Rzucidło, 

Kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS WUP Rzeszów. 

 

Pan Daniel Rzucidło w formie prezentacji przedstawił i omówił zgłoszone uwagi  

w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań: 

 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe 

oraz w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty 

dla ostatecznych odbiorców z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, 

brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 

niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego; 

Głosowanie nr 4 - Uchwała nr 46/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla 
projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 
 

Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 34 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

 
Głosowanie nr 5 - Uchwała nr 47/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla 
projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie 
VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy 
 

Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 34 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; 

 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach dedykowanych konkursów dla 

beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z powiatów: 

jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, 

bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, 

przeworskiego. 

Pan D. Rzucidło przedstawił również propozycję autopoprawki IZ w zakresie kryteriów 

specyficznych dostępu dla działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne  

w regionie w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Bogdan Pomianek – przedstawiciel Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrócił on uwagę na kwestie zwiększenia dostępu  

do projektów dedykowanych rolnikom oraz ich rodzinom. W ramach dyskusji z Komisją 

Europejską dotyczącej Krajowego Programu Reform jedno z zaleceń podnosiło potrzebę 

zwiększenia mobilności pracowników między systemami ubezpieczeniowymi,  

tj. przejście rolników z systemu ubezpieczeń w ramach KRUS do ZUS.  

Pan B. Pomianek wyjaśnił, iż przyjmuje argumentację IZ w tym zakresie, jednocześnie 

wyraził on nadzieję iż w kolejnym naborze Zarząd Województwa Podkarpackiego będzie 

starał się o przeprowadzenie naboru "celowanego" tylko dla tej grupy. Ponadto, zwrócił  

on uwagę na potrzebę szczegółowej analizy konkursów rozstrzygniętych w ramach  

ww. działań pod względem udziału w nich rolników.   

W odpowiedzi Pan D. Rzucidło wyjaśnił, iż w kwestii dedykowanego konkursu  

w ramach projektów systemowych w roku 2015 udało objąć się wsparciem 200 osób 

zatrudnionych w rolnictwie. Celem działań IP WUP Rzeszów jest osiągnięcie założonych 

wskaźników, niestety problemem jest wycofywanie się wykonawców na etapie negocjacji, 

czy podpisania umowy zwłaszcza przez pryzmat grupy docelowej (brak osób chętnych  

do przystąpienia do projektu), która w działaniach 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe i 7.3 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości jest ograniczona. Zauważył, iż biorąc pod uwagę rolników jako grupę 

docelową oraz warunek przejścia z KRUS do ZUS, problem będzie duży, w związku 

z czym IZ będzie musiała zastanowić się nad zmianą założonych wskaźników. 

Następnie głos zabrał Pan Maciej Karasiński – Wicedyrektor ds. Europejskiego 

Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Podziękował  

on za komentarz przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wskazał również 

na potrzebę wprowadzenia kryterium siedziby na terenie województwa podkarpackiego. 

W kontekście wypowiedzi Pana M. Karasińskiego głos ponownie zabrał  

Pan B. Pomianek. Zauważył, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera 

wprowadzenie kryterium siedziby i liczy, iż IZ podejmie prace w tym zakresie.  

Wobec braku innych pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu poddał uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie nr 6 – Uchwała nr 48/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 
konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

 

Głosowanie nr 7 – Uchwała nr 49/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 – Regionalny rynek pracy 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie nr 8 – Uchwała nr 50/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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12)  Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  

i zdrowotnych w regionie w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020  

– Integracja społeczna – Katarzyna Olechowska-Sadowska, Zastępca Kierownika 

Wydziału Integracji Społecznej EFS WUP Rzeszów. 

Z uwagi za to, że do omawianych w przedmiotowym punkcie kryteriów wyboru 

projektów nie wpłynęły żadne uwagi Pani Katarzyna Olechowska-Sadowska w formie 

prezentacji przedstawiła syntetycznie specyficzne kryteria wyboru projektów  

dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w regionie 

w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja społeczna, 

w szczególności: 

1. wniokodawców działania 8.3, 

2. grupę docelową działania 8.3, 

3. typy projektów przewidziane do realizacji w zakresie usług zdrowotnych. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Głos zabrał Pan Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu  

ds. Osób Niepełnosprawnych. W kontekście prezentacji, zwrócił się z pytaniem  

czy we wskazanym katalogu projektodawców uwzględnione są wszystkie podmioty 

wymienione w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogą 

być uczestnikami zadań zleconych czy powierzanych. 

W odpowiedzi Pani K. Olechowska-Sadowska wyjaśniła, że w katalogu 

projektodawców dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych  

i zdrowotnych w regionie znajdą się m.in. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w obszarze 

pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.  

Wobec braku innych pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie nr 9 – Uchwała nr 51/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII 
osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 34 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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13)  Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach 

IX osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie – Piotr Golema, Kierownik Wydziału Edukacji EFS WUP Rzeszów. 

Pan Piotr Golema w formie prezentacji przedstawił wprowadzone przez IP WUP 

Rzeszów zmiany i omówił zgłoszone uwagi w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach IX osi 

priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 

Po zakończeniu prezentacji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Głos zabrał Pan Maciej Karasiński – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Wyjaśnił on, iż w ramach 

działania 9.4 kolejny konkurs ogłoszony zostanie na przełomie 2016/2017 r. IP WUP 

wspierać będzie rozwój kształcenia zawodowego na wszystkich etapach kształcenia. 

Szereg narzędzi, którymi dysponuje RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie wynika ze współpracy m.in. z Podkarpackim 

Kuratorium Oświaty, jak również innymi podmiotami. Oparte są one przede wszystkim na 

diagnozie potrzeb edukacyjnych. W tym celu m.in. w ramach działania  

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego podejmowane są inicjatywy polegające 

 na dialogu z pracodawcami. IP WUP zależy na tym, by oferta kształcenia zawodowego 

przy wsparciu funduszy unijnych była precyzyjna i powodowała zacieśnienie współpracy 

np. poprzez praktyki, staże u pracodawców, a nawet dokształcanie nauczycieli  

we współpracy z pracodawcami. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu poddał uchwały pod głosowanie. 

 

  Głosowanie nr 10 – Uchwała nr 52/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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14)  Zmiana Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020 – Wojciech Magnowski, 

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP 

 

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski poinformował członków Komitetu, iż w celu 

usprawnienia funkcjonowania Komitetu, dokonano stosownych korekt w Regulaminie 

działania KM RP WP 2014-2020 w zakresie m.in.: 

1. uwzględnienia zgłaszania przez członków Komitetu specjalnych potrzeb 

żywieniowych ze względu na stan zdrowia,  

2. obowiązku przygotowywana harmonogramu posiedzeń Komitetu,  

3. informowania o sposobie realizacji zgłoszonych przez członków KM wniosków  

i rekomendacji, 

4. zwołania pierwszego posiedzenia grupy roboczej, 

5. nadania przez Przewodniczącego Komitetu upoważnienia do podpisywania 

wszelkich dokumentów oraz korespondencji, związanych z organizacją pracy 

Komitetu, 

6. uproszczeń w zakresie przeprowadzania trybu obiegowego czy sporządzania  

i uzgadniania protokołów, 

7. informowania o posiedzeniu Komitetu jedynie drogą elektroniczną, 

8. zmian redakcyjnych. 

Ponadto, Pan Dyrektor przedstawił członkom Komitetu propozycję autokorekty  

§ 11 ust. 3 Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020 polegającej na rozszerzeniu 

katalogu kosztów związanych z działalnością Komitetu o koszty: innych spotkań Komitetu 

organizowanych z inicjatywy sekretariatu Komitetu oraz innych spotkań grup roboczych 

organizowanych z inicjatywy sekretariatu Komitetu. 

Aktualny zapis § 11 ust. 3: 

„Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują koszty: 

1) organizacji posiedzeń Komitetu, 

2) organizacji posiedzeń grup roboczych, 

3) funkcjonowania sekretariatu Komitetu, 

4) opracowania materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu oraz jego 

grup roboczych, 

5) tłumaczeń zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu na potrzeby 

Komitetu oraz jego grup roboczych, 

6) ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego grup roboczych, 

zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu, o realizacji których 

zdecydował Komitet lub jego grupa robocza.” 
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Proponowana zmiana: 

„Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują koszty: 

1) organizacji posiedzeń Komitetu oraz innych spotkań Komitetu organizowanych 

z inicjatywy sekretariatu Komitetu 

2) organizacji posiedzeń grup roboczych oraz innych spotkań grup roboczych 

organizowanych z inicjatywy sekretariatu Komitetu, 

3) funkcjonowania sekretariatu Komitetu, 

4) opracowania materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu oraz jego 

grup roboczych, 

5) tłumaczeń zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu na potrzeby 

Komitetu oraz jego grup roboczych, 

6) ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego grup roboczych, 

zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu, o realizacji których 

zdecydował Komitet lub jego grupa robocza.” 

Następnie, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś z zebranych  

ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia 

„EKOSKOP” w Rzeszowie. Zwrócił on uwagę na zapisy § 2 pkt 21 i 22 Regulaminu 

działania KM RPO WP 2014-2020, które mówią o nieodpłatności za prace w Komitecie. 

Jednocześnie Pan M. Kunysz nawiązał do ustaleń ze spotkania przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego, które odbyło się w Warszawie, gdzie poruszany był ten 

temat. Ustalono wówczas, że jedynie osoby spoza administracji biorą nieodpłatny udział 

w pracach Komitetu, gdyż przedstawiciele administracji biorą udział w pracach Komitetu 

w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Pan M. Kunysz zaproponował 

skonstruowanie zapisu, który jednoznacznie wskazuje, że członkom Komitetu  

nie są wypłacane dodatkowe wynagrodzenia za prace w Komitecie. 

Kolejno głos zabrał Pan Mieczysław Łagowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Rzeszowie. Zwrócił on uwagę, iż zaproponowana autokorekta § 11 ust. 3 Regulaminu 

działania KM RPO WP 2014-2020, uniemożliwi sfinansowanie posiedzeń Komitetu czy 

grup roboczych zwoływanych na wniosek członków. 

Również Pan Michał Ptaszyński – przedstawiciel MR, zwrócił uwagę,  

iż zaproponowany zapis jest niefortunny w kontekście użytego spójnika „oraz”.  

Zastępca Przewodniczącego Komitetu poprosił Pana Dyrektora W. Magnowskiego  

o ustosunkowanie się do przedstawionych uwag.  

W kontekście postulatu Pana M. Kunysza, Dyrektor Magnowski wskazał  

na konieczność przedstawienia propozycji zmiany zapisu, dzięki czemu IZ będzie mogła 

się do takiej propozycji ustosunkować. Natomiast w zakresie uwag przedstawionych  

do propozycji autopoprawki § 11 ust. 3 Pan Dyrektor wyjaśnił, że w Regulaminie działania 

KM RPO WP 2014-2020 jest zapis umożliwiający zwołanie posiedzenia Komitetu  

na wniosek co najmniej 1/3 jego składu, a zaproponowana zmiana odnosi  

się do możliwości sfinansowania innych niż posiedzenia, spotkań członków Komitetu  
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np. wizyta studyjna czy warsztaty. Pan Dyrektor W. Magnowski zaproponował,  

by w miejsce spójnika „oraz” wprowadzić przecinek, wówczas zapis przedstawiałby  

się w sposób następujący: 

„Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują koszty: 

1) organizacji posiedzeń Komitetu, innych spotkań Komitetu organizowanych  

z inicjatywy sekretariatu Komitetu 

2) organizacji posiedzeń grup roboczych, innych spotkań grup roboczych 

organizowanych z inicjatywy sekretariatu Komitetu, 

3) funkcjonowania sekretariatu Komitetu, 

4) opracowania materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu oraz jego 

grup roboczych, 

5) tłumaczeń zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu na potrzeby 

Komitetu oraz jego grup roboczych, 

6) ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu lub jego grup roboczych, 

zlecanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu, o realizacji których 

zdecydował Komitet lub jego grupa robocza.” 

Zaproponowana zmiana została również zaakceptowana przez radcę prawnego. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego materiału, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  Sprawy różne i podsumowanie VII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020  

– Pan Bogdan Romaniuk, Zastępca Przewodniczącego Komitetu 

Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani, iż kolejne posiedzenie Komitetu 

zaplanowano na 21 listopada 2016 r. i będzie ono poświęcone m.in. przedstawieniu 

kryteriów wyboru projektów w zakresie EFS dla konkursów planowanych na pierwsze 

półrocze 2017 r. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej kryteria będą prezentowane 

jako część Planu Działania.  

Głosowanie nr 11 – Uchwała nr 53/VII/2016 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 
Kworum zostało zachowane. Stosunkiem 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz  

0 głosów „wstrzymujących się” zmiana składu została przyjęta. Przedmiotowa uchwała 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ponadto, Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał zebranych, czy są jakieś 

propozycje lub tematy, które powinny się znaleźć w porządku obrad kolejnego 

posiedzenia Komitetu. 

Głos w tym zakresie zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia 

„EKOSKOP” w Rzeszowie. Zwrócił on uwagę na dwie kwestie, które należałoby podnieść 

podczas następnego posiedzenia Komitetu. 

Po pierwsze, zwrócił on uwagę na potrzebę przeanalizowania zapisów nowej ustawy  

o zamówieniach publicznych w kontekście możliwości wprowadzenia do kryteriów wyboru 

projektów lub regulaminów konkursów tzw. klauzul społecznych.   

Ponadto, Pan M. Kunysz poinformował, iż Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Podkarpackiego skierowała do Pan Marszałka pismo z prośbą  

o sporządzenie analizy potrzeb partnerów w zakresie budowania i wykorzystania  

ich potencjału oraz konieczności udzielania wsparcia na rzecz wzmocnienia ich zdolności 

instytucjonalnej w ramach RPO WP 2014-2020 na podstawie art. 17 ust. 1 Europejskiego 

Kodeksy Postępowania na rzecz Partnerstwa. Mając na uwadze powyższe, 

przedstawiciel Stowarzyszenia „EKOSKOP” w Rzeszowie poprosił o przedstawienie  

na następnym posiedzeniu Komitetu odniesienia IZ w tym zakresie. 

Następnie głos zabrał Pan Dyrektor W. Magnowski i poprosił on członków Komitetu, 

którzy są członkami grup roboczych działających w ramach Komitetu o pozostanie  

na sali po zakończeniu obrad. Ponadto, poprosił wszystkich członków Komitetu  

o zgłaszanie ewentualnych zmian teleadresowych do Sekretariatu Komitetu. 

Z pytaniem zwrócił się także Pan Mieczysław Łagowski – Prezes Izby Przemysłowo-

Handlowej w Rzeszowie. Nawiązując do swojej uwagi zgłoszonej podczas VI posiedzenia 

Komitetu w kwestii wprowadzenia ograniczenia wsparcia podmiotów do terenu 

województwa podkarpackiego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poprosił  

o wyjaśnienie czy uwaga zostanie uwzględniona a kryteria w tym zakresie zmienione. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor W. Magnowski wyjaśnił, że na kolejnym posiedzeniu 

Komitetu przewiduje się przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów 

z poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w związku z planowanym naborem  

dla przedsiębiorców w trybie de minimis, a sugestia Pana M. Łagowskiego zostanie 

wykorzystana w pracach nad zmianami. 

Na zakończenie Zastępca Przewodniczącego Komitetu serdecznie podziękował 

wszystkim zebranym za aktywny udział w obradach i wszelkie zgłoszone uwagi,  

a następnie zaprosił wszystkich na lunch i zamknął VII posiedzenie Komitetu.  

 

 

Bogdan Romaniuk 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020 
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Protokół sporządziła: 

Agnieszka Maciaszek 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Data sporządzenia: 02.11.2016 r. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista osób biorących udział w posiedzeniu. 

2. Porządek obrad VII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020. 

3. Uchwała nr 44 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Uchwała nr 45 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

5. Uchwała nr 46 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych 
oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach 
wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020. 

6. Uchwała nr 47 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych 
oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach 
wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie 
VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 

7. Uchwała nr 48 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
– Regionalny rynek pracy. 

8. Uchwała nr 49 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
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Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.  

9. Uchwała nr 50 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 
Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek 
pracy. 

10. Uchwała nr 51 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych 
kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. 

11. Uchwała nr 52 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 

12. Uchwała nr 53 / VII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 do protokołu z VII posiedzenia 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. 

 
 

LISTA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W VII. POSIEDZENIU KOMITETU 
MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020  
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 r. 

(zgodnie z listą obecności) 
 

I. Przewodniczący i zastępca Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 
1. Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący 

Komitetu, 
2. Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu. 
 
 
II. Członkowie Komitetu  

 
Strona samorządowa: 
1. Pani Magdalena Sobina – p.o. Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
(UMWP) 

2. Pan Ryszard Jur – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 
RPO UMWP, 

3. Pan Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych RPO UMWP, 

4. Pan Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP, 
5. Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska pełniący funkcję 

Koordynatora do spraw środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej RPO WP 
UMWP, 

6. Pani Barbara Małkowska – Kierownik Oddziału do spraw koordynowania  
i opiniowania w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP 
UMWP, 

7. Pan Maciej Karasiński – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie (WUP Rzeszów), 

8. Pan Daniel Rzucidło – Kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS WUP 
Rzeszów 

9. Pani Katarzyna Olechowska-Sadowska – Zastępca Kierownika Wydziału Integracji 
Społecznej EFS WUP Rzeszów, 

10. Pan Grzegorz Wyciślak – Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi Programów 
Operacyjnych EFS WUP Rzeszów, 

11. Pan Wiesław Dronka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 
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12. Pan Janusz Skotnicki – Członek Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

13. Pani Ewa Draus – Radna Województwa Podkarpackiego, 
14. Pan Paweł Potyrański – Członek Komisji UMP ds. Funduszy UE i Stowarzyszenia 

Eurocities, 
15. Pan Bogdan Bieniek – Radny Miasta Mielec, przedstawiciel Związku Miast Polskich, 
16. Pan Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Członek Rady Regionalnej Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
17. Pan Marek Klara – Wójt Gminy Miejsce Piastowe, Członek Rady Regionalnej Związku 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
18. Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy 

Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, przedstawicielka Związku Powiatów 
Polskich, 

19. Pan Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

20. Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn, przedstawiciel Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

 
Strona rządowa: 
1. Pani Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  

w Ministerstwie Energii, 
2. Pan Rafał Wójcik – Główny Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich  

w Ministerstwie Zdrowia, 
3. Pan Andrzej Indycki – Dyrektor Działu Wniosków i Kontroli Realizacji Umów 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, 

4. Pani Monika Metlerska-Drabik – Naczelnik Wydziału Zarządzania Finansowego  
i Pomocy Technicznej w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich  
Ministerstwa Cyfryzacji, 

5. Pani Katarzyna Tyczka – Główny Specjalista w Departamencie Zwiększania Szans 
Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

6. Pan Piotr Józefaciuk – Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania EFS  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

7. Pani Agnieszka Piętal – Główny Specjalista Wydziału Koordynacji Monitoringu  
i Analiz w Departamencie Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów, 

8. Pan Bogdan Pomianek – Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Strategii, Analiz 
i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

9. Pan Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 

10. Pani Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Kierownik Oddziału Przejść Granicznych  
w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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Partnerzy spoza administracji: 
1. Pan Henryk Pazdan – Doradca ds. społeczno-gospodarczych przy Radzie 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa 
Podkarpackiego, 

2. Pani Ewa Mazurek – Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 
Województwa Podkarpackiego, 

3. Pan Adam Hadław – Dyrektor ds. problematyki pracodawców, Polska Organizacja 
Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

4. Pan Marcin Leszczyński – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, 

5. Pan Antoni Kłosowski – Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, 
6. Pan Mieczysław Łagowski – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej  

w Rzeszowie, 
7. Pan Wacław Żmuda – Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej  

w Rzeszowie, 
8. Pan Bogusław Kogut – Wiceprezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie, 
9. Pan Wiesław Gęsiorski – Wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej  

w Stalowej Woli, 
10. Pan prof. Mariusz Oleksy – Prorektor ds. Rozwoju i Kontaktów z Gospodarką 

Politechniki Rzeszowskiej, przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, 

11. Pani Małgorzata Orzech – samodzielny referent administracyjny Politechniki 
Rzeszowskiej, przedstawicielka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

12. Pan prof. Józef Cebulski – Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy  
z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciel Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, 

13. Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia „EKOSKOP” w Rzeszowie, 
14. Pani Agnieszka Bator – wolontariusz, przedstawicielka Stowarzyszenia „EKOSKOP” 

w Rzeszowie 
15. Pan Dariusz Bukowski – Prezes Zarządu Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura  

w Gorzycach, 
16. Pan Salvatore Di Pasquale – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Związku 

Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej w Jarosławiu. 
 
 

III. Obserwatorzy 
 

1. Pan Kazimierz Pilecki – Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, 
2. Pan Włodzimierz Koźlik – Główny Specjalista w Departamencie Certyfikacji  

i Desygnacji Ministerstwa Rozwoju, 
3. Pan Kazimierz Stodolak – Doradca Ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli  

w Rzeszowie, 
4. Pan Andrzej Rybka – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców 

Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, 
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5. Pan Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

 

 

IV. Komisja Europejska 
 

Pani Magdalena Horodyska – przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej. 

 

 

V. Pozostali uczestnicy 
 

1. Pan Michał Ptaszyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Regionalnych Programów 
Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju, 

2. Pani Justyna Placha-Adamska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 

3. Pani Agnieszka Czuchra – Zastępca Dyrektora w Departamencie Wspierania 
Przedsiębiorczości UMWP, 

4. Pani Bożena Pasieka – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  
w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

5. Pani Grażyna Szafran-Ciach – Kierownik Oddziału Instrumentów Środowiskowych  
w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP, 

6. Pan Paweł Pasterz – Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi Programów Operacyjnych 
EFS WUP Rzeszów, 

7. Pan Piotr Golema – Kierownik Wydziału Edukacji EFS WUP Rzeszów, 
8. Pan Norbert Tomkiewicz – Kierownik Oddziału programowania perspektywy  

2014-2020 w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
UMWP, 

9. Pani Elwira Sączawa – Inspektor w Oddziale programowania perspektywy  
2014-2020 w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
UMWP, 

10.  Pani Anita Musiał – Kierownik Oddziału identyfikacji i wsparcia projektów 
pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym UMWP, 

11. Pani Kornelia Szpetnar – Główny Specjalista w Oddziale identyfikacji i wsparcia 
projektów pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym UMWP, 

12. Pani Krystyna Kołodziej – Inspektor w Oddziale identyfikacji i wsparcia projektów 
pozakonkursowych w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym UMWP, 
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13. Pan Grzegorz Topolewicz – Kierownik Oddziału wyboru projektów w zakresie czystej 
energii w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego UMWP, 

14. Pani Dorota Przypek – Ochab – Kierownik Oddziału wyboru projektów w zakresie 
cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury komunikacyjnej w Departamencie 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
UMWP, 

15. Pan Wojciech Dubiel – Kierownik Oddziału sprawozdawczości i monitorowania 
w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, 

16. Pani Ewa Kawalec – Podinspektor w Oddziale sprawozdawczości i monitorowania  
w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, 

17. Pani Magdalena Szpunar – Inspektor w Oddziale sprawozdawczości i monitorowania 
w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP. 
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Załącznik nr 2 do protokołu z VII posiedzenia  
Komitetu Monitorującego Regionalny Program  
Operacyjny Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

VII POSIEDZENIE 

 

30 września 2016 r., godz. 10:00 – 15:00 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, Sala Audytoryjna (II piętro) 

 

1. 

Otwarcie VII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 
Władysław Ortyl,  
Marszałek Województwa 
Podkarpackiego,  
Przewodniczący Komitetu,  
(ok. 5 min.) 

Przyjęcie porządku obrad  

2. Prezentacja Strategii ZIT 

Justyna Placha-Adamska,  
p.o. Dyrektora Biura 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  
(ok. 15 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 

3. 

Przedstawienie kryteriów wyboru projektów dla 
projektów realizowanych w formule ZIT pod względem 
zgodności  
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 Przedstawienie kryteriów 

 Dyskusja 

 Głosowanie nad uchwałą KM (w zakresie EFS) 

Justyna Placha-Adamska,  
p.o. Dyrektora Biura 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  
(ok. 15 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 

4. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach I osi 
priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka 

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

przedstawiciel DWP  
(ok. 10 min) 
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5. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 3.3 Poprawa jakości powietrza w zakresie: 
1. poddziałania 3.3.1 Realizacja planów 

niskoemisyjnych (projekty parasolowe), 
2. poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji (projekty 

parasolowe)  
– w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2014-
2020  
– Czysta energia 

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

Grzegorz Topolewicz, 
Kierownik Oddziału wyboru 
projektów  
w zakresie czystej energii, DPI 
(ok.15-30 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 

6. 

Przedstawienie autopoprawki w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 5.1 Infrastruktura drogowa (projekty z 
zakresu dróg lokalnych) – w ramach V osi 
priorytetowej RPO WP  
2014-2020 – Infrastruktura komunikacyjna 

 Przedstawienie autopoprawki IZ 

 Dyskusja 

przedstawiciel DPI  
(ok. 10 min.) 

7. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej i 
działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 
ZIT w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 
– Spójność przestrzenna i społeczna 

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

przedstawiciel DRP  
(ok. 5 min.) 

8. 

Głosowanie nad uchwałą KM ws. zmiany uchwały  
nr 19/III/2015 KM RPO WP  2014-2020  z dnia 25 
września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI RPO 
WP 2014-2020, współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Władysław Ortyl,  
Marszałek Województwa 
Podkarpackiego,  
Przewodniczący Komitetu 

9. Przerwa kawowa (ok. 15 min) Ok. godz. 12:00 

10. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
kryteriów ogólnych formalnych i merytorycznych dla 
projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w 
ramach osi  
VII-IX RPO WP 2014-2020 

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

przedstawiciel Wydziału 
Obsługi Programów 
Operacyjnych EFS, WUP 
Rzeszów  
(ok. 20 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 
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 Głosowanie nad uchwałami KM 

11. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy – projekty konkursowe, 7.3 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości praz 7.6 Programy 
profilaktyczne  
i zdrowotne w regionie w ramach VII osi priorytetowej 
RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy  

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

 Głosowanie nad uchwałami KM 

Daniel Rzucidło, Kierownik 
Wydziału Aktywizacji 
Zawodowej EFS, WUP 
Rzeszów  
(ok. 15-30 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 

12. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych  
i zdrowotnych w regionie w ramach VIII osi 
priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Integracja 
społeczna  

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

 Głosowanie nad uchwałą KM 

Katarzyna Olechowska - 
Sadowska, Zastępca 
Kierownika Wydziału Integracji 
Społecznej EFS, WUP 
Rzeszów  
(ok. 20 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 

13. 

Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie 
specyficznych kryteriów wyboru projektów dla 
działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego w ramach IX osi priorytetowej RPO WP 
2014-2020 – Jakość edukacji  
i kompetencji w regionie  

 Przedstawienie zgłoszonych uwag oraz 
stanowiska IZ 

 Dyskusja 

 Głosowanie nad uchwałą KM 

Piotr Golema, Kierownik 
Wydziału Edukacji EFS, WUP 
Rzeszów  
(ok. 20 min. w zależności od 
zakresu i obszerności 
materiału) 
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14. 

Zmiana Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020 

 Prezentacja zaktualizowanych zapisów 
Regulaminu działania KM… 

 Dyskusja  

 Głosowanie nad uchwałą KM 

Wojciech Magnowski, 
Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym, 
UMWP (ok. 10 min) 

15. 
Sprawy różne i podsumowanie VII posiedzenia KM 
RPO WP 2014-2020 

Władysław Ortyl,  
Marszałek Województwa 
Podkarpackiego,  
Przewodniczący Komitetu,  
(ok. 15 min) 

16. Obiad Ok. godz. 15:00 

 

 


