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Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w dniu 21 listopada 2016 r. 

 

 

W dniu 21 listopada 2016 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego, odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

(dalej KM RPO WP 2014-2020). Lista osób biorących udział w posiedzeniu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Należy zaznaczyć, że w posiedzeniu Komitetu 

uczestniczyło 50 osób ze składu Komitetu (w tym 27 członków Komitetu, 18 zastępców 

członków, 4 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/1033-viii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-

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

 

 

1) Otwarcie posiedzenia  

Pan Bogdan Romaniuk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu otworzył VIII posiedzenie KM RPO WP 2014-2020.  

Na wstępie poinformował zebranych, że na mocy uchwały Nr 236/4732/16 z dnia  

15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał aktualizacji składu 

KM RPO WP 2014-2020 (powołanego uchwałą Nr 49/1087/15 ZWP z dnia 28 kwietnia 

2015 r.). Aktualizacja spowodowana była wnioskami, jakie skierowane zostały przez 

podmioty reprezentowane w KM RPO WP 2014-2020. 

Pan Wicemarszałek przywitał również nowe osoby w składzie KM RPO WP  

2014-2020, które uczestniczą w posiedzeniu po raz pierwszy, tj. Bożenę Pasiekę  

- Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 

Pana Przemysława Kowalkowskiego - Naczelnika Wydziału w Departamencie Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Pana Grzegorza Karpiuka - Kierownika Biura Projektów Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, przedstawiciela Konfederacji Lewiatan. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Komitetu powitał wszystkich uczestników 

posiedzenia, w szczególności Panią Krystynę Marek – przedstawiciela Dyrekcji 
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Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji 

Europejskiej. 

Pan Wicemarszałek podziękował również za uzupełnienie ankiety oceniającej 

VII posiedzenie KM RPO WP 2014-2020, które odbyło się 30 września 2016 r. 

Jednocześnie poinformował zebranych, że 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, Zastępca Przewodniczącego 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. 

Pan Wicemarszałek poinformował, że obrady VIII posiedzenia Komitetu będą 

w szczególności poświęcone: 

 prezentacji zasady dostępności funduszy europejskich dla osób 

z niepełnosprawnościami, 

 przedstawieniu kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych 

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

 prezentacji Europejskiego programu na rzecz umiejętności (New Skills Agenda  

for Europe). 

Kolejno Zastępca Przewodniczącego Komitetu przekazał informację, że posiedzenie 

będzie protokołowane przez pracownika Sekretariatu Komitetu oraz, że obecny na sali 

radca prawny czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komitetu pod względem 

formalno – prawnym. 

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk potwierdził, że kworum wymagane do procedowania 

przez Komitet zostało zapewnione oraz przypomniał zasady głosowania. 

 

2) Przyjęcie porządku obrad  

Zastępca Przewodniczącego Komitetu poinformował zebranych, że 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 

Europejskiego programu na rzecz umiejętności (New Skills Agenda for Europe). Zastępca 

Przewodniczącego Komitetu poinformował również, że w dniu 17 listopada 2016 r. 

do członków Komitetu przekazano porządek obrad, projekt zmiany Regulaminu działania 

KM RPO WP 2014-2020, Instrukcję dla członków i zastępców członków KM RPO WP 

2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020 oraz projekt uchwały 
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w sprawie uchylenia uchwały Nr 28/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 

2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dotyczącego planu szkoleń 

dla członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanych  

za pośrednictwem sekretariatu Komitetu w 2016 roku. 

Mając na uwadze powyższe, Zastępca Przewodniczącego Komitetu przedstawił 

porządek obrad, który kształtuje się następująco: 

1. Otwarcie VIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 i przyjęcie porządku obrad. 

2. Prezentacja zasady dostępności funduszy europejskich dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

3. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach 

osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach 

osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 oraz omówienie kryteriów wyboru 

projektów dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

(tryb pozakonkursowy).  

5. Przerwa kawowa. 

6. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach 

osi priorytetowej VII RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy,  

dla działania: 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP oraz 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

7. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach 

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

dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

8. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach 

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

dla działania/poddziałania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 9.4 Poprawa 

jakości kształcenia zawodowego, 9.6.1 Wsparcie stypendialne  

dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne oraz 9.6.2 Wsparcie stypendialne  

dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. 

9. Informacja na temat Europejskiego Programu na Rzecz Umiejętności (New Skills 

Agenda for Europe). 

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

11. Sprawy różne i podsumowanie VIII posiedzenia KM RPO WP 2014-2020. 

 

Następnie Zastępca Przewodniczącego zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi. 

Wobec braku sprzeciwu, porządek obrad został poddany pod głosowanie. 
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W związku z informacją, że Pan Przemysław Herman spóźni się na posiedzenie, Pan 

Wicemarszałek zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Wobec 

braku sprzeciwu, udzielił głosu Pani Agnieszce Czuchrze - Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego. 

 

 

3) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów  

w ramach osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 – Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka – Agnieszka Czuchra, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania 

Przedsiębiorczości, UMWP. 

Pani Agnieszka Czuchra, w formie prezentacji przedstawiła uwagi jakie zostały 

zgłoszone do poszczególnych kryteriów w ramach osi priorytetowej I RPO WP  

2014-2020 oraz stanowisko IZ w tym zakresie. Ponadto omówiła autopoprawki 

proponowane do wprowadzenia przez IZ do ww. kryteriów.  

Po zakończeniu prezentacji Zastępca Przewodniczącego Komitetu zapytał, czy ktoś 

z zebranych ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Głos zabrała Pani Anna Wydrzyńska-Czosnyka – przedstawicielka Związku Banków 

Polskich. Odnosząc się do działania 1.4.2 Instrumenty finansowe, do którego zostały 

wprowadzone kryteria formalne i merytoryczne, wyraziła aprobatę, że instrumenty 

finansowe zostały wdrożone oraz zapytała o model wyboru wdrożenia instrumentów 

finansowych. 

Pani Agnieszka Czuchra poinformowała, że w dniu 22 listopada br. zostanie ogłoszony 

nabór w zakresie instrumentów finansowych, w którym wnioskodawcą 

/beneficjentem zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  

2014-2020 (dalej SZOOP WP 2014-2020) będzie Bank Gospodarstwa Krajowego  

i będzie on pełnił funkcję menedżera funduszu. Zatem w ramach działania 1.4.2 

Instrumenty finansowe zastosowanie będzie miał „model JEREMIE” stosowany 

w perspektywie 2007-2013. 

Głosowanie nr 1 – Przyjęcie porządku obrad 

Kworum: głosowały 32 osoby.  

 za – 32  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Porządek obrad został przyjęty i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Pani A. Wydrzyńska-Czosnyka zapytała, czy zatem w kontekście zapisów SZOOP 

RPO WP 2014-2020 mówiących o dwóch działaniach, które będą wspierane 

instrumentami finansowymi, tj.: 1.4.2 oraz 7.3, również to drugie działanie będzie 

wspierane tym samym modelem. 

W związku z tym pytaniem, Pan B. Romaniuk udzielił głosu Panu Wojciechowi 

Magnowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym. Dyrektor Magnowski odnosząc się do kwestii instrumentów finansowych 

w ramach RPO WP 2014-2020 podkreślił, że Zarząd Województwa Podkarpackiego 

przystąpił do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, która zmierza do tego, by w skali kraju 

instrumenty finansowe wdrażane były we współpracy z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. W części proceduralnej, inicjatywa ta zakłada, że umowa z BGK zostanie 

zawarta jeszcze w tym roku. Wiąże się z nią również niezwykle istotny element finansowy, 

ponieważ Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało sfinansowanie wkładu krajowego  

ze środków budżetu państwa, przyznanych województwu w ramach kontraktu 

terytorialnego. Dzięki temu budżet województwa nie będzie musiał angażować środków 

własnych przy wdrażaniu instrumentów finansowych. Z tego powodu, IZ zamierza 

skorzystać z tej możliwości zarówno w przypadku priorytetu inwestycyjnego 3c (działanie 

1.4.2) jak i 8iii (działanie 7.3). Procedury zmierzające do podpisania umów z BGK, jako 

menedżerem funduszu funduszy, zostały już wprowadzone. 

W odpowiedzi Pani A. Wydrzyńska-Czosnyka, w imieniu Związku Banków Polskich, 

zadeklarowała gotowość do współpracy w procesie wyboru pośredników finansowych. 

Kolejno głos zabrał Pan Marcin Leszczyński – Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. 

Odnosząc się do dodatkowego kryterium mówiącego, że w działaniu 1.4.1 należy 

wykazać się zdolnością finansową, wyraził zrozumienie dla tego uzasadnienia, jednak 

przytoczył głosy przedsiębiorców świadczące o tym, że wiąże się to z niemałymi często 

kosztami, już na etapie gromadzenia dokumentacji do wniosku o dofinansowanie. 

Podkreślił, że uzyskanie gwarancji bankowej, promesy ubezpieczeniowej przy większych 

projektach oznacza poniesienie kosztów rzędu kilkunastu tysięcy złotych, przy braku 

wiedzy co do wyników oceny wniosków. W związku z powyższym, zapytał czy ten aspekt 

został wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tego kryterium. 

Pani Dyrektor A. Czuchra potwierdziła, że IZ ma świadomość, że pozyskanie tych 

dokumentów jest kosztowne. Podkreśliła, że przy działaniu 1.4.1 typ 2 TIK, przy kryterium 

merytorycznym dopuszczającym specyficznym funkcjonuje zapis, mówiący o tym,  

że szczegółowe uregulowania, w tym wykaz niezbędnych dokumentów, zostanie 

przedstawiony w dokumentacji konkursowej, w momencie ogłoszenia naboru. 

Poinformowała również, że procedura konkursowa przeprowadzona już w ramach 

działania 1.4.1 wykazała, że pomimo sugestii na szkoleniach, by przedsiębiorcy 

zweryfikowali swoją kondycję finansową w kontekście planowanej inwestycji, 

w przypadku większości projektów, eksperci musieli wnioskować o dokumenty finansowe 

nie wykazane w kryteriach, w związku z występującymi dysproporcjami. To sprawiło,  

że z 1335 projektów niespełna 500 przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Głównym 
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powodem oceny negatywnej był brak zdolności finansowej do zrealizowania projektu,  

a co za tym idzie, zapewnienia trwałości projektu. Jeżeli kwestia zdolności finansowej  

nie zostanie zweryfikowana przed podpisaniem umowy, późniejsze upadłości  

czy niezrealizowanie projektu przy zaangażowaniu alokacji UE sprawią, że to budżet 

województwa będzie musiał ponieść koszty ewentualnych korekt do Komisji Europejskiej. 

W związku z tym, IZ musi dołożyć wszelkiej staranności, aby dofinansowanie otrzymały 

tylko te firmy, które gwarantują wykonalność finansową i zapewnią trwałość, tym bardziej, 

że w działaniu 1.4.1 wartość projektu wynosiła jedynie 10 mln zł. Z uwagi  

na to, że planowany do ogłoszenia w listopadzie konkurs na badania, będzie miał 

maksymalną wartość wydatków wynoszącą 70 mln zł, doświadczenie pokazuje,  

że nie można opierać się tylko i wyłącznie na danych finansowych, czy danych które 

przedsiębiorcy wprowadzają do biznesplanu, przedkładanego wraz z wnioskiem  

o dofinansowanie.  

Pan M. Leszczyński zgodził się z tą argumentacją i poparł ją. Jednocześnie zapytał  

czy pozyskiwanie tych dokumentów nie powinno się przenieść na etap podpisywana 

umowy o dofinansowanie. 

Pani A. Czuchra wyjaśniła, że przed podpisaniem umowy jest przeprowadzana ocena 

merytoryczna i to ona ma dać odpowiedź na pytanie, czy firma jest w stanie przeprowadzić 

inwestycję. Po ocenie merytorycznej Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza 

listę projektów wybranych do dofinansowania. Oznaczałoby to konieczność 

przeprowadzenia jeszcze jednej oceny finansowej merytorycznej, przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie . 

Pan M. Leszczyński zwrócił uwagę, że taka ocena i tak się odbywa. 

Pani A. Czuchra uściśliła, że na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 

weryfikowany jest tylko status MŚP, natomiast kondycja finansowa już nie. Dodatkowo 

w działaniu 1.4.1 wprowadzone zostało nowe dodatkowe kryterium, zgodnie z którym 

premiowane są te firmy, których przychody są wyższe niż 25% wydatków kwalifikowanych 

w projekcie. Oznacza to, że promowane będą te firmy, które mają dobrą kondycję 

finansową. 

Następnie głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Przedstawiciel Stowarzyszenia 

„EKOSKOP” w Rzeszowie. Zwrócił uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 11 sierpnia 2016 r. który stwierdza, że przenoszenie zmienionych kryteriów z kryteriów 

ustalanych przez Komitet Monitorujący do zapisów regulaminowych czy innych zapisów 

Instytucji Zarządzającej jest niezgodne z prawem. W przytoczonym przypadku po tym 

wyroku konkurs został unieważniony. Wobec powyższego, Pan M. Kunysz zapytał  

czy IZ nie obawia się o przebieg i rozstrzygnięcia konkursów w przyszłości. 

Pani A. Czuchra nadmieniła, że doprecyzowanie w tym momencie wszystkich 

dokumentów, które będą wymagane w momencie ogłoszenia konkursu jest trudne. 

Przykładowo, przedstawiane dzisiaj kryteria w zakresie TIK, przy konkursie planowanym 

na IV kwartał 2017 roku, powodują, że określanie niezbędnych dokumentów dotyczących 

np. parametrów technicznych wydaje się zbyt daleko idącym doprecyzowaniem 
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wymuszającym zwoływanie przed samym ogłoszeniem konkursu, posiedzenia KM RPO 

WP 2014-2020 w celu akceptacji zmian tychże dokumentów. Zarząd Województwa 

podejmuje zatem uchwałę o zatwierdzeniu regulaminów konkursów, w których 

przedstawiana jest cała dokumentacja, w tym wykaz dokumentów wymaganych  

od wnioskodawcy. 

Pan M. Kunysz poinformował, że rola Komitetu Monitorującego polega właśnie  

na tym, by ustalać te kryteria. Należy się jednak zastanowić, czy zapisy kryteriów powinny 

być formułowane na tyle ogólnie, by dać IZ możliwość doprecyzowywania 

w regulaminach, czy tak szczegółowo aby uniknąć ryzyka procesów sądowych, co jednak 

mogłoby się wiązać z koniecznością częstej ich zmiany przy udziale Komitetu. 

Pani A. Czuchra odpowiedziała, że bez znajomości szczegółów przytoczonego wyroku, 

trudno jest określić jakie były różnice pomiędzy kryteriami wyboru projektów w tym 

województwie a dokumentacją konkursową przedstawioną Zarządowi Województwa. 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu zgłosił propozycję, aby Pan Kunysz udostępnił 

ww. wyrok sądowy w celu dokładniejszej analizy. 

Kolejno głos zabrał Pan Bogdan Pomianek – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Podziękował za wyjaśnienie wątpliwości oraz podkreślił, że zgłoszona 

uwaga była podyktowana tym, że doprecyzowanie niektórych kryteriów może mieć istotny 

wpływ na pozytywną ocenę wniosku w konkursie.  

Następnie odniósł się do dwóch spraw poruszonych przez MRiRW. Pierwsza kwestia 

dotyczyła inteligentnych specjalizacji. Podkreślił, że IZ właściwie definiuje inteligentną 

specjalizację najważniejszą dla województwa. Z drugiej strony w Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego ta najważniejsza inteligentna specjalizacja nie jest 

zdefiniowana. Zatem powodem uwagi MRiRW był fakt, że inteligentne specjalizacje,  

co do zasady, wskazują kierunki wsparcia regionu i z tego powodu jakość życia,  

a w szczególności jakość żywności, jako jedna z podstawowych inteligentnych 

specjalizacji, powinna być ważnym elementem tego wsparcia. W związku z powyższym 

Pan Pomianek poparł stanowisko IZ mówiące o tym, że punktacja powinna przede 

wszystkim priorytetowo obejmować lotnictwo. Natomiast zasadne byłoby dokonanie przy 

następnym konkursie oceny, w ramach których inteligentnych specjalizacji zostały 

złożone wnioski oraz jaki udział zajmie produkcja zdrowej żywności ekologicznej. 

Druga wątpliwość dotyczyła wpływu realizacji projektu na współpracę z sektorem 

naukowo-badawczym. Pan B. Pomianek zapytał, czy przedsiębiorcy wkładający wysiłek 

w budowanie stałej współpracy, nie tylko na zasadzie organizowania od czasu do czasu 

pewnych spotkań i konferencji, nie powinni być w jakiś sposób docenieni. 

Odnosząc się do sugestii przeprowadzenia badania, Pani Dyrektor A. Czuchra 

poinformowała, że zostały one wykonane przed ogłoszeniem konkursu i wynika z nich,  

że 90% projektów, które zostały wybrane do dofinansowania miały wybraną jakość życia 

jako jedną z inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że praktycznie każdy projekt, dobrze 

uzasadniony, wpisuje się w tą inteligentną specjalizację, gdyż jej definicja jest bardzo 
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szeroka. Z poziomu IZ podlega i będzie podlegało monitorowaniu kształtowanie  

się podziału projektów pomiędzy poszczególne inteligentne specjalizacje. 

Odnosząc się do drugiego pytania Pana Pomianka, dotyczącego inkubatorów, Pani 

Dyrektor A. Czuchra nawiązała do kryterium mówiącego o nawiązywaniu współpracy 

pomiędzy firmami, które będą zlokalizowane w inkubatorze a jednostką naukową. 

Podkreśliła, że wnioskodawcą są JST, ich związki i stowarzyszenia oraz instytucje 

otoczenia biznesu, więc punktacja w kryterium ma obligować wnioskodawcę, ażeby przy 

jego pomocy firmy zlokalizowane w inkubatorze nawiązywały współpracę. W opinii  

IZ tak szczegółowe doprecyzowanie relacji pomiędzy firmą, która jest na drugim etapie 

projektu, jest zbyt ryzykowne. Dlatego IZ zamierza premiować projekty przyczyniające  

się do nawiązywania współpracy, co ma skłonić potencjalnego wnioskodawcę, czyli 

podmiot, który tworzy inkubator, do podejmowania wszelkich działań zmierzających 

do tego, aby firmy tam zlokalizowane miały pomoc w nawiązywaniu współpracy i aby 

ta współpraca była w ogóle nawiązywana. Natomiast o formie współpracy można 

by mówić wtedy, gdyby IZ wymagała od wnioskodawcy i później beneficjenta takiej 

współpracy.  

Taka sytuacja ma miejsce przy tworzeniu infrastruktury B+R. W przypadku inkubatorów 

należałoby wykazać ostrożność co do takiego doprecyzowania. 

Pan B. Pomianek wyraził troskę nie tylko o to, czy ta współpraca będzie nawiązywana, 

ale czy będzie ona trwać także po zakończeniu interwencji. 

Pani A. Czuchra nadmieniła, że celem przygotowania tych kryteriów było pokazanie 

kierunku, żeby ta współpraca zaistniała. Pani Dyrektor poinformowała, że kryteria 

w zakresie inkubatorów zostały przygotowane w oparciu o raport Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego, który został wydany w 2013 roku i pokazywał słabe i mocne 

strony powstawania inkubatorów w perspektywie 2017-2013. Jedną ze słabych stron był 

brak zwrócenia szczególnej uwagi na kadrę, która zarządza inkubatorem, ponieważ 

właśnie od kadry zależało powodzenie i zapełnienie tych inkubatorów. Drugim aspektem 

była sama współpraca.  

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

w Rzeszowie i odniósł się do slajdu dot. terytorialności w ramach działania 1.2, 

do kryterium formalnego nr 8. Siedziba, oddział, miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej. „Liczba punktów będzie przyznawana wnioskodawcy, jeżeli na moment 

złożenia wniosku o dofinansowanie posiada on siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego”. Wyraził opinię,  

że w stosunku do starego zapisu, który nic na ten temat nie mówił, jego nowe brzmienie 

nie wnosi nic nowego. Podkreślił potrzebę stworzenia w ramach konkursów 

realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, bariery polegającej na określeniu ram 

czasowych prowadzenia działalności na terenie Podkarpacia, ponieważ wyrobienie 

pieczątki świadczącej o prowadzeniu działalności na terenie Podkarpacia nie stanowi 

żadnego problemu.  
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Pani A. Czuchra, odnosząc się do wypowiedzi Pana Łagowskiego podkreśliła, 

że w regulaminie konkursu doprecyzowane będzie pojęcie siedziby/miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej, którym jest wydzielony organizacyjnie i finansowo posiadający 

kierownika oddział, więc sama pieczątka będzie niewystarczająca. Wnioskodawca musi 

pokazać, że na moment składania wniosku posiada potencjał kadrowy, zaplecze 

budowlane i prowadzi działalność. Ponadto zapisy, które pojawiły się również  

w regulaminie dot. infrastruktury B+R wskazywały, co rozumie się przez 

oddział/siedzibę/miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Takie też 

doprecyzowanie ma miejsce w regulaminie konkursu. 

Pan M. Łagowski uczulił na kreatywność Polaków, która może prowadzić do nadużyć 

przy spełnianiu kryterium. Ponadto poprosił o wyjaśnienie dot. działania 1.4.1, w ramach 

którego stworzone zostały 2 typy projektów. W zapisach SZOOP RPO WP 2014-2020 

aktualnych na dzień 4 października 2016 r., w załączniku 3a funkcjonował tylko typ 

projektu Rozwój MŚP, natomiast w omawianym dokumencie wymienione są 2 typy 

projektów: Rozwój MŚP i TIK.  

Kolejna uwaga Pana Łagowskiego dotyczyła punktu 6 mówiącego o udziale 

w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbach gospodarczych. Zapis brzmi: 

"Kryterium preferować będzie jednostki prowadzące udokumentowaną współpracę 

w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej". Punktowana była 

współpraca a nie przynależność. Współpraca oznacza członkostwo w klastrach, 

stowarzyszeniach branżowych, izbach gospodarczych min. 2 lata – 15 pkt., min. rok – 10 

pkt. W nowym dokumencie (z 28.10.2016r.) pojawił się zapis mówiący, że już nie 

udokumentowana współpraca, ale będzie punktowana przynależność przedsiębiorstwa 

do klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej związanej z działalnością 

gospodarczą, której dotyczy projekt. Zwrócił uwagę, że to są dwie różne rzeczy. Izbie 

gospodarczej nie zależy na członkach, tzw. martwych, którzy wyłącznie zapłacą składkę 

i nie wniosą żadnego wkładu w działalność Izby. Cenne są przedsiębiorstwa, które 

w ramach tego typu organizacji chcą służyć całej gospodarce. Pan M. Łagowski wyraził 

dezaprobatę dla zmieniania kryteriów w trakcie postępowania konkursowego. 

Dotychczas, Izba wystawiała na użytek IZ dokument potwierdzający, że przedsiębiorca 

jest członkiem izby i spełnia kryteria statutowe pod warunkiem, że przedsiębiorca 

/wnioskodawca udokumentował współpracę z izbą. Izba potwierdzała lub nie, takie 

informacje na podstawie własnych statystyk. 

W związku z powyższym Pan M. Łagowski zaproponował utrzymanie pierwotnego 

brzmienia (dokument z 28.10.2016 r.) kryterium przynależności do izby/klastra w działaniu 

1.2, czyli udokumentowana współpraca i przynależność min. 6 miesięcy (a nie rok czy 2). 

Celem rozwiania wątpliwości co do zmiany kryteriów w trakcie postępowania 

konkursowego, głos zabrała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Dyrektor 

Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Nadmieniła, że w zakresie kryterium 

przynależności do izby/klastra, w konkursie, który był ogłoszony do działania 1.4.1 była  

to udokumentowana współpraca. IZ stara się uczyć na błędach i wyciągać wnioski 
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z zakończonego konkursu. 1335 złożonych wniosków o dofinansowanie pokazało  

co powinno zostać zmienione. IZ dąży do doprecyzowania kryterium dotyczącego 

przynależności do klastra, z uwagi na otrzymywane sygnały, że dokument potwierdzający 

przynależność do klastra można uzyskać odpłatnie. Poprzedni konkurs oceniony został  

w oparciu o kryteria, które zatwierdził KM RPO WP 2014-2020 nic tam nie będzie 

zmieniane. Natomiast wyciągając wnioski z przeprowadzonego postępowania,  

IZ postanowiła punktować przynależność do Izby, a zmniejszenie liczby punktów jest 

spowodowane wprowadzeniem kolejnego kryterium, które ma też dać odpowiedź  

na to, czego województwo potrzebuje. Po konkursie, gdzie praktycznie 80% wniosków 

to usługi, IZ postanowiło punktować dodatkowo beneficjentów, którzy będą prowadzić 

produkcję.  

Pan M. Łagowski nie zgodził się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Panią 

Dyrektor. Ponownie zacytował kryterium zastosowane w przeprowadzonym naborze, 

zgodnie z którym preferowane będą przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną 

współpracę w ramach klastra/izby itd. Słowo „w ramach” oznacza, że przedsiębiorca musi 

być członkiem tej organizacji, tj. zapisać się, płacić składki itd. Ale musi również wykazać 

działalność w ramach izby gospodarczej. Przyznał, że znane mu są przypadki 

przedsiębiorców proszących o udokumentowanie przynależności do izby - wstecz. 

Podkreślił, że nie jest to możliwe w tym województwie, ale w innych regionach takie rzeczy 

mogą mieć miejsce. Warunkiem uzyskania dokumentu od izby, było udokumentowanie 

przez przedsiębiorcę współpracy z nią. 

Pani Dyrektor Małgorzata Jarosińska-Jedynak zgodziła się z argumentacją Pana 

Łagowskiego i podziękowała za uczciwą działalność. Przyznała, że jeżeli w opinii 

członków Komitetu zapis o przynależności nie da efektu, który IZ chciałaby osiągnąć, 

to można wprowadzić autopoprawkę przywracającą poprzednie zapisy w treści kryterium. 

Pani A. Czuchra wyraziła żal, że uwaga ta nie wpłynęła wcześniej do IZ, gdyż kryterium 

to byłoby przygotowane w formie, która byłaby akceptowalna dla przedstawicieli  

izb gospodarczych. 

Pan M. Łagowski poinformował, że wynikało to ze zbyt krótkiego czasu na analizę 

otrzymanych materiałów oraz z uwagi na wcześniejsze zobowiązania związane 

z uczestnictwem w Kongresie 590. Ponadto przychylił się do propozycji Pani Dyrektor 

M. Jarosińskiej-Jedynak, aby w formie autopoprawki do kryterium utrzymać zapisy 

w poprzednim brzmieniu, czyli „udokumentowana współpraca” a nie „przynależność” 

do izby/klastra itd. Poprosił również o wyjaśnienie dwóch typów projektów w ramach 

działania 1.4.1, czyli MŚP i TIK. 

Pani A. Czuchra odwołała się do załącznika 3a SZOOP RPO WP 2014-2020,  

w którym część dotycząca TIK nie była wcześniej widoczna z uwagi na to, że kryteria  

nie były dotychczas przedstawiane Komitetowi. Podkreśliła, że kryteria do wszystkich 

działań osi priorytetowej I zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu znajdą  

się w zaktualizowanej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020. 
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Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Sztetyłło-Budzewska - Radca Ministra 

w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju. 

Zapytała o inteligentne specjalizacje i punkty preferencyjne dla motoryzacji. Poprosiła 

o rozwianie wątpliwości odnośnie informacji na slajdach, gdzie w jednym działaniu 

specjalizacja ta punktowana jest na 10 pkt. jak lotnictwo i kosmonautyka, a w drugim  

- na 9 pkt. 

Pani A. Czuchra wyjaśniła, że w przypadku badań punktacja dla motoryzacji została 

zrównana z lotnictwem, ponieważ na Podkarpaciu jest to nowa specjalizacja i powinna 

być potraktowana na równi z lotnictwem, natomiast w działaniu 1.4.1 gdzie zaistnieje 

produkcja, obniżono punktację o 1 punkt. 

Pani A. Sztetyłło-Budzewska zwróciła uwagę, że ta skala (przedtem była skala 

schodkowa – 10 pkt za lotnictwo i kosmonautykę 8 za TIK i 5 za jakość życia), obecnie 

nie wskazuje (z uwagi malejące różnice punktowe pomiędzy specjalizacjami), która 

ze specjalizacji jest główna.  

Pani A. Czuchra wyjaśniła, że zaproponowana punktacja jest wynikiem doświadczeń 

wynikających z przeprowadzonego już naboru w ramach działania 1.4.1. IZ, mając obraz 

jakie projekty zostały złożone, chce teraz wyraźnie pokazać najważniejszy kierunek. 

Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kapusta - Prezes Zarządu Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Stalowej Woli. Zgłosił on uwagę dotyczącą oddziałów przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na Podkarpaciu. Zaproponował dodatkowy zapis mówiący o wpisie 

do KRS, z uwagi na to, że w KRS powinien być uwidoczniony oddział w momencie jego 

faktycznego powstania oraz przyjąć udokumentowane półroczne lub roczne 

funkcjonowanie oddziału, zgodnie z zapisami w KRS. Podkreślił, że wymóg ten ułatwiłby 

ocenę projektów. 

Pani A. Czuchra nadmieniła, że jest to warunek dopuszczający, który będzie 

weryfikowany na ocenie formalnej. Dodatkowo eksperci będą mieli w biznesplanie opis 

dotyczący kadry, zabezpieczenia budowlanego, miejsca oraz metrażu. Informacje 

te zawarte w biznesplanie pozwolą ekspertowi dokonać oceny wykonalności finansowo-

instytucjonalnej, czyli wskazać, że ta firma mieści się na Podkarpaciu i jest gotowa 

do rozpoczęcia badań lub też inwestycji. 

Pan Kapusta nadmienił, że przedsiębiorca jest zdolny przedstawić dokumenty: umowę 

o wydzierżawieniu nieruchomości, nawet Domu Ludowego, bo i takie przypadki  

się zdarzają oraz, że w każdej chwili ma możliwość przygotowania takich dokumentów. 

Chodzi o podjęcie działań, które wyeliminują możliwość przygotowania dokumentów tylko 

po to, aby formalnie spełnić kryterium. Zaproponował zatem zapis z KRS mówiący o tym 

kiedy dany oddział został stworzony, lub też wprowadzenie konieczności wykazania  

się udokumentowanym rocznym lub półrocznym funkcjonowaniem oddziału w naszym 

województwie. 

Pani A. Czuchra przypomniała, że firma musi działać przynajmniej 12 miesięcy 

w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadać siedzibę/oddział/miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej i to będzie weryfikowane na podstawie 
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dokumentów rejestrowych. Zapewne najlepszą weryfikacją byłoby sprawdzenie 

na miejscu czy ta firma rzeczywiście funkcjonuje, ale nie na etapie oceny formalnej. 

IZ dokonuje oceny tylko na podstawie dokumentów i zapisów w dokumentacji 

aplikacyjnej. Weryfikacja mogłaby odbywać się na podstawie PIT-ów, chociaż podatki 

i tak są płacone tam, gdzie jest główna siedziba/oddział prowadzenia działalności 

gospodarczej. Dążeniem IZ jest zmniejszenie liczby wymaganych załączników.  

Nie można wymagać od beneficjenta, aby wykazał fizycznie oprócz KRS-u i opisów 

w biznesplanie, że prowadzi tę działalność na terenie Podkarpacia. 

Kolejna uwaga Pana R. Kapusty dotyczyła współpracy z inkubatorami. Jego zdaniem 

powinno się rozszerzyć możliwości nie tylko dla tych firm, które są zlokalizowane 

w inkubatorze, ale również dla tych firm, które współpracują z inkubatorem, współpracują 

technologicznie, prowadzą wspólne projekty z inkubatorami po to, żeby zachęcać 

podmioty gospodarcze do współpracy z tymi instytucjami i tworzyć inne sieciowe 

powiązania. Ocena 10 pkt. dawałaby taką szansę. Współpraca z inkubatorem jest istotna, 

gdyż to inkubator tworzy pewne wspólne projekty i realizuje je jako lider. 

Pani A. Czuchra podkreśliła, że inkubator ma zajmować się obsługą firm  

do 24 miesięcy. On ma pomagać i dlatego stosuje się kryteria dotyczące kadry, która  

ma doświadczenie we współpracy pomiędzy firmami. Jeżeli mamy promować współpracę 

z firmami spoza inkubatora, to sam inkubator nie jest tu celem. 

Pan Prezes Ryszard Kapusta nadmienił, że jest to potrzebne, by dynamizować 

przemysł i innowacyjność w regionie. 

Pani A. Czuchra doprecyzowała, że projekt polega na relacji IZ – wnioskodawca 

(inkubator) i później inkubator – firmy, które w nim będą funkcjonować. Powstaje zatem 

pytanie czy premiowana ma być firma, która zgłosi się do inkubatora z pomocą 

w obsłudze finansowej czy prawnej. 

Pan R. Kapusta nadmienił, że Inkubator technologiczny to nie tylko obsługa finansowa 

i prawna. To też obsługa techniczna, technologiczna, gdyż jest wiele innych instytucji, 

które oferują obsługę finansową i prawną. Natomiast obsługę techniczną i technologiczną 

dają tylko inkubatory i parki naukowo-technologiczne. 

Pani Dyrektor A. Czuchra zwróciła uwagę na to, że jest to pojęcie tak szerokie,  

że ciężko je zdefiniować do kryterium, o ile da się przedstawić w kryterium, że zachodzi 

współpraca z jednostką naukową lub jej nie ma. Natomiast w przypadku wprowadzenia 

kryterium współpracy firm z zewnątrz z inkubatorem w zakresie wskazanym przez Pana 

Prezesa, powstaje pytanie na podstawie jakich dokumentów, skoro tych inkubatorów 

jeszcze nie ma, więc tworzenie wirtualnego kryterium jest bezzasadne. 

Kolejny aspekt poruszony przez Pana R. Kapustę dotyczył inteligentnych specjalizacji. 

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) nie ocenia projektów branżowo, ocenia  

je z punktu widzenia zawartości rozwiązań, w których zawarte są technologie 

informatyczne, innowacyjne światowe rozwiązania wprowadzane do danego projektu. 

Natomiast RPO WP 2014-2020 zamierza premiować specjalizację taką jak motoryzacja, 

która nie produkuje samochodów, a wykonywanie projektów B+R sprowadza  
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się do wykonania jakiegoś detalu, który może być zastosowany lub nie. Pan Prezes 

zaproponował, aby zmienić to kryterium w następnych konkursach. W kontekście 

produkcji zaproponował kryterium zdolności do eksportowania produktów, które zostały 

zaprojektowane i wykonane na Podkarpaciu. Bo jeżeli firma nie wykaże się takimi 

zdolnościami to nie jest w stanie konkurować na rynkach światowych nie mówiąc 

o jednolitym rynku europejskim. Ważna jest nie tylko zdolność wyprodukowania,  

ale przede wszystkim zdolność do komercyjnego jej sprzedania na rynkach światowych. 

Dlatego też należy pomyśleć jak zmienić sposób myślenia podmiotów gospodarczych  

tak, aby umieli znaleźć niszę dla działania na rynku międzynarodowym. 

Pani Dyrektor A. Czuchra odnosząc się do uwagi Pana R. Kapusty podkreśliła, 

że ze sprzedażą zagraniczną wiążą się kwestie przychodów ze sprzedaży. Jeżeli 

przedsiębiorca nie osiągnie odpowiedniego poziomu sprzedaży zadeklarowanej 

we wniosku, to zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej perspektywie, wiązać  

się to będzie się z korektą finansową. Poprzednia perspektywa pokazała, że firmy, które 

kontraktowały projekty w 2008-2009 roku, kiedy nie było jeszcze mowy o kryzysie, 

realizowały te projekty w 2011-2012 roku i nie było firmy, która w 100% osiągnęłaby 

przychody ze sprzedaży. Jeżeli beneficjent nie osiągnie wskaźnika, będzie mu obniżane 

dofinansowanie i pieniądze za nieosiągnięcie wskaźników zostaną zwrócone do Komisji 

Europejskiej. Dlatego zrezygnowano ze wskaźników przychodowych, ponieważ 

konsekwencje ich nieosiągnięcia zmuszałyby IZ do nałożenia korekt, a firmy 

na nieosiąganie przychodów nie mają wpływu, ponieważ popyt zależy od sytuacji 

rynkowej. 

Pan R. Kapusta zgodził się z argumentacją pani A. Czuchry i zaproponował 

sformułowanie kryterium udziału w eksporcie, tak żeby firma zaczęła konkurować 

na rynkach międzynarodowych i zderzać się z zupełnie inną sytuacją funkcjonowania 

w gospodarce światowej. 

Pani A. Czuchra zaproponowała wprowadzenie w kolejnych konkursach kryterium 

0-1, czy firma wchodzi na rynek światowy czy nie. Pan R. Kapusta przychylił  

się do tej propozycji. 

Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk podziękował za propozycję Pana R. Kapusty, 

a następnie udzielił głosu Panu Dyrektorowi Wojciechowi Magnowskiemu.  

Pan W. Magnowski odnosząc się do uwagi Pana M. Łagowskiego dotyczącej zbyt 

późnego przekazywania materiałów przed posiedzeniem Komitetu, podkreślił,  

że Sekretariat Komitetu przesłał członkom Komitetu komplet materiałów na posiedzenie 

w dniu 4 listopada 2016 r. W dniu 18 listopada 2016 r. natomiast przekazano tylko 

odniesienie IZ do uwag wniesionych przez członków Komitetu do omawianego materiału. 

Ponadto w dniu 17 listopada 2016 r. przekazane zostały techniczne kwestie, które będą 

przedmiotem dalszych obrad i będą się odnosić do Regulaminu działania KM RPO WP 

2014-2020. 

Pan B. Romaniuk podziękował za wyjaśnienie i w celu doprecyzowania brzmienia 

autopoprawki dotyczące kryterium nr 6, udzielił głosu Pani Agnieszce Czuchrze oraz Pani 
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Dyr. M. Jarosińskiej-Jedynak. Uzgodniono, że kryterium będzie brzmiało następująco: 

„Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej”. W opisie 

kryterium preferować będzie „przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną 

współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej”, 

w punktacji: w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy z Izbą, w podanym 

zakresie przyznawane będą punkty. W przypadku udziału w klastrze pozostanie 

12 miesięcy ze względu na wymóg formalny w działaniu 1.4.1, tj. aby firma działała  

min. 12 miesięcy. W przypadku działania 1.2 gdzie tego wymogu nie ma, punktowana jest 

udokumentowana współpraca w podanym zakresie, przez min. 6 miesięcy, licząc wstecz 

od dnia poprzedzającego ogłoszenie konkursu. 

Pani M. Jarosińska-Jedynak potwierdziła, że udokumentowana współpraca 

przedsiębiorców z powyższymi instytucjami będzie premiowana. 

Pan B Romaniuk poprosił o akceptację zapisów kryterium w zacytowanym brzmieniu 

przez Pana Mieczysława Łagowskiego. 

Pan Łagowski odwołał się do semantyki języka polskiego, mówiąc, że „współpracuje  

z klastrem” oznacza, że przedsiębiorca nie musi być członkiem tego klastra, może być 

z zewnątrz i z nim współpracować, a „w ramach klastra” oznacza, że musi on być jego 

członkiem.  

Pani A. Czuchra poprosiła o uściślenie czy samo zaświadczenie decyduje 

o przynależności do udziału w działalności stowarzyszenia. 

Pan M. Łagowski nadmienił, że jeżeli przedsiębiorca zwraca się o zaświadczenie 

to Izba stwierdza w nim, że jest on członkiem i spełnia kryteria statutowe, ale musi jeszcze 

wykazać, że bierze udział w targach, szkoleniach, wyjazdach zagranicznych, czyli tym, 

czym Izba się zajmuje. Tych dokumentów jest dosyć dużo. Członkowie izb, którzy  

już aplikowali do konkursu w ramach działania 1.4.1, dokumentowali tę działalność 

zgodnie z wiedzą izby, którą na żądanie IZ dana izba jest w stanie potwierdzić. 

W obliczu przedłużającej się dyskusji, Zastępca Przewodniczącego Komitetu poprosił 

o ostateczne doprecyzowanie zapisów kryterium. 

Pani M. Jarosińska-Jedynak przytoczyła właściwe brzmienie kryterium, które 

preferować będzie przedsiębiorstwa prowadzące udokumentowaną współpracę. 

Po pierwsze: wnioskodawca opisuje w jakim zakresie jest ta współpraca. W przypadku, 

gdy pokazuje, że jest członkiem klastra informatycznego, a składa projekt na produkcję 

żywności to udział w klastrze nie będzie w tym momencie premiowany. W opinii  

IZ udział w klastrach ma sugerować, z czym jest związana realizacja projektu. 

Pan R. Kapusta przyznał rację Pani Dyrektor, że zapis powinien brzmieć „udział”. Pani 

A. Czuchra ostatecznie przytoczyła nazwę kryterium, która brzmi: „udział w klastrach, 

stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej”. Nazwa ta została zaakceptowana. 

Kolejno, głos zabrał Pan prof. Józef Cebulski - Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy 

z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyraził zadowolenie, że tak mocno 

wybrzmiewa fakt działalności gospodarczej na terenie Podkarpacia. Zaproponował,  

aby w kolejnych konkursach zacząć preferować współpracę z lokalnymi uczelniami  
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we wnioskach deklarujących inteligentny rozwój. Podkreślił, że wielu innowacyjnym 

przedsięwzięciom lokalna kadra naukowa nie podoła, ponieważ nie prowadzi danych 

kierunków badań. Jednakże istotną rzeczą jest, aby rozpoczęte badania i prowadzona  

w tej sprawie działalność zakończyła się pewnymi umiejętnościami lub wiedzą, która  

tu na miejscu zostanie. Zasugerował wprowadzenie zapisu mówiącego, że osoby  

lub firmy, korzystające z dofinansowania angażowały doktorantów z Podkarpackich 

uczelni, aby tutaj ta myśl na stałe pozostała. 

Odnosząc się do sugestii Pana Prorektora, Pani Agnieszka Czuchra nadmieniła, 

że preferowana jest współpraca z jednostkami naukowymi, które posiadają kategoryzację 

zgodnie z ustawą o finansowaniu nauki. Te kategoryzacje uczelnie posiadają, a została 

dodana ze względu na zapisy GBER, które wprowadzają bardzo szerokie pojęcie 

współpracy pomiędzy jednostkami. Pozwala ona przeprowadzać działalność naukową 

również firmom zajmującym się tylko i wyłącznie szkoleniami. Kwestia ta zostanie 

poddana pod rozwagę, jednakże wprowadzenie kryterium mówiącego o doktorantach 

wyłącznie z Podkarpacia może prowadzić do zarzutu nierównego traktowania podmiotów. 

Na pewno przy badaniach znajduje się zapis mówiący, że wyniki prac badawczo-

rozwojowych (jeżeli badania skończą się pozytywnie) i rozpocznie się produkcja,  

to ta produkcja ma nastąpić na terenie województwa podkarpackiego. 

W związku z brakiem dalszych uwag, Pan Wicemarszałek udzielił głosu Panu 

Przemysławowi Hermanowi. 

 

4) Zasada dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Pan Przemysław Herman – Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, w formie 

prezentacji przedstawił zasadę dostępności funduszy europejskich dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Omówione zostały następujące kwestie: 

 skala niepełnosprawności w Polsce i na Podkarpaciu (dlaczego osoby 

z niepełnosprawnościami), 

 przyczyny warunkujące zmianę w podejściu do zasady dostępności (dlaczego 

zmiana jest potrzebna), 

 wymiary dostępności funduszy, 

 dostępność a uniwersalne projektowanie, 

 mechanizm racjonalnych usprawnień, 

 przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień, 

 neutralność wobec zasady dostępności, 

 rola Komitetu Monitorującego, 

 rola koordynatorów dostępności, 

 działania Ministerstwa Rozwoju w realizacji zasady dostępności. 
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Po zakończeniu prezentacji Pan Bogdan Romaniuk zapytał, czy ktoś z zebranych  

ma uwagi lub pytania do zaprezentowanego materiału. 

Jako pierwszy, głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Wiceprezes Stowarzyszenia 

„EKOSKOP” w Rzeszowie. Podkreślił konieczność mocniejszego zaakcentowania 

rozwiązań realizujących zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

zwłaszcza w takich dziedzinach jak komunikacja (np. dostępność platform na stacjach 

kolejowych) oraz informacja publiczna zawarta na stronach internetowych. Szczególną 

uwagę zwrócił na dokumenty zamieszczane na stronach rządowych, urzędowych, 

samorządowych czy też organizacji pozarządowych, publikowane w formie skanu pisma, 

które pomimo bardzo łatwego sposobu przedstawiania pewnych informacji, są absolutnie 

niedostępne dla osób niedowidzących i niewidomych, bo nie da się ich 

przetransformować na mowę. 

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Marek – Przedstawicielka Komisji Europejskiej. 

Odnosząc się do przedstawionych kwestii dodała, że zasada dostępności wynika 

bezpośrednio z Rozporządzenia ogólnego dotyczącego polityki spójności,  

jak i Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Podkreśliła, że obowiązkiem  

IZ jest zapewnienie by wszystkie realizowane projekty i ich produkty końcowe  

i pośrednie takie jak infrastruktura, środki transportu, wspomniane strony internetowe, 

były dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zwróciła uwagę  

na daleko idące konsekwencje niespełniania tej zasady, tj. niekwalifikowalność środków 

przeznaczonych na taki projekt. W związku z powyższym podkreśliła konieczność 

wypracowania przejrzystych zasad i standardów określających, w jaki sposób ta zasada 

ma być wdrażana w praktyce. Pani K. Marek wyraziła wdzięczność za zorganizowanie  

tej prezentacji, podniesienie świadomości oraz umożliwienie dyskusji na ten temat. 

Podziękowała również Ministerstwu Rozwoju za pracę włożoną w operacjonalizację tej 

zasady, czyli - w opracowywanie wytycznych, prowadzenie wspomnianej przez Pana 

Hermana grupy roboczej ds. niedyskryminacji, jak również zorganizowanie szkoleń dla 

Instytucji Zarządzających. Podkreśliła, że członkowie tej grupy powinni być 

ambasadorami dostępności w regionach. Działania uświadamiające powinny być 

wprowadzane nie tylko w instytucjach zarządzających, ale również wśród beneficjentów, 

gdyż w opinii KE istnieje ogromna potrzeba zwiększania świadomości w tym zakresie. 

Ponadto Pani K. Marek zgłosiła uwagi dotyczące kryteriów wyboru projektów zarówno 

z EFS jak i EFRR wynikające z ankiet przeprowadzonych z instytucjami zarządzającymi 

i które mogłyby być użyteczne dla województwa podkarpackiego. Są to: 

 zawarcie kryterium horyzontalnego przywołującego bezpośrednio zasadę 

dostępności we wszystkich działaniach, 

 w kryteriach premiujących nie może być stopniowania dostępności,  

 zastosowanie definicji neutralności w takim zakresie, w jakim jest opracowywana 

w wytycznych, czyli że neutralne są tylko takie projekty, w których zasada dostępności 

nie ma zastosowania, 

 dostępność produktów pośrednich także w projektach neutralnych, 
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 zawarcie we wszystkich wnioskach o dofinansowanie opisu spełnienia zasady 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zastosowanie check-listy jako 

dobrej praktyki.  

 zgodność realizacji projektu z opisem dostępności we wniosku o dofinansowanie 

przedmiotem wizyt monitorujących i kontroli, 

 potrzeba szkoleń dla członków komisji oceniającej projekty, które mogą być 

finansowane z pomocy technicznej, ze wskazaniem Ministerstwa Rozwoju jako 

instytucji przeprowadzającej takie szkolenia. 

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk podziękował za sugestie uczestników i udzielił głosu 

Panu P. Hermanowi w celu ustosunkowania się do nich. 

Pan P. Herman wyjaśnił, że tylko i wyłącznie z ograniczeń czasowych nie mógł bardziej 

rozwinąć tematu. Potwierdził spostrzeżenia Pana Kunysza mówiące,  

że rzeczywistość mocno przeczy wymaganiom zapisanym w ustawach, rozporządzeniach 

i w konwencji. Mówiąc o niespełnianiu podstawowych elementów wynikających z prawa 

budowlanego, obrazujemy skalę zaniedbań i różnego rodzaju niewłaściwego 

inwestowania środków bez spełnienia tej zasady. Wymienione w prezentacji 9% 

budynków dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy tylko i wyłącznie 

dostępnych nowych budynków, zbudowanych po 2008 roku, czyli takich które mają 

obowiązek zapewnić dostępność i tylko 9% z nich zapewnia. 

Prezentacja miała zasygnalizować pewne kwestie, gdyż dokładne przeszkolenie z tego 

zagadnienia oraz metod, a tym bardziej ocenianie tych kwestii we wnioskach, 

wymagałoby wielogodzinnego szkolenia włącznie z pokazywaniem różnego rodzaju 

skomplikowanych przykładów. W kwestii wymiaru dostępności rodzi się pytanie,  

co ma być dostępne: czy cały projekt, czy jego elementy, czy produkty. Idealnie jest,  

gdy udostępnione jest wszystko, ale ta dostępność jest stopniowalna, bo może być coś 

dostępne dla dwóch, trzech lub czterech rodzajów niepełnosprawności, a tych rodzajów 

może być kilkadziesiąt. Można mówić o pewnego rodzaju dyskusyjności pewnych 

rozwiązań, ale na pewno beneficjenci muszą o tym myśleć i uwzględniać w projektach. 

Nie powinni traktować zasady dostępności pobieżnie. Dlatego mowa jest o osobach 

z niepełnosprawnościami - jako pojęciu szerszym od osób niepełnosprawnych z uwagi  

na to, że osobą z niepełnosprawnością może zostać każdy np. łamiąc nogę. Wtedy taka 

osoba bardzo mocno odczuwa niedostępność pewnych miejsc, infrastruktury miejskiej, 

transportowej itp. Ministerstwo Rozwoju liczy na organizację, którą wybierze, a która 

będzie monitorować zarówno projekty jak i instytucje wybierające te projekty 

do dofinansowania. Przewiduje się, że w ciągu 2017 roku, zgromadzona zostanie masa 

przykładów, które będą w stanie pokazać, jak pomimo zapisów w dokumentach 

programowych wiele jest do zrobienia i być może trzeba się zastanowić  

nad wyciąganiem konsekwencji. 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu podkreślił, że jeżeli członkowie Komitetu uznają 

za zasadne przeprowadzenie szkolenia, które pogłębi tę tematykę, wówczas na wniosek 

członków złożony do IZ, takie szkolenie zostanie zorganizowane. 
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Wobec braku kolejnych uwag, Pan B. Romaniuk udzielił głosu Panu Dyrektorowi 

W. Magnowskiemu w celu zaprezentowania kolejnego punktu porządku obrad.  

 

 

5) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów 

w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 oraz omówienie kryteriów 

wyboru projektów dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb 

pozakonkursowy). 

 

Pan Wojciech Magnowski w formie prezentacji przedstawił odniesienie  

do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych 

II-VI RPO WP 2014-2020 oraz kryteria wyboru projektów dla poddziałania 

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy). 

W szczególności omówił: 

 zgłoszone uwagi w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających 

standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 – tryb 

konkursowy i pozakonkursowy; 

 zgłoszone uwagi w zakresie kryteriów merytorycznych jakościowych w ramach 

działań: 

- 4.5 Różnorodność biologiczna - konkurs ogólny Typ projektu 4, 

- 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany MOF – tryb 

konkursowy i pozakonkursowy; 

 zgłoszone uwagi w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej 

VI RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna, dla poddziałania 

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb konkursowy); 

 kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej VI RPO WP 2014-2020  

– Spójność przestrzenna i społeczna, dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia (tryb pozakonkursowy). 

 

Następnie Pan B. Romaniuk udzielił głosu Panu Jackowi Nowocieniowi – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego, który przedstawił propozycje 6 autopoprawek o charakterze 

porządkowym do treści ww. kryteriów. Dotyczyły one: 

1. usunięcia pustego punktora w kryterium nr 5 w kryteriach formalnych 

administracyjnych standardowych w ramach osi II-VI; 

2. korekty w kryterium formalnym dopuszczającym standardowym w projektach 

pozakonkursowych, gdzie poprawy wymagała liczba porządkowa w kryterium dot. 

obecności na liście projektów zidentyfikowanych - powinno być 6, a po punkcie 5 

następny był punkt 7; 

3. rozdzielenia jednego kryterium na dwa odrębne: Zasada zapobiegania 

dyskryminacji oraz Równość szans kobiet i mężczyzn; 
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4. w osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna – uzupełnienia opisu tabeli, 

w której zmiany w kryteriach zatwierdzono na poprzednim posiedzeniu Komitetu 

(kwestie dotyczące drugiego typu projektów - strona 356 w materiałach 

przekazanych członkom Komitetu); 

5. domknięcia przedziałów w kryterium nr 8 dla działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu, w typie 1 projektów (3-5 i powyżej 5-ciu projektów);  

6. domknięcia przedziałów w kryterium nr 5 dla działania 6.1 Rozwój potencjału 

endogenicznego regionu, w typie 2 projektów (3-5 i powyżej 5-ciu projektów).  

Pan Wicemarszałek podziękował Panu Dyrektorowi J. Nowocieniowi za omówienie 

wnoszonych autopoprawek, a następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Poinformował, 

że w ramach Komitetu powstała grupa robocza ds. zdrowia. Dotychczas odbyły  

się 3 posiedzenia tej grupy roboczej, a ostatnie przed posiedzeniem Komitetu.  

Grupa 2-3 tygodnie wcześniej otrzymała przedstawione kryteria, które zostały 

przeanalizowane. Również w ostatnich dniach były przesyłane różne materiały, w tym 

zreferowane przez Pana Dyrektora W. Magnowskiego, dotyczące projektów 

pozakonkursowych. Następnie Pan R. Godek poprosił o ostateczne wyjaśnienie kilku 

wątpliwości. 

Pierwsze pytanie dotyczyło działania 6.2.1 i kwestii utrzymania w projektach 

dotyczących ochrony zdrowia, progu 400 porodów dla oddziałów neonatologicznych czy 

ginekologicznych. 

Drugie pytanie dotyczyło zasadności kryterium nr 18 Stopień referencyjności podmiotu 

leczniczego (dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne,  

dla których Minister Zdrowia określił standardy) w kryteriach merytorycznych 

jakościowych w działaniu 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – tryb konkursowy, gdyż  

w kontekście zapisów nowej ustawy, temat referencyjności ma zostać zniesiony. 

Trzecie pytanie dotyczyło wyjaśnienia kwestii podziału alokacji na działania 

konkursowe i pozakonkursowe. Działania pozakonkursowe dotyczą 7 projektów 

realizowanych przez szpitale prowadzone przez Samorząd Województwa 

Podkarpackiego, a wobec tego powstaje pytanie czy powyższe szpitale będą zgłaszać 

również projekty w trybie konkursowym. Taka sytuacja bowiem ograniczy pulę środków 

dostępną dla szpitali powiatowych. 

Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor Wojciech Magnowski. Nadmienił, że w kwestiach 

dotyczących ochrony zdrowia poprosi o wsparcie ze strony Departamentu Ochrony 

Zdrowia, który brał czynny udział w pracach nad kryteriami w zakresie zdrowia. 

W odniesieniu do pytania dotyczącego referencyjności wyjaśnił, że nie odniósł się do tej 

kwestii, ponieważ ze strony członków Komitetu nie została zgłoszona uwaga. 

Koncentrował się na obszarach, które były wskazywane jako problematyczne. W kwestii 

planów podmiotów medycznych, prowadzonych przez samorząd województwa, 
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poinformował, że ta sprawa jest otwarta, gdyż formalnie rzecz biorąc nie ma wykluczenia 

dla tego typu podmiotów do startu w otwartym naborze wniosków. 

Następnie, Pan Robert Godek zapytał, czy istnieje przewidywany dla projektów 

konkursowych minimalny do osiągnięcia próg punktowy. Innymi słowy czy w obszarze 

działania 6.2.1, ze względu na nieotrzymanie określonej liczby punktów, projekty będą 

odrzucane jako niekwalifikujące się do dofinansowania. 

Pan W. Magnowski nadmienił, że próg punktowy jest określany w regulaminie konkursu 

dla danego naboru wniosków, oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, który będzie tworzył 

dokumentację konkursową, następnie wymienił dwa stosowane progi: standardowy próg 

30 punktów, który jest progiem minimalnej wymaganej ilości uprawniającej do uzyskania 

oceny pozytywnej na poziomie oceny merytorycznej oraz proponowany przez 

departament wdrażający w przypadku tego naboru obniżony poziom 20 punktów, który 

prawdopodobnie zostanie zastosowany. 

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk podziękował za wyjaśnienie i udzielił głosu 

Przedstawicielowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.  

Pan Konrad Fijołek – Główny specjalista w Oddziale koordynacji projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej odniósł się do pytań zadanych również na grupie roboczej ds. zdrowia. 

W zakresie kryterium dotyczącego progu 400 porodów dla oddziałów o charakterze 

położniczym poinformował, że nadal pozostaje ono w gronie kryteriów niezbędnych 

dopuszczających. Jest to kryterium nr 8 zgodnie z rekomendacjami wystosowanymi przez 

Komitet Sterujący i jest obligatoryjne do zastosowania przez wszystkie instytucje 

zarządzające. Kryterium to stanowi, że aby zostać dopuszczonym do wsparcia oddział  

o charakterze położniczym musi wykonać w ciągu roku min. 400 zabiegów (porody).  

To kryterium obowiązuje w całym kraju. 

Kryterium dotyczące referencyjności, ma natomiast charakter fakultatywny. 

IZ zdecydowała się je zastosować niejednokrotnie w nieco ograniczonym zakresie 

ponieważ po pierwsze, to kryterium przyznaje 3 pkt za maksymalną referencyjność 

uzyskiwaną przez szpital. Jeżeli szpital ma akredytację w ubiegłym okresie 

przygotowawczym, dostaje 3 pkt natomiast jeżeli wykazuje tylko i wyłącznie certyfikat 

stosowny ISO czyli normę EN 15224 otrzymuje 1 punkt. To kryterium miało na celu 

dowartościowanie tych szpitali, które w tym systemie referencyjności uczestniczą  

lub zamierzają uczestniczyć oraz premiowanie projektu, który przyczyni  

się do podniesienia referencyjności danego podmiotu. 

Jeśli chodzi o alokację to zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi na posiedzeniu Komitetu 

i na grupie roboczej, alokacja przewidziana na typ konkursowy wynosi 120 mln zł, a limit, 

który jest wpisany w SZOOP RPO WP 2014-2020 to 10 mln zł na poszczególny projekt.  

Poinformował również, że Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

na etapie zgłaszania propozycji przedsięwzięć kluczowych w naszym województwie 

dokonał analizy potrzeb, jakie mają szpitale powiatowe. Biorąc pod uwagę wysokość 
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alokacji oraz potrzeby w tym obszarze, wydaje się, że alokacja na tym poziomie pozwoli 

zabezpieczyć niezbędne potrzeby szpitali powiatowych. Podkreślił również, że z tego 

konkursu wyłączone są wszystkie podmioty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Pan Robert Godek kontynuując swoją wypowiedź podziękował za współpracę z grupą 

roboczą i podkreślił bardzo intensywną pracę grupy w ostatnich tygodniach. Dzięki temu, 

że IZ przedstawiła grupie projekty działań, wszystkie osoby które były zainteresowane tym 

obszarem, środowiska, samorządy zostały o tych kwestiach poinformowane. Jako 

przewodniczący grupy roboczej ds. zdrowia przedstawił 3 wnioski grupy, wraz z krótkim 

uzasadnieniem. 

Wniosek 1 dotyczył zwiększenia alokacji środków na działanie 6.2.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia. Jako uzasadnienie podano:  

„Jedną z najważniejszych potrzeb w województwie podkarpackim jest oczekiwana 

społecznie modernizacja szpitali, w tym szpitali powiatowych, świadczących podstawowe 

usługi medyczne dla mieszkańców regionu. Związane to jest z sytuacją demograficzną  

w województwie, a w związku z tym z wzrastającymi potrzebami w lecznictwie 

zamkniętym, koniecznością modernizacji istniejącej bazy obiektowej, unowocześnienia 

używanych urządzeń diagnostycznych itp. W związku z tym do RPO WP 2014 - 2020  

w obszarze inwestycyjnym w ochronie zdrowia przygotowywanych jest wiele projektów, 

w szczególności dotyczących modernizacji istniejących od wielu lat szpitali,  

co prawdopodobnie skutkować będzie niewystarczającym przydziałem alokacji  

w stosunku do przedłożonych projektów i rzeczywistego, ważnego zapotrzebowania 

społecznego.” 

Wniosek 2 dotyczył zmniejszenia minimalnego limitu punktowego w działaniu 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia. Jako uzasadnienie podano:  

„Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawiła wyjątkowo zróżnicowany i szczegółowy 

zestaw kryteriów wyboru projektów dla działania RPO WP 2014 - 2020 6.2.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele obecnie 

przygotowywanych i niezwykle ważnych dla lokalnych społeczności projektów może nie 

uzyskać wymaganego minimum punktowego 30 punktów na etapie oceny złożonych 

wniosków przez Instytucję Zarządzającą. Przy utrzymaniu ogólnego progu punktowego 

istnieje realne zagrożenie, że np. w wyniku powstania oszczędności nie będzie można 

zakwalifikować wystarczającej liczby projektów z listy rezerwowej, a konieczne będzie 

ogłoszenie nowego konkursu, co wydłuży znacznie proces wykorzystania środków”. 

Pan Starosta Robert Godek poinformował, że powyższe wnioski zostały 

przegłosowane jednogłośnie. 

Wniosek 3 dotyczył zmniejszenia wymaganej liczby porodów w roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku dla projektów dotyczących modernizacji szpitali w działaniu 

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP 2014 - 2020. Jako uzasadnienie podano: 
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„Ustalony próg wymaganej liczby porodów na poziomie 400 w roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku jest zbyt wysoki w stosunku do sytuacji demograficznej 

i organizacyjnej w zakresie oddziałów neonatologicznych i ginekologicznych 

w województwie podkarpackim. Okres przygotowywania projektów przypada na czas niżu 

demograficznego oraz koncentracji porodów w placówkach, które obecnie posiadają 

nowoczesną bazę w tym zakresie. Z kolei przyjęte obecnie rozwiązania prawne  

na poziomie ogólnokrajowym skutkować będą w niedługiej perspektywie wzrostem 

urodzeń, a tym samym koniecznością rozszerzenia bazy medycznej w tej dziedzinie. 

Dlatego też przygotowywane obecnie do działania 6.2.1 projekty szpitali, które już 

posiadają tego typu oddziały, zakładają ich unowocześnienie i modernizację, w tym 

osiągnięcie standardów, które posiadają niektóre jednostki w naszym regionie. Dlatego 

też w tym kontekście należy albo całkowicie znieść to kryterium, albo obniżyć liczbę 

wymaganych porodów do co najwyżej 350 lub 300, co pozwoli na dofinansowanie działań, 

które dotyczyć będą oddziałów ginekologicznych i neonatologicznych, a tym samym  

na przygotowanie szpitali do oczekiwanych zmian demograficznych”. 

Nawiązując do wniosku dotyczącego obniżenia progu porodów Pan R. Godek 

uzupełnił, że system organizacji ochrony zdrowia w województwie podkarpackim 

wykazuje jednostki, które koncentrują bardzo dużą liczbę tych porodów, między innymi 

dlatego, że powiatowe oddziały ginekologiczne czy położnicze nie oferują takich 

standardów jakie są oferowane przez jednostki prywatne w Rzeszowie. Celem działań 

w oddziałach, które istnieją od kilkudziesięciu lat jest to, aby dostosować je tak, by mogły 

one konkurować swoją ofertą lokalową i bazową, co z kolei będzie przyciągało 

odpowiednio przygotowanych lekarzy, czy też personel do pracy w powiatach. Jest  

tu konflikt, gdyż z jednej strony ogranicza się dostęp do środków na rozwój dla mniejszych 

szpitali, a z drugiej strony mieszkanki powiatów rodzą dzieci poza swoim terenem  

ze względu na lepsze warunki, które oferują im te placówki. 

Pan B. Romaniuk podziękował za złożone wnioski oraz za pracę wykonaną przez 

zespół osób biorących udział w pracach grupy roboczej. Następnie udzielił głosu Panu 

Dyrektorowi Magnowskiemu. 

Pan W. Magnowski w odniesieniu do wniosku dotyczącego zwiększenia alokacji  

na działanie 6.2.1 nadmienił, że IZ nie jest samowładna w podejmowaniu takich decyzji, 

a realokacja środków podlega złożonej i czasochłonnej procedurze angażującej 

Ministerstwo Rozwoju i KM RPO WP 2014-2020, który również bierze udział  

w tej procedurze. W niektórych przypadkach konieczny jest udział Komisji Europejskiej. 

W opinii IZ nie ma czasu by przed ogłoszeniem naboru wniosków podejmować takie 

działania. Z punktu widzenia potrzeby jak najszybszego uruchamiania wsparcia  

w ramach infrastruktury ochrony zdrowia, wybrane zostaną projekty w ramach alokacji 

postawionej do naboru wniosków, pozostałe zaś projekty, które spełnią wymagania 

wynikające z kryteriów wyboru projektów zostaną umieszczone na liście rezerwowej  

i dla nich będzie możliwość wygenerowania środków z oszczędności  

np. poprzetargowych oraz korekt na projektach z listy podstawowej. W pozostałym 
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zakresie można podejmować działania zmierzające do przesuwania środków,  

o ile przeprowadzone analizy wykażą, że jest to możliwe.  

Jeżeli chodzi o obniżenie progu punktowego, Dyrektor W. Magnowski przypomniał 

argumentację Pana Fijołka mówiącą, że jest to bezwzględna rekomendacja ze strony 

Komitetu Sterującego i w takiej formule kryteria te zostały z nim skonsultowane 

i zweryfikowane. Następnie zapytał przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia czy faktycznie 

są możliwości obniżenia, bądź rezygnacji z tego wymogu. 

Pan R. Godek zaproponował, by KM RPO WP 2014-2020 wystąpił z tą argumentacją 

do Komitetu Sterującego bądź do Ministerstwa Zdrowia, gdyż wydaje się zasadne 

modernizowanie oddziałów, które funkcjonują kilkadziesiąt lat przy udziale środków z UE, 

jeżeli takie są dostępne. 

Kolejno głos zabrał Pan Rafał Wójcik – Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Odnosząc 

się do progu 400 porodów, nadmienił, że liczba ta wynika ze szczegółowych analiz 

wykonanych przez Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Zdrowia i próg ten ma 

spowodować koncentrację wsparcia na dużych jednostkach. Jest on możliwy  

do zmniejszenia, jednakże IZ nie wyszła z taką propozycją do Komitetu Sterującego  

na etapie uzgadniania kryteriów. W celu obniżenia progu należałoby wstrzymać 

zatwierdzenie dzisiejszej uchwały, by umożliwić dyskusję z Komitetem Sterującym. 

Poinformował, że rekomendacje Komitetu Sterującego zawsze mogą podlegać zmianom 

i dyskusji, ale na innym etapie. Kryteria dla trybu konkursowego były uzgodnione  

z Komitetem Sterującym w trybie obiegowym, do piątku nie wpłynęły żadne uwagi,  

co oznacza, że te kryteria zostały zaakceptowane na forum Komitetu Sterującego.  

Pan Robert Godek zwrócił uwagę na pogłębianie się dysproporcji pomiędzy 

standardem usług spowodowanym dopuszczeniem do wsparcia oddziałów osiągających 

dużą liczbę urodzeń dlatego, że są już zmodernizowane, nowoczesne i zatrudniają 

odpowiednią kadrę. Natomiast wykluczone zostaną jednostki najbardziej potrzebujące 

wsparcia. (7 szpitali powiatowych z obszaru Podkarpacia). 

Pan Dyrektor W. Magnowski podkreślił, że procedura związana ze zmianą kryterium  

w porozumieniu z Komitetem Sterującym odsuwa w czasie uruchomienie naboru 

wniosków w obszarze zdrowia, natomiast potrzeby w zakresie infrastruktury ochrony 

zdrowia w obszarze szpitali powiatowych są zapewne daleko większe niż dostępne środki 

i nawet z tego punktu widzenia dostępna alokacja nie zabezpieczy wszystkich potrzeb. 

Zatem racjonalnie rzecz biorąc, obniżanie progu i prowadzenie do zwiększenia popytu 

przy niezmienionej podaży, nie jest uzasadnione. Mając też na uwadze postulaty 

Ministerstwa Rozwoju wywierającego presję na Instytucje Zarządzające,  

by jak najdynamiczniej uruchamiać środki w ramach RPO WP 2014-2020, nalegał  

na przyjęcie kryteriów w obecnej formule. 

Pan Starosta R. Godek doprecyzował swoje pytanie o sposób podejścia  

IZ w przypadku, gdy beneficjentem jest nie organ prowadzący a jednostka medyczna, 

a przedmiotem projektu są różne obszary powiązane ze sobą, także oddział 

ginekologiczny, neonatologiczny nieosiągający wymaganego progu 400 porodów.  
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Czy oznacza to, że cały projekt będzie niekwalifikowany, bo taka sytuacja wykluczy dosyć 

dużą grupę jednostek. Zapytał, czy wówczas wydatki związane z tym oddziałem należy 

wykazywać jako niekwalifikowane. 

Pan W. Magnowski poprosił o wsparcie w odpowiedzi na to pytanie przedstawiciela 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO.  

Głos zabrał Pan Dyrektor Jacek Nowocień i wyjaśnił, że kryterium odnosi  

się do przedmiotu projektu. Jeśli projekt koncentruje się na zakresie, który nie dotyczy 

tego oddziału, to kryterium nie ma do niego zastosowania. Natomiast jeśli włączymy 

zakres będący poniżej progu do projektu, to będzie on niekwalifikowalny. 

Pan R. Godek nadmienił, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia mówi, jak mają być 

zorganizowane jednostki takie jak szpitale. W przypadku szpitali powiatowych oznacza  

to tyle, że nie da się zrobić pewnych prac budowlanych nie włączając w to różnego rodzaju 

rozwiązań technicznych mających wpływ na parametry poszczególnych oddziałów. Siłą 

rzeczy nie da się napisać projektu, który by nie obejmował np. tej dziedziny niespełniającej 

kryterium, bo to będzie wynikało z projektu budowlanego. Sprowadza się do tego  

czy roboty, które tak czy inaczej muszą być wykonane, aby np. zwiększyć blok operacyjny 

nie były działaniami, które zdyskwalifikują cały projekt.  

Pan Dyrektor J. Nowocień uściślił, że w odniesieniu do części wspólnych budynku, 

które nie dają się rozdzielić i dotyczą wszystkich oddziałów, nie pozostaje nic innego jak 

proporcjonalne przypisanie i wyłączenie do wydatków niekwalifikowanych zgodnie 

z przejrzystą metodą tego zakresu, który nie może być wsparty. Natomiast nie jest 

absolutnie celem dążenie do tego, żeby cały projekt uznawać za niekwalifikowany. 

Wobec braku innych pytań Zastępca Przewodniczącego Komitetu poddał pod 

głosowanie uchwałę 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. 

Głosowanie nr 2 – Uchwała 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 

Kworum: głosowały 32 osoby.  

 za – 31  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 1  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Po zakończeniu głosowania Zastępca Przewodniczącego Komitetu zarządził przerwę 

na lunch. 

 

 

6) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów 

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

dla działania: 

 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP, 

 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

Pan Daniel Rzucidło, Kierownik Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Rzeszowie w formie prezentacji przedstawił odniesienie do zgłoszonych 

uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach działania 7.2 i 7.3. 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu podziękował za omówienie tematu, a następnie 

zapytał, czy są jakieś pytania lub uwagi do zaprezentowanego materiału. Wobec braku 

głosów dyskusji poddał pod głosowanie 2 uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie nr 3 – Uchwała nr 55 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 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. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 0 

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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7) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych. 

 

Pani Katarzyna Olechowska-Sadowska, Zastępca Kierownika Wydziału Integracji 

Społecznej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w formie prezentacji 

przedstawiła odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów 

wyboru projektów dla działania 8.3. 

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk podziękował za omówienie materiału oraz otworzył 

dyskusję. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Bogdan Pomianek. Podziękował za wyjaśnienia 

i doprecyzował kwestie świetlic wiejskich i budynków ochotniczych straży pożarnych. 

Wyjaśnił, że intencją Ministerstwa nie było to aby w budynkach, które obecnie funkcjonują 

jako świetlice wiejskie i budynki OSP, organizować wspomagane mieszkania. Zmieniamy 

funkcję w tych budynkach, które dziś stanowią zasób gmin wiejskich, by można było  

je dostosować i świadczyć tego typu usługi.  

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Marek – Przedstawiciel Komisji Europejskiej. 

Wracając do uwagi dotyczącej diagnozy, zachęciła do przeprowadzania tej diagnozy  

na szczeblu regionalnym oraz do przeanalizowania możliwości pogłębienia analizy 

z użyciem różnych środków np. ewaluacji w celu zapewnienia, że projekty, które będą 

objęte dofinansowaniem faktycznie odpowiadały na konkretne potrzeby istniejące  

w regionie.  

Pani Katarzyna Olechowska-Sadowska, odnosząc się do postulatu Pani K. Marek, 

wyraziła nadzieję, że po pierwszych konkursach, po realizacji tego wsparcia będzie 

wiadomo, gdzie są tzw. „białe plamy”. Dopóki brak jest takiej wiedzy, nie można stawiać 

Głosowanie nr 4 – Uchwała nr 56 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 

21 listopada 2016 r. 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: głosowało 29 osób.  

 za – 29  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 0  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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barier tym projektom, które nie są skierowane w zakres, w którym potrzeby  

są największe.  

W związku z brakiem dalszych głosów Pan Wicemarszałek poddał pod głosowanie 

uchwałę 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów  

w ramach osi priorytetowej IX RPO WP 2014-2020 – Jakość edukacji 

i kompetencji w regionie, dla działania/poddziałania: 

 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 

 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, 

 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, 

 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe 

 

Pan Piotr Golema, Kierownik Wydziału Edukacji EFS, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 

w Rzeszowie w formie prezentacji przedstawił odniesienie do zgłoszonych uwag  

do kryteriów w ramach działania 9.2.  

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk zaproponował dyskusję w ramach omówionego 

fragmentu. 

Głosowanie nr 5 - Uchwała nr 57 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 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. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29  
 przeciw – 0  
 wstrzymał się – 0  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Głos zabrała Pani Krystyna Marek – Przedstawiciel Komisji Europejskiej. Odnosząc się 

do kwestii dofinansowania szkół, wyraziła aprobatę, że dokładność zapisów 

w regulaminie daje potencjał do zapewnienia wsparcia w tym zakresie, w którym jest  

ono konieczne. Zwróciła jednak uwagę na aspekt, który nie został do końca wzięty pod 

uwagę, tzn. konieczność diagnozowania sytuacji na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Szczególnie jeśli chodzi o szkolnictwo ogólne w kontekście wyzwań demograficznych, 

analiza sytuacji na poziomie lokalnym powinna być częścią oceny tego czy wsparcie danej 

szkoły powinno być udzielone. 

Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą różnic w poziomie dofinansowania na 1 ucznia 

w zależności od typu szkół, jest ono znacznie niższe w przypadku szkół zawodowych, niż 

w przypadku techników oraz liceów i różne pragmatyczne związane z tym argumenty 

są zrozumiałe. Natomiast wydaje się, że przekaz kierowany do szkół zawodowych, które 

napotykają problemy związane z jakością kształcenia zawodowego jak i ogólnego, jest 

trochę nie do końca odpowiedni. Komisja Europejska prowadzi szereg działań dla 

wzmocnienia szkolnictwa zawodowego i dla poprawy jego jakości. Wracając do kwestii 

wsparcia dla szkół najsłabszych, Pani K. Marek wyraziła zadowolenie, że premia dla szkół 

najsłabszych została zwiększona, niemniej jednak KE postulowała, żeby było to kryterium 

dostępu w celu osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej. Wsparcie 

powinno być kierowane do tych szkół, które mają największe potrzeby. Decyzją  

IZ kryterium z progiem 30 pkt ma zapewnić wsparcie do tych szkół o najniższych wynikach 

edukacyjnych, natomiast wyniki tego konkursu pokażą czy zamiary IZ w tej kwestii  

się sprawdzą.  

Pan Piotr Golema podziękował za przedstawione uwagi. Jednakże w kwestii 

dotyczącej diagnozy podkreślił, że na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie  

w ramach działania 9.2 to organ prowadzący dane placówki zatwierdza diagnozę rozwoju 

danej szkoły oraz szkolnictwa na swoim terenie. IZ nie jest władna by w tej kwestii 

narzucić jakiekolwiek rozwiązania. W zakresie strategii na poziomie regionalnym 

poinformował, że Wojewódzki Urząd Pracy w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, 

czyli Departamentem Edukacji, Nauki i Sportu oraz Kuratorium Oświaty podjęli wspólne 

działania mające na celu opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa na terenie 

województwa podkarpackiego. Prace w tym temacie już trwają i pierwsza wersja 

dokumentu ma się pojawić w I kwartale 2017 roku. 

Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Nowakowski - Dyrektor Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Odniósł się do uwagi zgłoszonej przez 

Komisję Europejską, w kwestii przeniesienia kryterium dotyczącego wsparcia szkół 

najsłabszych do kryteriów dostępu. Przypomniał o dyskusji na jednym z poprzednich 

posiedzeń Komitetu, gdy zwracana była uwaga, że w działaniu 9.2 wyklucza się szkoły 

głównie miejskie oraz te, które uzyskują najlepsze wyniki oraz wyraził aprobatę, że tym 

razem jest to kryterium premiujące, a nie kryterium dostępu, ponieważ byłby to bardzo  

zły sygnał wysłany do najlepszych szkół, że pomimo dużych środków unijnych, które  

są do dyspozycji, że nie mogą z nich skorzystać. Wyraził głęboką nadzieję, że dzięki  
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tej zmianie również najlepsze szkoły również będą mogły skorzystać ze środków unijnych 

w ramach działania 9.2.  

Natomiast wracając do uwagi dotyczącej wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, jako 

reprezentant szkolnictwa zawodowego wyraził przekonanie, że placówki szkolnictwa 

zawodowego zostały bardzo dobrze doposażone dzięki wsparciu w ramach działania 9.4, 

i w dużym stopniu dzięki doposażeniu szkół w ramach tego działania także w jakimś 

stopniu uczniowie szkół zawodowych będą mogli skorzystać z bardziej nowoczesnego 

sprzętu, m.in. informatycznego czyli sprzętu, który może być także nabywany przez szkoły 

w ramach działania 9.2. Ważniejszym dla szkolnictwa zawodowego jest to, aby w tych 

szkołach jakość kształcenia zawodowego podniosła poziom, a przy okazji, żeby szkoły  

te uzyskiwały dobre wyniki w zakresie kształcenia ogólnego. 

Następnie Pan B. Romaniuk udzielił głosu Panu Piotrowi Golemie, który kontynuował 

omawianie prezentacji uwag dotyczących działania 9.4. 

W ramach dyskusji na temat omówionego materiału pierwszy głos zabrał Pan Bogdan 

Pomianek – Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyraził zadowolenie 

z inicjatyw zmierzających do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów 

wymierających takich jak np. bednarstwo. 

Następnie głos zabrała pani Krystyna Marek – Przedstawiciel Komisji Europejskiej. 

Przypomniała poruszaną poprzednio kwestię diagnozy regionalnej w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. Podkreśliła, że  podejście do szkolnictwa zawodowego powinno mieć 

charakter strategiczny i nie tylko opierać się na tym, jakie są w danej chwili potrzeby, ale 

brać też pod uwagę prognozowanie przyszłych potrzeb. Nie jest to zadanie łatwe, 

natomiast powtarzająca się sytuacja polegająca na kształceniu w zawodach, na które  

nie ma potem zapotrzebowania wydaje się nie mieć celu i należy zrobić wszystko  

na wszystkich możliwych szczeblach, aby tym sytuacjom zapobiegać. Zwróciła też uwagę 

na raport Najwyższej Izby Kontroli, który wyraźnie stwierdza, że wyniki analiz potrzeb 

w regionie, w kwestii zapotrzebowania na konkretne zawody i umiejętności, były często 

pomijane. W kontekście planowanego konkursu kwestia ta jest mniej istotna z uwagi  

na powiązanie konkursu z przedsiębiorstwem, z partnerem, który będzie czuwał nad tym, 

aby kształcić w zawodach, które są konieczne. Natomiast w przyszłości, jeżeli chodzi  

o strategiczne podejście do tej kwestii, regiony powinny podejść do tego bardzo poważnie, 

zwłaszcza, że niedopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy jest 

zjawiskiem w Polsce powszechnym. Z punktu widzenia organu prowadzącego szkoły 

zawodowe, kwestie te powinny być bardzo poważnie wzięte pod uwagę również 

w kontekście strategicznego wyboru sektorów, w których region chce się rozwijać.  

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk podziękował za uwagę, a następnie udzielił głosu 

Panu P. Golemie w celu kontynuacji omawiania uwag do kryteriów w ramach poddziałań 

9.6.1 i 9.6.2. Zaprezentowane zostały dwie uwagi. 

Po zakończeniu prezentacji Pan Romaniuk zapytał, czy są jakieś pytania 

przedstawionym zakresie. Wobec braku głosów dyskusji, poddał pod głosowanie 

3 uchwały. 
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Głosowanie nr 6 – Uchwała nr 58 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/IV/2016 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych 
kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie. 
 

Kworum: głosowało 28 osób.  

 za – 27  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 1  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Głosowanie nr 8 – Uchwała nr 60 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/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 pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne  
dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie. 
 

Kworum: głosowało 28 osób.  

 za – 28 głosów, 
 przeciw – 0 głosów, 
 wstrzymało się – 0 głosów. 

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Głosowanie nr 7 – Uchwała nr 59 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 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. 
 

Kworum: głosowało 28 osób.  

 za – 28  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 0  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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9) Informacja na temat Europejskiego programu na rzecz umiejętności  

(New Skills Agenda for Europe) 

Pani Krystyna Marek – Przedstawiciel Komisji Europejskiej w formie prezentacji 

przedstawiła informację na temat Europejskiego programu na rzecz umiejętności (New 

Skills Agenda for Europe), który jest obecnie przedmiotem dyskusji Rady ds. Edukacji, 

Młodzieży i Kultury. Ponieważ Program jest w początkowych etapach wdrażania, 

w przypadku pojawienia się nowych elementów, Pani Marek zadeklarowała chęć 

zaprezentowania ich na kolejnych posiedzeniach Komitetu. W szczególności omówiła: 

 poziom umiejętności podstawowych i cyfrowych w krajach Unii Europejskiej, 

 skalę problemu pracodawców ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, 

 obszary priorytetowe oraz 10 podstawowych działań, 

 źródła finansowania z UE, w tym rola RPO. 

 

10) Zmiana Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020 

Pan Wicemarszałek B. Romaniuk udzielił głosu Panu Dyrektorowi 

W. Magnowskiemu, który przedstawił projekt zmiany zapisów Regulaminu działania  

KM RPO WP 2014-2020. Dyrektor Magnowski poinformował, że założone ambitne plany 

odnoście przeprowadzenia cyklu szkoleń dla członków Komitetu spotkały się z niskim 

zainteresowaniem, tak więc kierując się racjonalnym wydatkowaniem środków, 

zaniechano dalszych działań związanych z ich organizacją. W związku z powyższym 

zaproponował uchylenie uchwały dotyczącej Planu szkoleń dla członków KM RPO WP 

2014-2020 na rok 2016 oraz jednoczesną zmianę dotychczasowych zapisów Regulaminu 

działania KM RPO WP 2014-2020 i Instrukcji dla członków i zastępców członków KM RPO 

WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania KM RPO WP 2014-2020, w celu 

zmodyfikowania formuły szkoleń tak, aby była bardziej dopasowana do potrzeb 

przedstawicieli KM RPO WP 2014-2020. Mając na względzie cele i priorytety rozwoju Unii 

Europejskiej przyjęto, że szkolenia powinny obejmować zagadnienia horyzontalne, które 

stanowią fundament, wszystkich projektów finansowanych ze środków unijnych.  

Przy czym ewentualne podnoszone przez członków Komitetu kwestie problematyczne 

wykraczające poza zakres ww. szkoleń mogłyby zostać omawiane w formule warsztatów 

lub konferencji. Uwzględniając, że członkowie powinni podnosić swoje kwalifikacje w celu 

właściwego wykonywania przez nich funkcji członka Komitetu lub zastępcy członka 

doprecyzowano, że szkolenia, w których uczestniczyć będą członkowie Komitetu oraz 

zastępcy członków powinny dotyczyć obszarów istotnych ze względu na specyfikę  

RPO WP 2014-2020. 

Ponadto, wprowadzenia stosownych zmian wymagała Instrukcja dla członków 

i zastępców członków KM RPO WP 2014-2020 w zakresie zasad finansowania  
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KM RPO WP 2014-2020 w kwestii refundacji kosztów przejazdu. Wprowadzono  

m.in. kwalifikowalności kosztu przejazdu komunikacji miejskiej, czy doprecyzowano 

sposób dostarczania wniosku o refundację przejazdu i zakwaterowania oraz kwestie 

związane z organizacją przez Sekretariat Komitetu szkoleń horyzontalnych, o realizacji 

których zdecydował odpowiednio Komitet lub jego grupa robocza.  

Pan W. Magnowski przypomniał także, że w związku z wprowadzoną przez grupy 

robocze zmianą zapisów § 4 ust. 4 Regulaminu pracy grupy roboczej, dotyczącą terminu 

przekazywania informacji o planowanej dacie i miejscu posiedzenia grupy roboczej 

(z 10 dni na 5 dni roboczych przed datą spotkania), jest to termin w jakim członkowie 

grupy roboczej są informowani przez Sekretariat Komitetu o planowanym terminie 

posiedzenia. Reguluje to również § 9 ust. 11 Regulaminu działania KM RPO WP. 

Natomiast zgodnie z zapisami § 9 ust. 10 Regulaminu działania KM RPO WP  

2014-2020, wniosek o zwołanie posiedzenia grupy roboczej przesyłany jest 

do Sekretariatu Komitetu drogą elektroniczną na co najmniej 10 dni roboczych przed 

planowanym posiedzeniem grupy roboczej. 

Pan Bogdan Romaniuk podziękował Dyrektorowi Magnowskiemu za omówienie 

proponowanych zmian, a następnie wracając do inicjatywy Europejskiego programu 

na rzecz umiejętności zapytał, czy ktoś z zebranych ma pytania do Pani K. Marek w tej 

kwestii, gdyż będą możliwe do zadania w bloku spraw różnych. 

Pan M. Kunysz poprosił o głos w celu odniesienia się do zapisu w Regulaminie 

działania KM RPO WP o nieodpłatności i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za udział 

w Komitecie Monitorującym czy w grupie roboczej. W opinii Pana M. Kunysza taki zapis 

nie oddaje rzeczywistości, ponieważ członkowie Komitetu pełniący tę funkcję w ramach 

swoich obowiązków służbowych, otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy. 

Natomiast jedynymi członkami, którzy nie otrzymują wynagrodzenia są organizacje 

pozarządowe. W związku z powyższym skierował wniosek do IZ o zmianę zapisów 

Regulaminu działania KM RPO WP 2014-2020 mówiącą o wykonywaniu czynności 

związanych z członkostwem w KM RPO WP 2014-2020 na zasadach wolontariatu 

zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego. 

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski odnosząc się do uwagi Pana Kunysza nadmienił, 

że kwestia podejścia do tytułu wynagrodzenia za udział w Komitecie i grupach roboczych 

stanowi pole do szerszej dyskusji. Ponadto w formie autopoprawki w § 9 ust. 21 

wprowadzono niemal identyczny zapis, dodając uściślenie „o których mowa w ust. 14 

wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie”. 

Następnie Pan Wicemarszałek B. Romaniuk przystąpił do głosowania nad dwoma 

uchwałami. 
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Głosowanie nr 9 – Uchwała nr 61 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 
21 listopada 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 
 
Kworum: głosowało 24 osoby.  

 za – 23  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 1 

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie nr 10 – Uchwała nr 62 / VIII / 2016 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 

21 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 28/IV/2016 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 dotyczącego planu szkoleń dla członków i zastępców członków 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowanych za pośrednictwem sekretariatu 

Komitetu w 2016 roku. 

 

Kworum: głosowało 24 osoby.  

 za – 23  
 przeciw – 0  
 wstrzymało się – 1  

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
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11) Sprawy różne 

Pan Dyrektor W. Magnowski przekazał informację na temat rekomendacji Komitetu 

Umowy Partnerstwa (dalej KUP), skierowanej do wszystkich instytucji zarządzających,  

w zakresie powołania przy komitetach monitorujących grupy roboczej do spraw 

efektywności funduszy europejskich w 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją, do zadań 

ww. grupy roboczej należałoby: 

 wypracowanie propozycji działań podnoszących efektywność wdrażania Programu 

służących realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 (o charakterze systemowym 

i doraźnym), 

 identyfikacja głównych czynników opóźniających realizację Programu i obniżających 

jakość jego interwencji, 

 formułowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnień i środków naprawczych 

mających na celu zwiększenie efektywności interwencji lub uniknięcie negatywnych 

konsekwencji ewentualnych opóźnień we wdrażaniu Programu, 

 analiza postulatów zgłaszanych na dedykowany adres poczty elektronicznej pod 

kątem ich wpływu na podniesienie efektywności wdrażania Programu (adres 

utworzony przez Ministerstwo Rozwoju: uproszczenia@mr.gov.pl),  

 wypracowanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji Programu 

w zakresie polityki spójności realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa  

2014-2020, w tym na rzecz obszarów wiejskich, oraz propozycji kompleksowego 

systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla poszczególnych 

programów, 

 przedstawianie na forum Podkomitetu ds. Efektywności Funduszy Unii Europejskiej 

2014-2020 sprawozdania z prowadzonych prac wraz z informacją o ich wynikach. 

 

W związku z powyższym, Pan W. Magnowski poprosił, aby osoby chętne do udziału  

w pracach ww. grupy roboczej zgłaszały ten faktu za pośrednictwem Sekretariatu 

Komitetu w terminie do dnia 16 grudnia br. Zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu działania 

KM RPO WP 2014-2020, powołanie takiej grupy roboczej będzie możliwe, jeżeli zbierze 

się grupa członków Komitetu lub ich zastępców licząca co najmniej 3 osoby. 

W przypadku, gdy gremium KM RPO WP 2014-2020 uzna utworzenie przedmiotowej 

grupy roboczej za niecelowe, IZ rozważy inne sposoby wykonania rekomendacji KUP  

np. poprzez stosowne rozszerzenie zakresów prac dotychczas działających przy  

KM RPO WP 2014-2020 grup roboczych. 

Kolejno głos zabrał Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Mając na względzie 

efektywność wykorzystania środków unijnych, zwrócił się z prośbą o przygotowanie 

na następne posiedzenie KM RPO WP 2014-2020 informacji na temat wykorzystania sieci 

szerokopasmowej Polski Wschodniej. Przytoczył kilka informacji na temat PO Polska 

Cyfrowa - jedynego programu, który dofinansowuje działania w zakresie tzw. ostatniej 
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mili, czyli punktów dostępowych do domów i mieszkań. Pierwszy konkurs został 

zakończony. Ogłoszono również drugi konkurs w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach w ramach PO Polska Cyfrowa, w ramach którego można składać 

wnioski do 9.01.2017 roku. Pan Godek wyraził obawę, że w ramach tego konkursu,  

do wsi jakich w naszym województwie jest dużo, internet znowu nie dotrze. Ponieważ 

konkurs dotyczy obszarów statystycznych, obszar rzeszowski został podzielony  

na obszar A i B - w obszarze A na przykład znajduje się 27 331 gospodarstw. Żeby 

ktokolwiek mógł złożyć wniosek musi zadeklarować, że podłączy przynajmniej 10 714 

gospodarstw. Inwestycje tego rodzaju są trudne do przeprowadzenia. Wniosek będzie 

rozpatrzony w 2017 roku, 36 miesięcy będzie trwała realizacja, prawdopodobnie operator, 

który taki konkurs wygra, podłączy duże skupiska mieszkańców znajdujących się bliżej, 

bo będzie to łatwiejsze i szybsze. Na terenie wspomnianym przez Pana Starostę znajduje 

się szafa dostępowa, czyli ostatni punkt systemu sieci szerokopasmowej Polski 

Wschodniej, magistrala, do której jeszcze nikt się nie podłączył. W RPO WP 2014-2020, 

ze względu na ostatnią milę w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, brakuje działań, 

z których mogliby skorzystać mniejsi operatorzy, zdolni podłączyć kilkaset gospodarstw 

domowych.  

Pan Godek wyraził konieczność znalezienia środków budżetowych województwa  

lub budżetu państwa, lub zmiany zapisów RPO WP 2014-2020 w celu poczynienia takich 

inwestycji w kontekście efektywności. Działania te mogliby zrealizować mniejsi operatorzy 

których na Podkarpaciu sporo, a którzy oferują głównie dostęp do sieci bezprzewodowej, 

co nie spełnia żadnych dzisiejszych standardów. 

Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk podziękował za zgłoszoną uwagę 

i poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Komitetu planowanym w I kwartale 2017 roku 

przedstawione zostaną rzetelne informacje na ten temat.  

Następnie poprosił Pana Dyrektora Wojciecha Magnowskiego o odniesienie  

się do wniosku pana Macieja Kunysza, zgłoszonego na ostatnim posiedzeniu Komitetu, 

dotyczącego odniesienia się Instytucji Zarządzającej do pisma Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Pan W. Magnowski poinformował, że odpowiedź Instytucji Zarządzającej na ww. pismo 

została przekazana również członkom Komitetu. Informacja w ww. zakresie została 

przekazana Pani Kindze Bielec - Przewodniczącej RDPP Województwa Podkarpackiego 

pismem znak sprawy: RP-III.410.402.2016.JS oraz do wiadomości członków Komitetu 

(pismo w załączeniu z zaznaczonymi najważniejszymi kwestiami). Jednocześnie 

Sekretariat Komitetu podejmuje działania mające na celu przybliżenie tej tematyki 

członkom KM RPO WP 2014-2020 na jego posiedzeniu, w formie informacji  

lub prezentacji, podobnie jak miało to miejsce w dniu dzisiejszym (prezentacja zasady 

dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami).Kolejny głos  

w sprawach różnych zabrał Pan Bogdan Bieniek – Przedstawiciel Związku Miast Polskich. 

Zwrócił się z prośbą o uwzględnienie działania 3.2 Modernizacja budynków użyteczności 
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publicznej z przeznaczeniem dla podmiotów służby zdrowia przy planowaniu konkursów 

na 2017 rok. Mapy potrzeb zdrowotnych mają być gotowe do końca roku. W kontekście 

polityki Ministra Rozwoju idącej w kierunku, żeby lecznictwo szpitalne przenieść  

do przychodni specjalistycznych POZ, jednostki te również wpisywałyby się w realizację 

tego działania.  

Pan Dyrektor W. Magnowski potwierdził, że zostanie to wzięte pod uwagę. Nadmienił, 

że zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, do końca listopada IZ opublikuje 

harmonogram naborów wniosków na rok 2017 i ten głos, inne zgłaszane potrzeby, 

zostaną w miarę możliwości wzięte pod uwagę.  

Następnie głos zabrał Pan Maciej Kunysz – Przedstawiciel Stowarzyszenia 

„EKOSKOP” w Rzeszowie. Zapytał, kiedy IZ zamierza opublikować bądź poinformować  

o harmonogramie naboru wniosków na 2017 rok.  

Pan W. Magnowski potwierdził, że zgodnie z ustawą, do końca listopada br.  

Następnie Pan Wicemarszałek poinformował o wynikach poprzedniego głosowania. 

Ponadto przypomniał, że z posiedzenia zostanie sporządzony protokół, do którego będzie 

można będzie zgłaszać uwagi, natomiast zatwierdzony protokół zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl w zakładce Komitet Monitorujący. Podobnie 

wszystkie uchwały, które zostały podjęte. Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowane 

zostało na I kwartał 2017 roku, o dokładnym terminie wszyscy zostaną poinformowani 

odpowiednio wcześniej. Wobec braku kolejnych głosów dyskusji w sprawach różnych 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu serdecznie podziękował wszystkim zebranym  

za aktywny udział w obradach i wszelkie zgłoszone uwagi, a następnie zamknął VIII 

posiedzenie Komitetu.  

 

 

 

Bogdan Romaniuk  

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020 
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Magdalena Szpunar 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Data sporządzenia: 02.02.2017 r. 

 

Załączniki: 

1. Lista osób biorących udział w posiedzeniu. 

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

3. Uchwała nr 54 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 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. 

4. Uchwała nr 55 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 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. 

5. Uchwała nr 56 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. 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. 

6. Uchwała nr 57 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 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. 

7. Uchwała nr 58 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 25/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych 
kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia 
ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 

8. Uchwała nr 59 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 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. 
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9. Uchwała nr 60 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 16/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 pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. 

10. Uchwała nr 61 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 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. 

11. Uchwała nr 62 / VIII / 2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia 
uchwały Nr 28/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 dotyczącego planu szkoleń dla członków i zastępców członków Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020, realizowanych za pośrednictwem sekretariatu Komitetu w 2016 roku. 


