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Protokół z IX posiedzenia Komitetu Monitorującego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w dniu 10 marca 2017 r. 

 

 

W dniu 10 marca 2017 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, odbyło się IX 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 

41 osób (w tym 25 członków Komitetu oraz 13 zastępców członków), 2 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/1215-ix-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-

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

 

1) Otwarcie posiedzenia  

Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący 

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

Na wstępie Przewodniczący Komitetu powitał wszystkich uczestników posiedzenia,  

w szczególności Panią Annę Modzelewską, reprezentującą Dyrekcję Generalną  

ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, która uczestniczyła  

w posiedzeniu KM RPO WP 2014-2020 po raz pierwszy. 

Pan Marszałek podziękował również za uzupełnienie ankiet oceniających posiedzenia 

Komitetu, które odbyły się w 2016 r. oraz przypomniał, że na adresy mailowe członków 

Komitetu przesłany został Raport z analizy ankiet oceniających funkcjonowanie 

Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 w 2016 roku. Przewodniczący Komitetu 

poprosił również o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która zostanie przekazana 

uczestnikom posiedzenia w trakcie przerwy obiadowej. 

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

uchwał podczas posiedzenia, Przewodniczący Komitetu przypomniał członkom 

Komitetu, by każdorazowo zgłaszali Sekretariatowi Komitetu konieczność opuszczenia 
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obrad poprzez oddanie karty do głosowania. Karta będzie zwracana po powrocie  

na salę obrad. 

Ponadto, Pan Marszałek zwrócił uwagę członkom Komitetu na konieczność aktualizacji 

danych kontaktowych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu. 

Pan Marszałek W. Ortyl podkreślił, iż podczas obrad IX posiedzenia KM RPO WP  

2014-2020 przedstawione zostaną w szczególności: 

 kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowych współfinansowanych  

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

 plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO WP 

2014-2020 w 2017 r., 

 prezentacja wyników Analizy społeczno-ekonomicznej województwa 

podkarpackiego w obszarze oddziaływania EFS, 

 prezentacja wyników badania pn. Ewaluacja ex ante kształcenia osób dorosłych  

w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, 

 informacja nt. wykorzystania Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej. 

Kolejno Przewodniczący Komitetu poinformował zebranych, że posiedzenie będzie 

protokołowane przez pracownika Sekretariatu Komitetu Monitorującego oraz, że obecny 

na sali radca prawny, czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komitetu pod 

względem formalno – prawnym. 

Przewodniczący Komitetu potwierdził, iż kworum wymagane do procedowania przez 

Komitet uchwał zostało zapewnione oraz przypomniał zasady głosowania. 

 

2) Przyjęcie porządku obrad  

Przewodniczący Komitetu poinformował zebranych, iż zgodnie z przyjętą dotychczas 

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

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

przedstawienie stanowiska IZ w tym zakresie.  

Następnie głos zabrał Pan Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym (DRP). Wyjaśnił on, iż w dniu 9 marca br. 

przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, tj. Pani Magdalena Dziubek-Grudzińska 

poinformowała Sekretariat Komitetu, że ze względu na chorobę nie będzie mogła 

uczestniczyć w posiedzeniu KM RPO WP 2014-2020, a co za tym idzie wygłosić 

prelekcji nt. realizacji zasady partnerstwa. Zaproponowała jednocześnie przełożenie 

prezentacji na jedno z kolejnych posiedzeń KM RPO WP 2014-2020. 

Mając na uwadze powyższe, Przewodniczący Komitetu przedstawił zmodyfikowany 

porządek obrad: 
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1. Otwarcie IX posiedzenia KM RPO WP 2014-2020. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych. 

3. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020. 

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

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

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

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

5. Obiad 

6. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działań: 

 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe 

Centra Pomocy Rodzinie, 

 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

7. Plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO WP 

2014-2020 w 2017 r. 

8. Prezentacja wyników Analizy społeczno-ekonomicznej województwa 

podkarpackiego w obszarze oddziaływania EFS. 

9. Prezentacja wyników badania pn. Ewaluacja ex ante kształcenia osób dorosłych  

w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego. 

10. Informacja na temat wykorzystania Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej. 

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

Wobec braku uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Głosowanie nr 1 – Przyjęcie porządku obrad 

Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29 

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Kolejno Pan Wojciech Magnowski – Dyrektor DRP, w formie prezentacji przedstawił 

informację na temat stanu wdrażania RPO WP 2014-2020. Zaprezentowane zostały  

w szczególności informacje dotyczące: 

1. alokacji RPO WP 2014-2020, 

2. naborów wniosków, 

3. wniosków poprawnych formalnie, 

4. wniosków poprawne formalnie – porównanie, 

5. wniosków wybranych do dofinasowania,  

6. umów/decyzji o dofinansowaniu, 

7. umów/decyzji o dofinansowaniu – porównanie, 

8. płatności dla beneficjentów i wniosków o płatność, 

9. certyfikacji. 

 

3) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 

– Agnieszka Czuchra, Zastępca Dyrektora w Departamencie Wspierania 

Przedsiębiorczości UMWP. 

Pani Agnieszka Czuchra w formie prezentacji przedstawiła i omówiła propozycje zmian 

kryteriów wyboru projektów oraz zgłoszone przez członków Komitetu uwagi  

w zakresie formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla działania  

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych w ramach osi priorytetowej I RPO 

WP 2014-2020 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, jak również stanowisko  

IZ w tym zakresie. 

Przewodniczący Komitetu podziękował za przedstawienie informacji, po czym zapytał, 

czy ktoś z zebranych ma uwagi lub wnioski do zaprezentowanego materiału. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan prof. Józef Cybulski – Prorektor ds. Infrastruktury  

i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na wstępie podziękował  

on IZ za obniżenie w ramach kryterium formalnego dopuszczającego specyficznego  

nr 5 Gospodarcze wykorzystanie infrastruktury, warunku dostępu dotyczącego progu 

części gospodarczej ze 100% na 20%. Pan Profesor docenił również zaproponowaną 

zmianę kryterium formalnego dopuszczającego specyficznego nr 4 Wkład finansowy 

jednostki naukowej, tj. obniżenie wkładu własnego jednostki naukowej w postaci 

środków pieniężnych - do 2,5% wydatków kwalifikowanych projektu. Podkreślił, 

że wcześniejsze zapisy wskazujące 100% wkładu własnego byłyby dla jednostek 

naukowych nie do spełnienia, natomiast nowa treść kryteriów jest bardzo korzystna 

i pozwoli jednostkom naukowym aplikować o dofinansowanie. 

Marszałek w odniesieniu do głosu Pan prof. J. Cybulskiego wspomniał,  

iż IZ w ostatnim czasie otrzymało pismo z Ministerstwa Rozwoju z uwagą, iż w kwestii 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury poziom w kryteriach powinien stanowić 
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powyżej 20%, które zaproponowała IZ. Jednocześnie Pan Marszałek zwrócił uwagę,  

na sposób wykorzystania infrastruktury badawczej powstałej w ramach poprzedniej 

perspektywy finansowej. Nawiązał on również do projektu Banku Światowego 

realizowanego w ramach inicjatywy KE „Lagging Regions” skupiającego się m.in.  

na działaniach na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu.  

Pan Marszałek podkreślił, że niezbędne jest tu odnalezienie balansu, który wpłynąłby  

na rozwój Podkarpacia. 

Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Sztetyłło-Budzewska - Radca Ministra  

w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju. 

Podkreśliła, że Ministerstwo Rozwoju było zaskoczone zmianą kryteriów dotyczących 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury. Dotychczasowy zapis, tj. 100% 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury, budził nadzieję, że Podkarpackie będzie  

w tym zakresie liderem. Podkarpacie jest województwem szczególnym, z tego powodu, 

że nakłady na badania, także w sektorze komercyjnym są tutaj wyższe niż średnia 

krajowa. Tak gwałtowne zejście z maksymalnego progu na minimalny, bez uprzedniego 

przeprowadzenia konkursu, który dawałby podstawy do weryfikacji takiego podejścia 

jest trudne do zaakceptowania przez Ministerstwo Rozwoju. Pani A. Sztetyłło-

Budzewska zauważyła, że dotychczasowy zapis tj. 100%, jest wysokim wskaźnikiem, 

dlatego Ministerstwo Rozwoju zaproponowało, by zejść w tym zakresie do poziomu 60% 

komercjalizacji infrastruktury badawczej. 

Głos ponownie zabrał prof. J. Cybulski. Poddał on w wątpliwość, czy zaproponowany 

przez Ministerstwo Rozwoju próg jest możliwy do osiągnięcia przez podkarpackie 

jednostki naukowe. Nawiązał również do doświadczeń jednostek naukowych  

m.in. Eindhoven, gdzie poziom komercjalizacji stanowi 5-7%. Pan Profesor przypomniał 

również, że w ramach wsparcia perspektywy 2007-2013 uczelnie z Podkarpacia 

wybudowały nowoczesną infrastrukturę naukowo-badawczą, jednakże nie jest możliwe 

jej wykorzystanie w ramach współpracy z przedsiębiorcami. Z uwagi na powyższe 

wyraził nadzieję, że rozwiązania przyniesie tutaj projekt „Lagging Regions”. 

Jednocześnie Pan Profesor przypomniał, że województwo dolnośląskie, które obecnie 

jest najlepiej rozwijającym się regionem w zakresie współpracy między nauką  

a biznesem, stopień komercjalizacji w ramach przedmiotowego działania  

określiło na poziomie 20%. Z uwagi na powyższe, dla Podkarpacia rozsądnym 

rozwiązaniem byłoby ustalenie tego wskaźnika na poziomie 25%. 

Pan Marszałek podziękował za zgłoszone wnioski. Zauważył, że dotychczasowy zapis, 

tj. 100% był poziomem nierealnym do osiągnięcia. Następnie poprosił Panią Danutę 

Cichoń - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego o głos w kwestii realizowanego 

projektu Banku Światowego i KE - „Lagging Regions”. 
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Pani Dyrektor D. Cichoń wyjaśniła, że eksperci Banku Światowego rozpoczęli  

w ubiegłym roku współpracę z uczelniami, jak również podkarpackimi przedsiębiorcami. 

Na bazie stanowiska Ministerstwa Rozwoju budowana jest metodologia dotycząca 

uwolnienia aparatury badawczej zakupionej w poprzedniej perspektywie. Nawiązał  

on również do pisma skierowanego do IZ przez Pana Ministra Adama Hamryszczaka, 

zachęcającego do analizy przyjętych kryteriów i zaproponowanie zmian, które będą 

uwzględniały gospodarcze wykorzystanie infrastruktury B+R na poziomie 

przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej  

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  

Pani Dyrektor zauważyła, że aby możliwe było lepsze, komercyjne wykorzystanie 

infrastruktury badawczej naszych dwóch uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego  

i Politechniki Rzeszowskiej, potrzebna jest zmiana świadomości u przedsiębiorców  

– chęć rozwoju technologii. W ramach „Lagging Regions” budowana jest metodologia 

otwarcia na rynek infrastruktury na poziomie 20%.  

Pan Marszałek podziękował za przedstawione informacje. Dodał również, że projekt 

„Lagging Regions” pozwoli na optymalizację sposobu wykorzystania dostępnej 

infrastruktury naukowej w celu świadczenia usług badawczych i rozwojowych na rzecz 

przedsiębiorstw. Wiele regionów będzie mogło się uczyć od Podkarpacia i korzystać  

z doświadczenia, które zdobędzie nasz region w ramach tej inicjatywy. 

Kolejno głos zabrała Pani Barbara Oskroba – Zastępca Kanclerza Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i poprosiła o przedyskutowanie kwestii związanej z kwalifikowalnością 

VAT. 

Głos w tym zakresie zabrała Pani Dyrektor A. Czuchra. Wyjaśniła, że Ministerstwo 

Rozwoju przedstawiło uwagę odnośnie braku kryterium dotyczącego 

niekwalifikowalności VAT. Powyższa kwestia nie została przez IZ uwzględniona z uwagi 

na to, że kwalifikowalność podatku VAT będzie uregulowana w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowania wydatków (…) i/lub Regulaminie konkursu. Natomiast kwestia podatku 

VAT będzie podlegać weryfikacji w ramach kryterium formalnego administracyjnego  

pn. Kwalifikowalność wydatków. 

Następnie Pani A. Sztetyłło-Budzewska zwróciła uwagę, że doprecyzowanie dotyczące 

kwalifikowalności VAT nie będzie mogło zostać uregulowane w wytycznych 

programowych, gdyż nowelizacja ustawy wdrożeniowej zakłada brak wytycznych 

programowych. 

Pani A. Czuchra dodała, iż IZ przewidziało weryfikację tej kwestii w ramach kryterium 

formalnego administracyjnego pn. Kwalifikowalność wydatków, w związku z czym  

nie ma podstaw dodawania kolejnych kryteriów. 

Ponownie głos zabrała Pani A. Sztetyłło-Budzewska i podziękowała za wszystkie 

przedstawione przez IZ argumenty dotyczące komercjalizacji infrastruktury B+R. 



 

7 
 

Zauważyła, że Ministerstwo Rozwoju ma świadomość trudności wynikających  

z komercjalizacji, jednocześnie mając na uwadze doświadczenia POIR oraz innych 

województw, zaproponowała ustalenie tego progu na poziomie 40%. 

Kolejno głos został udzielony Panu prof. J. Cybulskiemu. Wyjaśnił, że 40% poziom 

komercjalizacji infrastruktury badawczej został przyjęty w województwie śląskim. 

Politechnika Śląska głównie pracowała na rzecz przemysłu ciężkiego związanego  

z górnictwem i pomimo przemian ustrojowych, ta współpraca nie wygasła. Z polskich 

uczelni to własne Politechnika Śląska jest jednostką naukową najbardziej 

zaawansowaną i wdrażającą technologie w przemyśle. Uniwersytet Rzeszowski nie  

ma tak mocnej współpracy z przemysłem, dlatego ustalenie poziomu komercjalizacji  

w wysokości 25% będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem. 

Pan Marszałek podsumował dyskusję i zaproponował przyjęcie progu 35% 

komercjalizacji infrastruktury B+R. 

Następnie głos zabrała Pani A. Czuchra, która zwróciła uwagę, iż przy założeniu 35% 

komercjalizacji infrastruktury B+R, ze względu na techniczne uwarunkowania związane  

z obliczaniem poziomu dofinansowania, konieczna byłaby zmiana dofinansowania  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Z uwagi na przedstawione wyjaśnienia, Pan Marszałek zaproponował,  

by gospodarcze wykorzystanie infrastruktury B+R, zostało ustalone na poziomie 

przekraczającym 30% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej. 

Przedstawiony wniosek uzyskał aprobatę Ministerstwa Rozwoju reprezentowanego 

przez Panią A. Sztetyłło-Budzewską. 

Wobec powyższego, Pan Marszałek poddał pod głosowanie zmianę kryterium 

formalnego dopuszczającego specyficznego nr 5 Gospodarcze wykorzystanie 

infrastruktury tj. warunek dostępu dotyczący progu części gospodarczej infrastruktury 

B+R na poziomie 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie nr 2 – wniosek formalny dotyczący ustalenia progu gospodarczego 

wykorzystanie infrastruktury B+R na poziomie przekraczającym 30% całkowitej rocznej 

wydajności infrastruktury badawczej w rozumieniu Rozporządzeniu Komisji (UE)  

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Kworum: głosowały 32 osoby.  

 za – 32 

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  
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Ponownie głos zabrała Pani A. Czuchra i zakomunikowała, że w konsekwencji zmiany 

na 30% gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R, konieczna jest zmiana 

punktacji w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 2 Poziom 

gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R, gdzie za każde 3,5 (wcześniej 4) 

dodatkowe punkty procentowe udziału części gospodarczej projektu w całkowitych 

wydatkach kwalifikowanych, przyznawany mógł być 1 punkt.  

Na koniec Pan prof. J. Cybulski podziękował za przyjęte rozwiązanie. Jednocześnie 

zadeklarował, że uczelnie w ramach projektów będą zabiegać o możliwie jak największy 

stopień gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R. 

Wobec braku innych pytań i wniosków do zaprezentowanego materiału, Przewodniczący 

Komitetu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

4) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru 

projektów w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 – Wojciech 

Magnowski, Dyrektor DRP. 

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski poinformował zebranych, iż do kryteriów wyboru 

projektów w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 nie wpłynęły żadne 

uwagi, jednakże IZ zdecydowało o wprowadzeniu autokorekty dotyczącej kryteriów 

wyboru projektów w zakresie działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń  

– konkurs ogólny i działania 4.2 Gospodarka odpadami - konkurs ogólny. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że w ramach działania 4.1 proponuje się w kryteriach 

merytorycznych jakościowych dla typów projektów dotyczących Rozwoju form małej 

retencji wprowadzenie następujących zmian: 

 

1.  W kryterium nr 1 Efektywność kosztowa projektu:  

Zapis przed zmianą: 

(…) Pojemność obiektu / obiektów małej retencji w m3 powinna być określona  

we wniosku o dofinansowanie (jako wskaźnik rezultatu), w studium wykonalności 

oraz w dokumentacji technicznej. Obliczenia i uzasadnienia dla kryterium należy 

podać w załączniku nr 2 do wniosku – Specyfikacja dot. kryteriów oceny 

merytorycznej projektu. 

Zapis po zmianie: 

(…) Pojemność obiektu / obiektów małej retencji w m3 powinna być określona  

we wniosku o dofinansowanie (jako wskaźnik rezultatu produktu), w studium 

wykonalności oraz w dokumentacji technicznej. Obliczenia i uzasadnienia  
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dla kryterium należy podać w załączniku nr 2 do wniosku – Specyfikacja  

dot. kryteriów oceny merytorycznej projektu. 

2. W kryterium nr 4 Pojemność obiektów małej retencji: 

Zapis przed zmianą: 

Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu – Pojemność 

obiektów małej retencji w m3. (…) 

Zapis po zmianie: 

Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu produktu  

– Pojemność obiektów małej retencji w m3. (…) 

Natomiast, dla działania 4.2 proponuje się następujące zmiany: 

1. W kryteriach merytorycznych jakościowych dla typów projektu pn. Kompleksowe 

projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi 

zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w województwie podkarpackim: 

a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych, 

b) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami 

komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem 

przedsięwzięć wymienionych w lit. a), 

zmodyfikowano kryterium pn. Liczba frakcji odpadów komunalnych objętych 

selektywną zbiórką w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu 

dostosowania do opisu analogicznego kryterium w konkursie ogólnym dla typu projektu 

pn. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 

komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi w województwie podkarpackim: 

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

 

Zapis przed zmianą: 

Opis kryterium: 

Ocenie podlega liczba frakcji odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką 

w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

W PSZOK w sposób selektywny powinny być zbierane następujące rodzaje i frakcje 

odpadów komunalnych: 
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1. papier, 

2. metal, 

3. tworzywa sztuczne, 

4. szkło, 

5. opakowania wielomateriałowe, 

6. odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji), 

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

8. przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, 

9. zużyte baterie i akumulatory, 

10. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12. zużyte opony, 

13. odpady zielone. 

Informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie przedstawione 

w studium wykonalności i w załączniku nr 2 do wniosku – Specyfikacja dot. kryteriów 

oceny merytorycznej projektu.  

W przypadków projektów partnerskich wartość dla kryterium należy podać jako wartość 

uśrednioną. 

Zapis przed zmianą: 

Sposób oceny/punktowania: 

Liczba frakcji wyselekcjonowanych odpadów: 

Poniżej 5 frakcji – 10 punktów; 

Od 5 do 7 frakcji – 8 punktów; 

Od 8 do 10 frakcji – 6 punktów; 

Od 11 do 13 frakcji – 4 punkty. 

 

Zapis po zmianie: 

Opis kryterium: 

Ocenie podlega liczba frakcji odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką 

w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na dzień złożenia wniosku  

o dofinansowanie oraz zaplanowane jako efekt projektu zwiększenie ilości frakcji.  
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W PSZOK w sposób selektywny powinny być zbierane następujące rodzaje i frakcje 

odpadów komunalnych: 

1. papier, 

2. metal, 

3. tworzywa sztuczne, 

4. szkło, 

5. opakowania wielomateriałowe, 

6. odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji), 

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

8. przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, 

9. zużyte baterie i akumulatory, 

10. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11. odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12. zużyte opony, 

13. odpady zielone. 

Informacje stanowiące podstawę oceny powinny być dokładnie przedstawione 

w studium wykonalności i w załączniku nr 2 do wniosku – Specyfikacja dot. kryteriów 

oceny merytorycznej projektu. Z przedstawionych informacji powinno wynikać: 

 ilość i rodzaj zbieranych frakcji na dzień składania wniosku o dofinansowanie; 

 ilość i rodzaj frakcji, które będą zbierane po realizacji projektu. 

W przypadku braku zwiększenia ilości frakcji projekt uzyskuje 0 punktów (z wyjątkiem 

sytuacji, gdy w PSZOK objętym projektem na dzień złożenia wniosku selektywnie 

zbieranych jest już 11 – 13 frakcji – w takim przypadku projekt otrzymuje 5 punktów). 

W przypadków projektów partnerskich wartość dla kryterium należy podać jako wartość 

uśrednioną. 

Zapis po zmianie: 

Sposób oceny/punktowania: 

Liczba frakcji wyselekcjonowanych odpadów: 

Poniżej 5 frakcji na dzień złożenia wniosku i zwiększenie liczby selekcjonowanych frakcji  

w wyniku realizacji projektu – 10 punktów; 

Od 5 do 7 frakcji na dzień złożenia wniosku i zwiększenie liczby selekcjonowanych 

frakcji w wyniku realizacji projektu – 8 punktów; 

Od 8 do 10 frakcji na dzień złożenia wniosku i zwiększenie liczby selekcjonowanych 

frakcji w wyniku realizacji projektu – 6 punktów; 

Od 11 do 13 frakcji na dzień złożenia wniosku – 4 punkty. 
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Ponadto, Pan Dyrektor przedstawił wyjaśnienie w kwestii uwagi zgłoszonej przez 

przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia w KM RPO WP 2014-2020 do działania 3.2 

Modernizacja energetyczna budynków, dotyczącej aktualizacji kryterium  

pn. Konieczność weryfikacji z mapami potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy), poprzez 

dostosowanie brzmienia kryterium do rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów 

dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia  

w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia. 

Pan Dyrektor W. Magnowski przypomniał, że kryteria wyboru projektów w ramach osi 

priorytetowej III Czysta energia nie są przedmiotem obrad IX posiedzenia KM RPO WP  

2014-2020. 

Biorąc pod uwagę, że przyjęte wcześniej przez KM RPO WP 2014-2020 kryterium 

wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków  

pn. Konieczność weryfikacji z mapami potrzeb zdrowotnych (jeśli dotyczy) jest bardziej 

restrykcyjne, niż rekomendacje Komitetu Sterującego przyjęte 5 października 2016, 

zasadne jest złagodzenie ww. kryterium i adekwatnych zapisów SZOOP RPO WP  

2014-2020. 

Mając na względzie, że powyższa zmiana zapisu kryterium pociągnie za sobą również 

zmiany zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020, które nie były wcześniej opiniowane 

przez IK UP, Pan Dyrektor zauważył, że proponowana zmiana zapisu kryterium będzie 

procedowana na kolejnym posiedzeniu KM RPO WP 2014-2020 (zgodnie  

z obowiązującymi procedurami), po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii IK UP. 

Przewodniczący Komitetu podziękował Dyrektorowi W. Magnowskiemu  

za przedstawienie informacji, po czym zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi  

do zaprezentowanego materiału. 

Głos zabrała Pani Aleksandra Sztetyłło-Budzewska i poprosiła o wyjaśnienie zakresu 

wprowadzonej autopoprawki. 

W odpowiedzi Pan Dyrektor W. Magnowski wyjaśnił, że uwagi które zostały zgłoszone 

przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (dalej PSZOK), IZ przyjęła i wprowadziła do kryteriów wyboru projektów. 

Jednakże Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że zasadne jest by zapisy dotyczące frakcji 

odpadów i sposobu przyznawania punktacji za uwzględnienie w zakresie rzeczowym 

ilości frakcji odpowiednio przenieść również do kryteriów wyboru projektów  

w zakresie gospodarki odpadami w konkursie ogólnym, by zapewnić spójność 

podejścia. 

Głos ponownie zabrała Pani A. Sztetyłło-Budzewska i podkreśliła, że Ministerstwo 

Rozwoju akceptuje zaproponowane przez IZ rozwiązanie. Jednocześnie zwróciła 
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uwagę, że takie podejście nie prowadzi do zrównoważenia oceny tj. niezależnie  

o ile frakcji nastąpi wzrost, PSZOK-i otrzymują taką samą liczbę punktów. 

Następnie głos zabrał Pan Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Podkreślił, że intencją IZ przy takim konstruowaniu zapisów kryteriów było 

zmobilizowanie PSZOK-ów do zwiększenia liczby obsługiwanych przez nich frakcji. 

Pani A. Sztetyłło-Budzewska zwróciła uwagę, że najlepszym do zastosowania 

rozwiązaniem byłoby punktowanie PSZOK-ów proporcjonalnie w stosunku do ilości 

zwiększonych frakcji. 

Podsumowując dyskusję Pan Marszałek W. Ortyl podkreślił, że IZ na tym etapie 

chciałaby pozostać przy zaproponowanym zapisie ww. kryterium. Jednocześnie dodał,  

że sugestia Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie zostaje do przeanalizowania.  

Wobec braku innych pytań do zaprezentowanego materiału, Przewodniczący Komitetu 

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 
 

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

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

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

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego – Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

Przewodniczący Komitetu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komitetu zarządził przerwę obiadową oraz 

poinformował, że dalszą część obrad poprowadzi Pan Bogdan Romaniuk  

– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca Przewodniczącego 

Komitetu. 

Głosowanie nr 3 – Uchwała nr 65/IX/2017 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych  
I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
 

Kworum: głosowały 33 osoby.  

 za – 33  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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6) Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów 

dla działań:  

 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe 

Centra Pomocy Rodzinie, 

 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

– Katarzyna Olechowska-Sadowska, Zastępca Kierownika Wydziału Integracji 

Społecznej EFS, WUP Rzeszów. 

 

Pani Katarzyna Olechowska-Sadowska w formie prezentacji przedstawiła i omówiła 

zgłoszone uwagi w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działań: 

 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra 

Pomocy Rodzinie, 

 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego materiału, Pan Bogdan Romaniuk  

– Zastępca Przewodniczącego Komitetu poddał uchwały pod głosowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Głosowanie nr 4 – Uchwała nr 66/IX/2017 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 9/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 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
– Integracja społeczna. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Głosowanie nr 6 – Uchwała nr 68/IX/2017 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach 
działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie 
VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Głosowanie nr 5 – Uchwała nr 67/IX/2017 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 10/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 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  
lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020 – Integracja społeczna. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29  

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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7)  Plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO WP  

2014-2020 w 2017 r. – Wojciech Magnowski, Dyrektor DRP. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że w związku z przeprowadzonym rozpoznaniem wśród członków 

i zastępców członków w KM RPO WP 2014-2020, dotyczącym szkoleń horyzontalnych 

realizowanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu, propozycje szkoleń 

przedstawiło zaledwie 5 osób (na 94 osoby wchodzące w skład KM RPO WP  

2014-2020). 

Zgłoszone zostały następujące tematy szkoleń: 

1. Podejście terytorialne w nowym okresie programowania. (1 osoba) 

2. Prawo zamówień publicznych. (3 osoby) 

3. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych  

2014-2020. (3 osoby) 

4. Rewitalizacja – założenia, prawo, programy, pomoc państwa, oczekiwane 

rezultaty. (1 osoba) 

5. Polityka miejska w Europie i w Polsce – dotychczasowe doświadczenia  

i założenia nowej krajowej polityki miejskiej, programy i doświadczenia z ich 

realizacji w wojewódzkie podkarpackim. (1 osoba) 

6. Tematyka rewitalizacji w szczególności finansowanie rewitalizacji w ramach RPO 

WP 2014-2020. (1 osoba) 

7. Omówienie zaproponowanych kryteriów oceny merytorycznej działanie  

6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. (1 osoba) 

Zgodnie z zapisami Instrukcji dla członków i zastępców członków KM RPO WP  

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

Komitetu mogą wnioskować o organizację szkoleń horyzontalnych za pośrednictwem 

Sekretariatu Komitetu. Jednakże, zapotrzebowanie w tym zakresie zgłosić musi grupa 

członków Komitetu licząca co najmniej 3 osoby, przy czym w ciągu roku Sekretariat 

Komitetu może zorganizować nie więcej niż 2 szkolenia. Mając na uwadze powyższe, 

Pan Dyrektor zauważył, że jedynie następujące szkolenia: 

1. Prawo zamówień publicznych, 

2. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych  

2014-2020, 

zgłosiła wymagana liczba osób, by można było je poddać pod głosowanie gremium 

Komitetu. 

Pan Dyrektor W. Magnowski podkreślił, iż zgodnie z zapisami ww. instrukcji  

w sytuacji, gdy zainteresowanie ww. szkoleniami będzie zbyt małe tj. nie zgłosi  

się przynajmniej połowa członków Komitetu oraz ich zastępców, Sekretariat Komitetu 

rozważy rezygnację z realizacji danego szkolenia. Ponadto, Pan Dyrektor przypomniał 

członkom Komitetu, iż zgodnie z pkt. 2 lit. l) załącznika nr 2 (Katalog praw i obowiązków 

członka i zastępcy członka KM RPO WP 2014-2020) do Regulaminu działania KM RPO 



 

17 
 

WP 2014-2020 do obowiązków członka Komitetu i zastępcy członka Komitetu należy 

podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach organizowanych  

za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu, o realizacji których zdecydował odpowiednio 

Komitet lub grupa robocza. 

Jednocześnie Pan Dyrektor zauważył że, od przyszłego roku kalendarzowego planuje 

się, w odniesieniu do szkoleń i ekspertyz, zgłaszanie zapotrzebowania w oparciu, 

o które Sekretariat Komitetu będzie zabezpieczał środki pieniężne niezbędne  

do pokrycia ww. kosztów. W przypadku niezgłoszenia we wskazanym czasie propozycji 

szkoleń lub ekspertyz na dany rok kalendarzowy nie będzie możliwości ich realizacji.  

Dyrektor W. Magnowski podkreślił, że przyjęcie ww. planu szkoleń nie będzie miało 

formy uchwały, natomiast jego realizację powierza się Sekretariatowi Komitetu. 

Zastępca Przewodniczącego podziękował Dyrektorowi Magnowskiemu  

za przedstawienie informacji, po czym zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi.  

Wobec braku pytań i wniosków formalnych, Przewodniczący Komitetu poddał pod 

głosowanie plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO 

WP 2014-2020 w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

8)  Prezentacja wyników Analizy społeczno-ekonomicznej województwa 

podkarpackiego w obszarze oddziaływania EFS – Wojciech Magnowski, Dyrektor 

DRP. 

 

Pan Dyrektor Wojciech Magnowski, w formie prezentacji przedstawił główne 

rekomendacje dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające  

z Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podkarpackiego w obszarze 

oddziaływania EFS. Prezentacja obejmowała m.in informacje na temat:  

1. rozkładu alokacji RPO WP 2014-2020, 

2. układu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 – EFS, 

3. rozkładu alokacji RPO WP 2014-2020 w podziale na CT – EFS, 

4. demografii województwa podkarpackiego, 

Głosowanie nr 7 – Plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków 
KM RPO WP 2014-2020 w 2017 r. 
 
Kworum: głosowało 29 osób.  

 za – 29 

 przeciw – 0  

 wstrzymało się – 0  

Przedmiotowy plan szkoleń stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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5. rynku pracy (m.in. stopa bezrobocia rejestrowanego wg. powiatów w latach  

2012-2015, wykształcenie osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Polsce  

i województwie podkarpackim w latach 2008-2015, prognoza zatrudnienia  

dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2023, podmioty gospodarki 

narodowej, obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka 

województwa), 

6. integracji społecznej (prognoza wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem 

relatywnym w województwie podkarpackim na lata 2014-2023, zasoby 

instytucjonalne pomocy i wsparcia – wybrane typy placówek), 

7. opieki żłobkowej i edukacji (m.in. odsetek dzieci objętych opieką żłobkową  

w 2015 r., odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2015 r., 

uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, oczekiwania pracodawców 

w obszarze podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, absolwenci 

poszczególnych typów szkół w roku szkolnym 2014/2015, główne bariery 

w zatrudnianiu absolwentów). 

Przewodniczący Komitetu podziękował za przedstawioną prezentację i wobec braku 

uwag do zaprezentowanego materiału przeszedł do następnego punktu obrad. 

 

9) Prezentacja wyników badania pn. Ewaluacja ex ante kształcenia osób 

dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego – Magdalena 

Makurat, Mateusz Zych, Maciej Szałaj, przedstawiciele wykonawcy badania.  

Prelegenci konsorcjum firm DANAE i 0,5 Sigma Research and Development  

w formie prezentacji przedstawili wyniki badania pn. Ewaluacja ex ante kształcenia osób 

dorosłych w formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, omawiając 

następujące elementy: 

1. podstawowe informacje o badaniu (m.in. cele badawcze), 

2. szczegółowy opis koncepcji i metodologii badania, 

a) moduł I: rekonstrukcja teorii interwencji, 

b) moduł II: diagnoza, 

c) moduł III: interpretacje i ocena wyników, 

d) moduł IV: rekomendacje i sposób ich wdrażania, 

3. wyniki badania: 

a) diagnoza potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji,  

 cechy dobrego pracownika, 

 plany zatrudnieniowe na 2017 r. 

 problemy podkarpackiego rynku pracy, 

 zapotrzebowanie na pozaszkolne formy kształcenia, 

 wielkość rynku szkoleniowego, 
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 dostępne kwalifikacje, 

 dostępność przestrzenna i kosztowa,  

b) schemat wdrażania interwencji (model rekomendowany – mieszany). 

Przewodniczący Komitetu podziękował za przedstawioną informację, po czym zapytał, 

czy ktoś z zebranych ma uwagi do zaprezentowanego materiału. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani A. Sztetyłło-Budzewska – Radca Ministra  

w Departamencie Regionalnych Programów Operacyjnych Ministerstwa Rozwoju. 

Nawiązała ona do kwestii samofinansowania szkoleń przez uczestników, zwróciła przy 

tym szczególną uwagę na to, że osoby takie często nie mają dużych możliwości 

finansowych, a niektóre szkolenia są kosztowne. Wobec powyższego, zwróciła  

się z pytaniem czy przewidziany w ramach badania został jakiś model zaliczkowania, 

bądź inne instrumenty finansowe, pozwalające na prefinansowanie takich szkoleń. 

W odpowiedzi Pan Maciej Szałaj – przedstawiciel wykonawcy badania wyjaśnił,  

że jest to kwestia szczegółowa, która została opisania w badaniu, gdzie przewidziane 

zostało rozwiązanie hybrydowe dedykowane to tego typu podmiotów. 

Kolejno z pytaniem zwrócił się Pan Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika 

ds. Osób Niepełnosprawnych. Zwrócił, on uwagę iż prowadząc w poprzedniej edycji 

szkolenia dla beneficjentów pomocy społecznej, jednym z wymogów była rejestracja 

w wojewódzkim urzędzie pracy jako instytucji szkoleniowej, gdyż tak przyjęty wymóg 

daje gwarancję właściwej jakości szkolenia. Mając na uwadze powyższe, wskazał  

on na konieczność, by na instytucje będące operatorami (jako instytucje szkolące) 

nałożyć wymóg rejestracji w kuratorium oświaty. Spełnienie takiego wymogu daje 

gwarancję kadry, jakości, programu i zasobów bibliotecznych. 

Ponadto, Pan M. Przewoźnik nawiązał do wcześniejszej prezentacji Pana Dyrektora 

Magnowskiego, w kwestii wzrostu uzależnienia od pomocy społecznej. Sugerował 

weryfikację tej kwestii poprzez badanie dziedziczenia biedy. 

W kontekście pierwszej uwagi zgłoszonej przez Pana Dyrektora M. Przewoźnika, głos 

zabrał ponownie Pan Maciej Szałaj. Wyjaśnił, iż dla potrzeb badania przyjęte zostało 

podejście bardziej liberalne, utożsamiające kwalifikowalność wsparcia z bazą usług 

rozwojowych z dwóch powodów. 

Po pierwsze, by zapewnić elastyczność wsparcia, tj. umożliwić osobom 

zainteresowanym kształceniem korzystanie z tych usług, którymi są zainteresowane. 

Zastosowanie takiej preselekcji mogłoby wykluczyć pewną grupę podmiotów, a zarazem 

pewną grupę usług, mających walor praktyczny, cechujących się wysoką jakością oraz 

odpowiednio wysokim popytem, natomiast nie mogłyby być dofinansowane z powodów 

formalnych. 
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Po drugie, w ramach badania założone zostały cele ilościowe. Jest to przesłanka 

formalna, ale nie mniej istotna. 

Podsumowując dyskusję Pan B. Romianiuk podziękował za przedstawione uwagi  

i ich wyjaśnienia. Jednocześnie przypomniał, że prezentacje z posiedzenia KM RPO WP 

2014-2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej IZ. 

 

10) Informacja na temat wykorzystania Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej  

– Sławomir Cynkar, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. 

Na wstępie Pan Sławomir Cynkar podziękował Panu Robertowi Godkowi  

– Staroście Strzyżowskiemu za złożony wniosek, jako wyraz troski o rozwój 

infrastruktury szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego. 

Pan Dyrektor przypomniał, że przedmiotem projektu Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej – województwo podkarpackie (dalej SSPW – województwo podkarpackie) 

była budowa regionalnej sieci szerokopasmowej. Jeżeli chodzi o okres realizacji 

projektu, to Województwo Podkarpackie rozpoczęło realizację projektu, tj. podpisało 

umowę o dofinansowanie 11 marca 2011 r., natomiast zakończenie rzeczowe realizacji 

projektu nastąpiło 31 grudnia 2015 r. 

Projekt SSPW – województwo podkarpackie realizowany był w oparciu  

o Partnerstwo Publiczno-Prywatne, którego celem była dostawa infrastruktury 

umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym, a następnie operowanie 

wybudowana infrastrukturą. 

W ramach projektu SSPW – województwo podkarpackie powstało: 

 2065 km sieci światłowodowej, 

 14 szt. węzłów szkieletowych, 

 189 szt. węzłów dystrybucyjnych. 

Wskaźnikiem w tym projekcie było zapewnienie możliwości realizacji usług 

szerokopasmowych dla co najmniej 90% mieszkańców (gospodarstw domowych)  

i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w regionie.  

Sieć została wybudowana w kategorii „operator dla operatorów”, czyli hurtowego 

dostępu do usług szerokopasmowych. Budżet SSPW – województwo podkarpackie  

to ponad 322 mln zł. 

Strategiczny cel, którego realizację ułatwia rozwój sieci i usług szerokopasmowych  

to pobudzenie rozwoju gospodarczego. Sieć jest dostępna na równoprawnych zasadach 

dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby 

świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa. Jeżeli 

chodzi o zainteresowanie wybudowaną infrastrukturą to dotychczas wydano  
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89 warunków technicznych i zawarto 35 umów na świadczenie usług 

teleinformatycznych na terenie całego województwa. Z uwagi, iż w ramach projektu 

SSPW – województwo podkarpackie wybudowano 189 węzłów, jest to niewielka ilość. 

W celu pozyskania nowych klientów – operatorów sieci dostępowych  

(tzw. operatorów ostatniej mili), Samorząd Województwa podjął stosowne kroki w celu 

likwidacji barier rozwojowych m.in. poprzez obniżenie stawek opłat z 80 zł na 2 zł  

za m2 zajętości pasa drogowego dróg wojewódzkich wzdłuż drogi poza jezdnią.  

Nowy okres programowania, umożliwia uzyskanie wsparcia podmiotom komercyjnym na 

budowę własnych sieci, by w ten sposób połączyć sieć szkieletową sieciami  

tzw. ostatniej mili.  

W ramach POPC przeprowadzono dwa nabory na budowę sieci dostępowych, gdzie 

o udzielanie pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej mogli starać  

się przedsiębiorcy telekomunikacyjni.  

W ramach pierwszego naboru dla działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

 w ramach I osi priorytetowej POPC 2014-2020 - Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu, zawartych zostało 89 umów o dofinansowania na łączną kwotę blisko 

290 mln zł., z czego 11 umów na kwotę 29,278 mln zł dotyczyło województwa 

podkarpackiego. 

Natomiast, w lutym br. zakończył się II nabór dla działania 1.1 POPC, w ramach 

konkursu wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 144 wnioski  

o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe. 

Pan Dyrektor S. Cynkar wyraził nadzieję, że pozyskanie środków pozwoli by usługi 

„ostatniej mili” świadczone były przez lokalnych operatorów na terenach, gdzie dostęp 

do sieci z różnych względów jest w dalszym ciągu utrudniony. 

Zastępca Przewodniczącego podziękował Dyrektorowi S. Cynkarowi za przedstawienie 

informacji i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, zwrócił się on z wnioskiem  

o włączenie wsparcia infrastruktury dostępowej tzw. ostatniej mili na rzecz małych 

przedsiębiorców do RPO WP 2014-2020. Podkreślił, iż wybudowanie drogowej sieci 

światłowodowej o dużym zasięgu było bardzo kosztownym przedsięwzięciem, a niestety 

jej wykorzystanie jest znikome. Zwrócił również uwagę, na temat "ostatniej mili".  

Z uwagi na przyjęty podział na obszary strategiczne, wyraził wątpliwość, czy grupa 

dużych operatorów, która najprawdopodobniej będzie beneficjentem wsparcia POPC 

dążyć będzie do równomiernego rozłożenia dostępu do sieci na terenie województwa 

podkarpackiego. 
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W odpowiedzi, Pan Dyrektor W. Magnowski zwrócił uwagę, że problem leży  

w ukształtowaniu zakresów wsparcia w ramach perspektywy 2014-2020, gdzie zgodnie  

z Umową Partnerstwa, infrastruktura sieci szerokopasmowej może podlegać wsparciu 

jedynie w ramach projektów krajowych (nie ma możliwości wsparcia w ramach 

regionalnych programów operacyjnych). 

Podsumowując dyskusję Zastępca Przewodniczącego podziękował za przedstawione 

uwagi i wyjaśnienia. 

 

11) Sprawy różne i podsumowanie IX posiedzenia KM RPO WP 2014-2020  

– Pan Bogdan Romaniuk, Zastępca Przewodniczącego Komitetu 

Na wstępie głos zabrał Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor DRP, w kwestii trybu 

obiegowego planowanego do zastosowania w odniesieniu do kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP  

2014-2020. 

Wyjaśnił on, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków (…) na II kwartał br. 

planowane jest rozpoczęcie naboru w Działaniu 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 

regionu RPO WP 2014-2020 z szacowaną alokacją w wysokości 86 mln zł. 

Przewidziane jest dofinansowanie w tym działaniu dla 2 typów projektów: 

1. Infrastruktura uzdrowiskowa w gminach uzdrowiskowych 

2. Infrastruktura około uzdrowiskowa w pozostałych gminach, które posiadają 

status obszaru ochrony uzdrowiskowej lub opracowany operat uzdrowiskowy. 

W dniu 22 lutego br. tut. Urząd otrzymał pismo z Ministerstwa Zdrowia wskazujące,  

że szpitale uzdrowiskowe nie powinny być wspierane z priorytetu 8b (działanie 6.1, czyli 

uzdrowiska), tylko z 9a (działanie 6.2.1, czyli zdrowie). W związku z tym, że konkurs  

w zakresie lecznictwa szpitalnego (poddziałanie 6.2.1) został ogłoszony w dniu 

29 listopada 2016 r. i z którego wyłączone zostały podmioty, mogące ubiegać  

się o dofinansowanie w ramach działania 6.1, tj. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria 

uzdrowiskowe, szpitale uzdrowiskowe dla dzieci, sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci, 

przychodnie uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze, pojawił się problem  

ze wsparciem szpitali uzdrowiskowych z naszego województwa, które pierwotnie 

przewidywane były do objęcia wsparciem w działaniu 6.1, a nie w prowadzonym obecnie 

naborze w poddziałaniu 6.2.1.  

Mając na uwadze powyższe, Pan Dyrektor zaznaczył, że IZ RPO WP 2014-2020, 

kierując się wytycznymi wskazanymi w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 lutego 

2017 r., znak: FZR.9081.13.2017.MM, którego zapisy wskazują, że: „w przypadku, gdy 

planowane przez IZ RPO wsparcie dotyczy kilku obszarów lub jest na styku obszaru 

ochrony zdrowia z innymi zakresami interwencji, w celu zachowania należytej 
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ostrożności odnośnie określonej w Umowie Partnerstwa oraz Policy Paper ścieżki 

audytu, konieczna jest wcześniejsza konsultacja z sekretariatem KS odnośnie 

ewentualnej konieczności przedstawienia pozostałym członkom KS danej interwencji 

celem jej uzgodnienia”, jak również biorąc pod uwagę zakresy rzeczowe projektów, 

które będą starały się o wsparcie z działania 6.1 w planowanym do ogłoszenia 

konkursie, gdzie aplikować mogą zarówno jednostki lecznictwa uzdrowiskowego, 

których kod charakteryzujący ich specjalność zaczyna się od cyfry „6”, jak również 

inwestycje dotyczące szpitali uzdrowiskowych m.in. w zakresie komórek 

organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, których kod charakteryzujący 

ich specjalność zaczyna się od cyfry „4”, np. oddziały rehabilitacji kardiologicznej 

i onkologicznej, zwróciła się za pośrednictwem Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej tut. Urzędu (jako nadzorującego obszar ochrony zdrowia w województwie) 

do Sekretariatu Komitetu Sterującego celem rozpoznania i uzyskania stanowiska  

na jakich zasadach udzielić wsparcia szpitalom uzdrowiskowym, przewidzianym  

do wsparcia w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (PI 8b) 

RPO WP 2014-2020. W efekcie kontaktów roboczych z Ministerstwem Zdrowia pojawiła 

się szansa na objęcie wsparciem szpitali uzdrowiskowych w ramach działania 6.1, 

jednakże nie jest to przesądzone i wymaga przeprowadzenia czasochłonnych 

i żmudnych procedur. Na chwilę obecną pozostaje do uzgodnienia z Sekretariatem 

Komitetu Sterującego kwestia warunków, które pozwolą na ogłoszenie konkursu 

obejmującego wsparciem ww. oddziały. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta 

podczas XII posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 16 marca 2017 r.  

Z uwagi na powyższe, Pan Dyrektor poinformował zebranych, że IZ RPO WP  

2014-2020 planuje przeprowadzać konsultację kryteriów wyboru projektów dla działania 

6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu z członkami KM RPO WP 2014-2020  

w ramach trybu obiegowego. 

Pan Marszałek Bogdan Romaniuk podziękował Dyrektorowi W. Magnowskiemu  

za wyjaśnienia, po czym podsumował spotkanie oraz poinformował zebranych,  

że z posiedzenia, zostanie sporządzony protokół do którego będzie można zgłaszać 

uwagi. Zatwierdzony protokół zamieszczony zostanie na stronie internetowej Programu, 

w zakładce Komitet Monitorujący, podobnie jak podjęte przez Komitet uchwały. Kolejne 

spotkanie wstępnie zaplanowano na czerwiec 2017 r. 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu serdecznie podziękował wszystkim zebranym  

za aktywny udział w obradach i zamknął IX posiedzenie Komitetu.  

 

Bogdan Romaniuk  

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020 
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Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Data sporządzenia:10.04.2017 r. 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 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 66 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 9/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 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – Integracja społeczna. 

5. Uchwała nr 67 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 10/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 8.2 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez 

Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie VIII osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – Integracja społeczna. 

6. Uchwała nr 68 / IX / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 10 marca 2017 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. Plan szkoleń horyzontalnych dla członków i zastępców członków KM RPO WP  
2014-2020 w 2017 r. 


