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PROTOKÓŁ
Z XX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
z dnia 10 stycznia 2018 r.

1. XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 10 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej
im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa
Opolskiego uczestniczyły 63 osoby, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało
zapewnione poprzez udział 43 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna lista
uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Na wstępie spotkania Pan Marszałek – Przewodniczący Komitetu powitał wszystkich uczestników
spotkania oraz poprzez aklamację przyjęto program XX posiedzenia KM RPO WO 2014-2020.
2. Nowe kryterium środowiskowe dla wszystkich działań i poddziałań z wyłączeniem działań/poddziałań
wdrażanych przez instrumenty finansowe w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka –
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
W ramach nowego kryterium o charakterze bezwzględnym bada się, czy projekt nie wpływa
negatywnie na środowisko. Kryterium badane jest przez jednego eksperta w ramach dziedziny
ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Kryterium może być weryfikowane na każdym
etapie konkursu na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu i załączników wniosku.
Ocena kryterium może skutkować skierowaniem do uzupełnienia/poprawienia w zakresie i terminie
zgodnie z zaleceniami ww. eksperta. Ww. termin na uzupełnienie dokumentacji ekspert ustala
indywidualnie w odniesieniu dla każdej dokumentacji projektowej.
 Do propozycji zapisów nowego kryterium nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, dlatego też
Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania nad :
 Uchwałą Nr 157/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia kryterium środowiskowego dla wszystkich działań/poddziałań
(z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres EFRR,
którą jednogłośnie przyjęto.
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3. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
realizowana przez PUP w zakresie EFS zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy.
Zmiany kryteriów wynikają z przesłania przez Komisję Europejską noty informacyjnej skierowanej do
instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. W nocie wskazano, iż efektywność
zatrudnieniowa ma być mierzona według metodologii nie uwzględniającej umów cywilno-prawnych.
Tym samym koniecznym było również dostosowanie procentowych progów efektywności
zatrudnieniowej zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowo wprowadzono zmiany
o charakterze usprawnieniowym oraz redakcyjnym. Ponadto zmiany wynikają z konieczności
dostosowania zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
oraz prowadzoną aktualizacją SZOOP RPO WO 2014-2020.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do
procedowania nad :
 Uchwałą Nr 158/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów formalnych, merytorycznych uniwersalnych, horyzontalnych uniwersalnych,
merytorycznych szczegółowych w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS, którą jednogłośnie przyjęto.
4. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie
profilaktyki raka piersi, raka jelita grubego, raka szyjki macicy oraz w zakresie rehabilitacji medycznej
ułatwiającej powrót do pracy w zakresie EFS zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
a. Pan Dyrektor poinformował, iż każdą z grup kryteriów będzie omawiał oddzielnie i w pierwszej
kolejności przedstawił grupę kryteriów w zakresie profilaktyki raka piersi. Główna zmiana polega na
rozdzieleniu dotychczas spójnych kryteriów dla raka piersi i raka jelita grubego na dwie osobne grupy.
Zmiany zapisów kryteriów wynikają z konieczności uwzględnienia uwagi Ministerstwa Zdrowia
przekazanej do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone również w
celu zastosowania uniwersalnego zapisu eliminującego konieczność ciągłej aktualizacji kryteriów.
Ponadto wprowadzono nowe kryterium merytoryczne szczegółowe Projekt zakłada objęcie
wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze. Kryterium wprowadzono w ramach autokorekty Instytucji Zarządzającej spowodowanej
wejściem w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Po
zatwierdzeniu kryterium na posiedzeniu, zostanie ono przekazane do aktualizacji do Planu działań w
sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.
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 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Jarosław Izdebski – Ministerstwo Zdrowia, w kontekście planowanych przez IZ RPO WO 20142020 dwóch odrębnych konkursów potwierdził konieczność rozdzielenia kryteriów dotyczących
profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka jelita grubego. Nawiązując do nowego kryterium
punktowanego Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i wyraził swoje poparcie dla propozycji zapisu
nowego kryterium, które pojawiło się w znowelizowanej wersji Wytycznych horyzontalnych
w zakresie zdrowia jako element realizacji jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Niemniej zwrócił uwagę na szczególną specyfikę projektów w obszarze ochrony zdrowia.
 Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego wyraził swoje zaniepokojenie
tworzeniem sieci miast średnich szczególnie w odniesieniu do profilaktyki raka jelita grubego.
Wątpliwości wynikają z trudności organizacji większej ilości punktów i limitowanej liczby osób, które
mogą takie specjalistyczne badania wykonywać.
 Pan Jarosław Izdebski, potwierdził słuszność wątpliwości Pana Marszałka Kolka, niemniej biorąc pod
uwagę specyfikę projektów w obszarze ochrony zdrowia, poruszył kwestię uwzględniania w pierwszej
kolejności analizy epidemiologiczno-demograficznej danego regionu, dodając przy tym rekomendacje
Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w zakresie tzw. „białych
plam”, w odniesieniu do projektów w zakresie profilaktyki raka piersi, jak i raka jelita grubego.
b. Druga grupa kryteriów dla Działania 7.4 dotyczy profilaktyki raka jelita grubego. Większość zmian
wynika z konieczności uwzględnienia uwagi Ministerstwa Zdrowia przekazanej do Planu działań
w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020. W przypadku kryterium Projekt jest zgodny z wymaganiami
ustalonymi w Programie profilaktyki jelita grubego zmiana wynika z konieczności uwzględnienia
uwagi Ministerstwa Zdrowia przekazanej do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz
konieczności dostosowania definicji kryterium do zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na okoliczność zmiany wieku emerytalnego.
Analogicznie do powyższej grupy kryteriów wprowadzono aktualizacje definicji kryteriów w celu
zastosowania uniwersalnego zapisu eliminującego konieczność ciągłej aktualizacji kryteriów oraz
wprowadzono nowe kryterium merytoryczne szczegółowe Projekt zakłada objęcie wsparciem miast
średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Kryterium
wprowadzono w ramach autokorekty Instytucji Zarządzającej spowodowanej wejściem w życie
zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Grzegorz Adamczyk – NSZZ Solidarność nie zgodził się na zapis odnośnie wieku uczestników
Programu profilaktyki raka jelita grubego dot. kobiet, sugerując jego zwiększenie.
 Pan Dyrektor Partyka wyjaśnił, iż zapis jest zgodny z zapisami RPO WO 2014-2020, jak również jest
zgodny z zapisami Ustawy dotyczącymi wieku aktywności zawodowej kobiet.

3

Protokół z XX posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 Pan Grzegorz Adamczyk poprosił o wyjaśnienie aktualnego wieku aktywności zawodowej kobiet
będących obecnie na rynku pracy.
 Pan Marszałek Andrzej Buła zwrócił uwagę na odmienne punkty widzenia, z których jeden nie
kwestionuje, ani nie ogranicza wieku aktywności zawodowej kobiet i tym samym obowiązkowego
zakończenia pracy przez kobiety w wieku 60 lat, natomiast koniecznym jest, aby zapisy kryteriów
korespondowały z zapisami Ustawy o emeryturach i rentach.
 Pan Jacek Suski – Dyrektor Opolskiego Urzędu Pracy podał siebie za przykład osoby, która osiągnęła
ustawowy wiek emerytalny, nie rezygnując z aktywności zawodowej.
c. Trzecia grupa kryteriów przedstawiona przez Pana Dyrektora Partykę dla Działania 7.4 dotyczy
profilaktyki szyjki macicy. Aktualizacja dotyczy kryterium Projekt preferuje świadczenie usług
zdrowotnych na obszarach tzw. „białych plam” w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez
zwiększenie punktacji do 5 pkt dla objęcia wsparciem co najmniej 40% osób z populacji z terenów
wskazanych, jako „białe plamy”. Ponadto zgodnie z uwagą Ministerstwa Zdrowia przekazanej do
Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wprowadzono nowe kryterium Projekt przewiduje
realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. Ostatnia
zmiana analogiczna do pozostałych grup kryteriów to dodanie kryterium horyzontalnego Projekt
zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze. Kryterium wprowadzono w ramach autokorekty Instytucji Zarządzającej
spowodowanej wejściem w życie zaktualizowanych przedmiotowych Wytycznych.
d. Ostatni zaprezentowany pakiet kryteriów dla Działania 7.4 to Rehabilitacja medyczna ułatwiająca
powrót do pracy. Wykreślono kryterium Rehabilitacja ortopedyczna jest prowadzona w oparciu
o nowoczesne metody. Zmiana wynika z konieczności dostosowania kryteriów wyboru projektów do
zapisów Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. Program rehabilitacji medycznej ułatwiający
powroty do pracy. Zaktualizowano kryterium Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy
podmiotem wykonującym działalność leczniczą a organizacjami pozarządowymi (jeśli dotyczy),
w którym zmiana wynika z konieczności uwzględnienia uwagi Ministerstwa Zdrowia przekazanej do
Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ponadto identycznie, jak w trzech wcześniejszych
grupach kryteriów w związku z wejściem w życie zaktualizowanych Wytycznych wprowadzono nowe
kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku innych głosów w dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła
zaprosił do procedowania nad:
Uchwałą Nr 159/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Działania 7.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 w zakresie EFS, którą jednogłośnie przyjęto.

5. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
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i społecznych w zakresie EFS zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Celem wstępu Pan Dyrektor wyjaśnił pierwotny podział województwa opolskiego na trzy ośrodki
wspierania ekonomii społecznej, na których zaplanowano realizację projektów: północny, środkowy
i południowy. Z uwagi na trudności w wyborze ośrodka wspierania na obszarze środkowym, podjęto
decyzję o jego podziale na dwie części. Następnie wyjaśnił, iż obecna propozycja kryteriów
uwzględnia uwagi IK UP, zgodnie z którymi niezbędne jest zagwarantowanie, aby dla jednego obszaru
został wybrany jeden OWES. Jednocześnie nie jest zasadne ograniczanie konkurencji pomiędzy
akredytowanymi OWES w dostępie do środków europejskich poprzez wprowadzanie kryteriów
zakazujących złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie. Dlatego też IP dopuszcza
sytuację, w której jeden OWES składa więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie z zastrzeżeniem, iż
na jednym obszarze (subregionie) może świadczyć usługi wyłącznie jeden podmiot.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do
procedowania nad :
 Uchwałą Nr 160/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych
dla Działania 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta jednogłośnie.
6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie EFS
zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Pan Dyrektor omówił autokorekty IZ RPO WO 2014-2020 wprowadzone do kryteriów o charakterze
bezwzględnym zmieniające m.in. nazwę kryterium, jego definicję oraz propozycję zmian kryteriów
szczegółowych punktowanych, gdzie zmieniono zarówno wybrane definicje, jak i punktację
kryteriów. Ponadto zaproponowane zostało nowe kryterium szczegółowe punktowane dot. objęcia
wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawnioskował o niezmienianie
punktacji w kryterium dot. wsparcia osób z obszarów wiejskich.
 Pan Tomasz Paluch – LGD „Dolina Stobrawy”, poparł prośbę Pana Pietrzaka o niezmienianie
punktacji, dodatkowo argumentując, że wprowadzone ma zostać kryterium punktowane premiujące
miasta średnie, które będą bardziej preferowane niż obszary wiejskie.
 Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, poprosił
o sprecyzowanie znaczenia nazwy kryteriów, które w nazwie zawierają określenie „projekt w co
najmniej w … % skierowany do osób…”, czy należy je odnosić do nakładów finansowych czy
uczestników projektu.
 Pan Marszałek Andrzej Buła zwrócił uwagę, że przeprowadzone zostały już nabory i zmiany kryteriów
wynikają z praktycznych doświadczeń.
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 Pan Dyrektor Suski dodał, że doświadczenia z naborów wskazują, że nie ma dużego zainteresowania
wsparciem na obszarach wiejskich, dlatego zaproponowano obniżenie punktacji.
 Pani Milena Piechnik – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, podkreśliła ponadto, że
konieczność obniżenia punktacji wynika z faktu, że poprzez dodanie kryterium punktowanego dot.
miast średnich zwiększyła się maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, a tym samym
minimum punktowe, co może spowodować że projekty nie będą w stanie uzyskać minimalnej
wymaganej liczby punktów.
 Pan Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z przedstawioną
argumentacją wycofał wcześniej złożony wniosek.
 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do przyjęcia:
 Uchwały Nr 161/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych
punktowanych dla
Poddziałania 9.1.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością
głosów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
7. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie
EFS zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Autokorekty zostały wprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020. Zweryfikowano i zaktualizowano nazwy oraz definicje kryteriów, jak również usunięto
kryterium punktowane dot. współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w ramach Specjalnej
Strefy Ekonomicznej oraz dodano kryteria punktowane w zakresie wykorzystania e-podręczników/ezasobów/e-materiałów dydaktycznych i szkolenia w tym zakresie nauczycieli oraz wsparcia miast
średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pani Małgorzata Minta - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwróciła uwagę dotyczącą
staży i praktyk, sugerując doprecyzowanie nazwy „staże” o słowo „zawodowe”, aby nie były
rozumiane jako staże zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Uwaga została przyjęta
 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do przyjęcia:
 Uchwały Nr 162/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych
dla Poddziałania 9.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością głosów, dwie osoby wstrzymały
się od głosu.
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Protokół z XX posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 10 stycznia 2018 r.

8. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO
Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 119 naborów wniosków, w tym 88 naborów
wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 31 naborów w ramach procedury
pozakonkursowej, całkowita kwota alokacji (środki EFRR/EFS) przeznaczona na przeprowadzone
nabory wniosków wyniosła 3 143,8 mln PLN, co stanowi 79,2% środków przeznaczonych na wszystkie
nabory w latach 2014-2020.
Pan Dyrektor omówił stan wdrażania w podziale na poszczególne etapy. Skomentował
przeprowadzone nabory, złożone wnioski i podpisane umowy oraz środki wypłacone beneficjentom,
zatwierdzone wnioski o płatność oraz wnioski certyfikowane do Komisji Europejskiej. Następnie
poinformował, iż województwo opolskie zajmuje trzecie miejsce w rankingu zawartych umów, jako
% alokacji poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, z wynikiem 55,4% alokacji
Programu. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią prawie 15% alokacji Programu i jest nadal
najwyższym poziomem w zakresie wszystkich regionalnych programów operacyjnych. W dalszej
kolejności prezentacji Pan Dyrektor przedstawił nabory planowane do ogłoszenia do końca I kwartału
2018 r. Do tego czasu zaplanowano przeprowadzenie 15 naborów, w tym 2 w ramach procedury
pozakonkursowej, na łączną kwotę 226,91 mln PLN (EFRR/EFS).
9. W sprawach różnych Pan Marszałek Andrzej Buła poinformował, że kolejne posiedzenie Komitetu
zostało zaplanowane na dzień 14 lutego br., następnie podziękował wszystkim uczestnikom za
przybycie oraz aktywność.
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