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PROTOKÓŁ
Z XXI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
z dnia 14 lutego 2018 r.

1. XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 14 lutego 2018 r. w sali
konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa
Opolskiego uczestniczyło 58 osób, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało
zapewnione poprzez udział 40 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 XXI posiedzenia KM RPO WO 2014-2020.
2. Aktualizację kryteriów wyboru projektów uniwersalnych 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.
Aktualizacja kryteriów wynika z konieczności usprawnienia pracy Komisji Oceny Projektów i polega
na wydzieleniu części dotyczącej analizy finansowo-ekonomicznej od części merytorycznej, co
wpłynie na klarowność oceniania projektów. Wprowadzono nowe kryteria Finansowa wykonalność
i efektywność projektu, Kwalifikowalność wydatków w zakresie finansowo-ekonomicznym
i Finansowa trwałość projektu.
 Do propozycji zapisów kryteriów omówionych przez Pana Dyrektora Partykę nie zgłoszono
żadnych uwag ani zastrzeżeń, dlatego też Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania
nad :
 Uchwałą Nr 163/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru
projektów:
formalnych,
merytorycznych
uniwersalnych
(z
wyłączeniem
działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) i merytorycznych szczegółowych
w ramach Działania 5.1 i 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Zakres EFRR. Zakres EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
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3. Aktualizację kryteriów wyboru projektów formalnych, merytorycznych uniwersalnych,
szczegółowych uniwersalnych dla wszystkich działań i poddziałań z wyłączeniem 7.1 i 7.3 w zakresie
EFS zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO.
Wprowadzono nowe kryterium formalne Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie
konkursu liczbę wniosków o dofinansowanie projektu. Dodanie nowego kryterium wynika
z konieczności rozszerzenia zapisów kryteriów formalnych oraz usprawnienia systemu wyboru
projektów. Ponadto doprecyzowano definicję kryterium szczegółowego uniwersalnego
Kwalifikowalność wydatków projektu. Zmiana definicji również wynika z konieczności
uszczegółowienia zapisów oraz usprawnienia systemu wyboru projektów.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do
procedowania nad :
 Uchwałą Nr 164/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów: formalnych, merytorycznych uniwersalnych, horyzontalnych uniwersalnych,
szczegółowych uniwersalnych dla wszystkich działań i poddziałań (z wyłączeniem 7.1 i 7.3)
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 Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w zakresie EFS
zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Pan Dyrektor poinformował, iż przede wszystkim zmiana definicji większości kryteriów wynika
z konieczności dostosowania zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020, ponadto definicje wybranych kryteriów dostosowano do zapisów znowelizowanej
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualizacja dokumentów sprawiła również
wykreślenie kryterium Projekt ma na celu wsparcie szkół lub placówek oświatowych, w których
uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki w skali regionu i kryterium Projekt zakłada wsparcie
doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w ramach studiów
podyplomowych z zakresu programowania. Dane z zakontraktowanych już umów pokazują, że
wskaźnik pn. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie zostanie osiągnięty na
poziomie 163% wartości docelowej wskaźnika określonego w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Opolskiego. W związku z tym odstąpiono od promowania projektów dotyczących
doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w ramach studiów podyplomowych
z zakresu programowania. Ponadto, w wybranych kryteriach merytorycznych szczegółowych
punktowanych zmieniono wagę i punktację oraz wprowadzono nowe kryteria: Projekt dotyczy szkół
lub placówek systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do Internetu o przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE i kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich,
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w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wprowadzenie
kryteriów wynika z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z konieczności
dostosowania definicji kryterium do zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Sebastian Koćwin – Rada OPZZ Województwa Opolskiego, nawiązał do kryterium Wyrównanie
szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży i wyraził swoje zaniepokojenie obniżeniem
punktacji w ramach kryterium, które zgodnie z definicją powinno preferować objęcie wsparciem
dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w celu wyrównania ich szans,
a tymczasem zmniejszenie punktacji wydaje się temu zaprzeczać, dlatego też poprosił o wyjaśnienie
zasadności podjętej decyzji.
 Pan Dyrektor Suski wyjaśnił, iż zmniejszenie punktacji dla tego kryterium nie ma większego znaczenia
dla ogólnej punktacji realizowanych projektów.
 Pani Milena Piechnik dodała, iż w obliczu dotychczasowej realizacji projektów edukacyjnych
i osiągnięcia wskaźników na bardzo wysokim poziomie i tym samym w celu uzyskania poprawności
projektów, minimalizuje się w ramach możliwości punktację, która wpłynie na przyjęcie większej
liczby projektów w ramach dofinansowania. Przedmiotowe kryterium daje możliwość otrzymania,
dzięki wyższej wadze, większej liczby punktów, co wyjaśnia obniżenie punktacji, a w porównaniu do
całej możliwej liczby otrzymanych punktów, staje się dosyć racjonalne i proporcjonalne do całości
przyjętych projektów.
 Przewodniczący Komitetu zasugerował holistyczne i kompleksowe spojrzenie na oceny projektów,
która zazwyczaj wynika z dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów.
 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 165/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 15/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 9.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością głosów, sześć osób wstrzymało się od głosu.
5. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej w zakresie EFS zaprezentował Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor Stowarzyszenia Biura
Aglomeracji Opolskiej.
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż analogicznie do poprzedniego poddziałania zmiana definicji podyktowana
jest koniecznością dostosowania zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020, ponadto definicje wybranych kryteriów dostosowano do zapisów znowelizowanej
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualizacja dokumentów sprawiła również
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wykreślenie kryterium o charakterze bezwzględnym Projekt ma na celu szkół lub placówek
oświatowych, w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki w skali regionu i kryterium Projekt
zakłada wsparcie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w ramach
studiów podyplomowych z zakresu programowania. Zmiany definicji w kryteriach merytorycznych
szczegółowych punktowanych, mają poza powyższymi powodami m.in. charakter porządkowy.
Wprowadzono również autokorektę, w której proponowana zmiana punktacji oraz definicji kryterium
ma na celu promowanie projektów, których głównym celem będzie zwiększenie wykorzystania TIK
oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Ponadto w celu ujednolicenia do poprzedniej grupy
kryteriów wprowadzono nowe kryteria: Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym
w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i kryterium Projekt dotyczy
szkół lub placówek systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do Internetu o przepustowości umożliwiającej
funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Sebastian Koćwin – Rada OPZZ Województwa Opolskiego nawiązał do kryterium nr 9 Projekt
zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemy oświaty i/lub działania służące poprawie
kompetencji wychowawczych i zaproponował podniesienie punktacji w celu zachęcenia do działań
służących poprawie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej oraz
włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach lub
placówkach systemy oświaty.
 Pan Dyrektor Dancewicz wyjaśnił, iż punktacja dla tego kryterium już jest dosyć wysoka i jej
podniesienie spowoduje zawyżenie minimalnego pułapu procentowego, jak również stawianie
dodatkowych barier dla beneficjentów, co nie jest korzystne, biorąc pod uwagę dosyć małe
zainteresowanie tego typu projektami.
 Pan Marian Pecela – Opolska Izba Gospodarcza, poprosił o wyjaśnienie punktacji dla kryteriów
merytorycznych szczegółowych punktowanych nr 1 Komplementarność projektu oraz nr 4 Wpływ
projektu na osiągnięcie wskaźników określonych w Aglomeracji Opolskiej.
 Pani Monika Ostrowska – Biuro Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej wyjaśniła, iż w przypadku
kryterium nr 1 potencjalny wnioskodawca może uzyskać albo 0 pkt, albo 2 pkt, albo 3 pkt, albo jeśli
projekt jest komplementarny z dwoma obszarami wskazanymi w definicji, może uzyskać 5 pkt.
W przypadku kryterium nr 4 promowane są dwa wskaźniki, w ramach których można uzyskać
maksymalnie 4 pkt za każdy, które pomnożone przez wagę dają maksymalnie 16 pkt.
 Pani Elżbieta Kolano – przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
nawiązała do kryterium nr 5 Wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
i zwróciła uwagę na zmniejszoną punktację i zmniejszony udział procentowy osób do których jest
skierowany, prosząc o wyjaśnienie.
 Pan Piotr Dancewicz wyjaśnił, iż zmniejszenie udziału procentowego wynika z dotychczasowych
doświadczeń we wdrażaniu tego typu projektów przez wnioskodawcę, który miał problem ze
spełnieniem wysokiego pułapu procentowego udziału osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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 Pani Monika Ostrowska wyjaśniła, iż dzieci ze specjalnymi potrzebami, jak najbardziej są promowane
w tego typu projektach, ale powodem zmniejszenia udziału procentowego jest mała liczba dzieci
w szkołach ze specjalnymi potrzebami, które wcześniej zdiagnozowano, zgodnie z kryterium
o charakterze bezwzględnym nr 4 Diagnoza potrzeb uczniów/słuchaczy/wychowanków. Celem
zmniejszenia procentowego jest paradoksalnie umożliwienie udziału większej ilości dzieci
w projekcie, jak również rozszerzenie katalogu tych, którzy mogą skutecznie aplikować o środki
w takich projektach.
 Pani Jolanta Wasiel – Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości nawiązała do powyższej dyskusji,
przychylając się do propozycji aktualizacji kryterium nr 5 Wyrównanie szans rozwojowych
i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Swoje zdanie wyraziła na podstawie doświadczenia przy realizacji
projektu dla dzieci z niepełnosprawnościami, w trakcie którego często zabrakło dobrej woli rodziców
w kwestii przystąpienia do projektu, co może mieć w wielu przypadkach realny wpływ na
nieosiągnięcie założonych wskaźników.
 Pan Piotr Dancewicz uznał powyższą informację za bardzo cenną i potwierdzającą słuszność działań
w kwestii aktualizacji kryterium.
 Przewodniczący reasumując zapewnił wszystkich, iż wprowadzane zmiany do kryteriów wynikają
z przeprowadzonych naborów i tym samym są pomocne dla wnioskodawców, zarówno w momencie
napisania wniosku , jak i w trakcie jego realizacji poprzez m.in. osiągnięcie założonych wskaźników.
 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 166/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 23/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 9.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością głosów, siedem osób wstrzymało się od
głosu.
6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej w zakresie EFS zaprezentował Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor Stowarzyszenia Biura
Aglomeracji Opolskiej.
Analogicznie, przede wszystkim definicje wybranych kryteriów dostosowano do zapisów
znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto zmiany definicji
podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014-2020. Z zapisów Wytycznych wynika również usunięcie kryterium nr 9 Wsparcie
skierowane do OWP znajdujących się na obszarach, na których funkcjonują szkoły osiągające
najsłabsze wyniki edukacyjne. W kryteriach merytorycznych szczegółowych punktowanych
wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym, wprowadzono nowe kryteria lub zaproponowano
zmiany wagi i punktacji, które wynikają z zapisów powyższych dokumentów i z doświadczenia
dotychczasowych naborów przeprowadzonych przez IP ZIT. Z aktualizacji Wytycznych wynika również
wprowadzenie kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności
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miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Wsparcie dla średnich miast jest realizacją
jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej
20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys.
mieszkańców będących stolicami powiatów.
 Następnie Przewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pan Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nawiązał do kryterium nr 11 Projekt jest
realizowany na wiejskich obszarach funkcjonalnych Aglomeracji Opolskiej i poprosił o wyjaśnienie
zmiany definicji kryterium.
 Pan Piotr Dancewicz wyjaśnił, iż skład Aglomeracji Opolskiej to miasto Opole będące głównym
rdzeniem miejskim i 20 samorządów zarówno miejskich, jak i wiejskich położonych wokół Opola.
Aglomeracja Opolska stanowi terytorialnie subregion opolski, czyli obszar bez wskazania, czy są to
tereny miejskie czy też wiejskie.
 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 167/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 48/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 9.1.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością głosów, cztery osoby wstrzymały się od
głosu.
7. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego
w Aglomeracji Opolskiej w zakresie EFS zaprezentował Pan Piotr Dancewicz – Dyrektor
Stowarzyszenia Biura Aglomeracji Opolskiej.
Na wstępie Pan Dyrektor wyjaśnił, iż znakomita większość zmian definicji kryteriów wynika podobnie,
jak we wcześniej prezentowanych kryteriach z dostosowania do zapisów znowelizowanej ustawy
z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto zmiany definicji podyktowane są koniecznością
dostosowania zapisów do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Analogicznie do powyższych dwóch działań w kryteriach merytorycznych szczegółowych
punktowanych wprowadzono zmiany o charakterze porządkowym, wprowadzono nowe kryteria lub
zaproponowano zmiany wagi i punktacji, które wynikają z zapisów powyższych dokumentów i z
doświadczenia dotychczasowych naborów przeprowadzonych przez IP ZIT. Ponadto zawnioskowano
o usunięcie kryterium Współpraca z pracodawcami lub przedsiębiorcami w ramach Specjalnej Strefy
Ekonomicznej . Praktyka w trakcie realizacji projektów w obszarze kształcenia zawodowego wskazuje
na bardzo ograniczoną możliwość nawiązywania współpracy z pracodawcami w ramach SSE
w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych. Dlatego też, zaproponowano usunięcie tego
kryterium tak, aby wnioskodawcy mogli kierować uczniów i słuchaczy do udziału w praktykach
zawodowych i stażach, przede wszystkim zgodnie z kierunkiem kształcenia, a nie ze względu na
lokalizację podmiotu przyjmującego na staż lub praktykę. Usunięcie przedmiotowego kryterium
wskazuje dostosowanie grupy kryteriów do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Podobnie, jak

6

Protokół z XXI posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 14 lutego 2018 r.

w poprzednim kryterium z aktualizacji Wytycznych wynika również wprowadzenie kryterium Projekt
zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze. Wsparcie dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem
miast wojewódzkich oraz miast z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami
powiatów.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do
procedowania nad :
 Uchwałą Nr 168/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 24/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 9.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS, która została przyjęta większością głosów, cztery osoby wstrzymały się od
głosu.
8. Roczne Plany Działania w obszarze EFS w ramach wybranych Osi Priorytetowych:
OP VII Konkurencyjny Rynek Pracy
OP VIII Integracja Społeczna
OP IX Wysoka jakość edukacji, zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż Umowa Partnerstwa obliguje Instytucje Zarządzające do sporządzenia
rocznych planów działania (RPD) we wszystkich obszarach interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zakres informacji zawartych w RPD określa projekt Wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020 (obecnie znajdujący się w ostatniej fazie opracowywania).
RPD zawierają karty zaplanowanych do realizacji konkursów oraz postępowań w trybie
pozakonkursowym ogłaszanych do końca danego roku w zakresie Europejskiego Funduszu
Społecznego. Każdy z Planów Działania jest obszernym dokumentem i zawiera m.in. informacje
o instytucjach uczestniczących we wdrażaniu RPO WO 2014-2020, karty naborów konkursowych lub
naborów pozakonkursowych, w których przedstawiane są podstawowe informacje o konkursie takie,
jak cel szczegółowy, priorytet inwestycyjny, zakres naboru, planowany termin ogłoszenia konkursu,
planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie, typy projektów przewidziane do realizacji,
planowanie dofinansowanie ze środków EFS i środków BP, minimalny poziom wkładu własnego,
kryteria wyboru projektów oraz zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami. RPD zostały
przedstawione do wiadomości członkom Komitetu Monitorującego.
9. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 zaprezentowała Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO
Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 124 nabory wniosków, w tym 89 naborów
wniosków w ramach procedury konkursowej oraz 35 naborów w ramach procedury
pozakonkursowej, całkowita kwota alokacji (środki EFRR/EFS) przeznaczona na przeprowadzone
nabory wniosków wyniosła 3 240,3 mln PLN, co stanowi 82 % środków przeznaczonych na wszystkie
nabory w latach 2014-2020. Pani Dyrektor omówiła stan wdrażania w podziale na poszczególne
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etapy. Skomentowała przeprowadzone nabory, złożone wnioski i podpisane umowy, zatwierdzone
wnioski o płatność oraz wnioski certyfikowane do Komisji Europejskiej. Dotychczas zostało złożonych
1740 wniosków na kwotę 4080,4 mln PLN oraz podpisano 657 umów na kwotę 2 240,8 mln PLN.
Następnie poinformowała, iż województwo opolskie zajmuje trzecie miejsce w rankingu zawartych
umów, jako % alokacji poszczególnych regionalnych programów operacyjnych, z wynikiem 57,2%
alokacji Programu. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią ponad 15% alokacji Programu, co wciąż
stanowi najwyższy poziom w zakresie wszystkich regionalnych programów operacyjnych. W dalszej
kolejności prezentacji Pani Dyrektor przedstawiła nabory planowane do ogłoszenia do czerwca
2018 r. Do tego czasu zaplanowano przeprowadzenie 29 naborów na łączną kwotę 402,4 mln PLN
(EFRR/EFS). Założeniem Instytucji Zarządzającej jest podpisanie do końca 2018 r. umów stanowiących
90 % alokacji, co jest możliwe we współpracy ze wszystkimi Instytucjami Pośredniczącymi oraz innymi
zaangażowanymi we wdrażanie środków unijnych. Ponadto Pani Dyrektor nawiązała do Programu
Opolskie dla Rodziny i omówiła przedsięwzięcia zawarte w czterech pakietach Programu oraz efekty
wdrażania poszczególnych pakietów wyrażonych w postaci liczb m.in. utworzonych miejsc pracy oraz
osób objętych wsparciem. Kończąc prezentację nawiązała do ostatniego slajdu przedstawiającego
czynniki sukcesu Opolszczyzny, wskazując cel, jako najważniejszy czynnik obok którego, niezwykle
ważne są również partnerstwo i komunikacja. Następnie przekazała informację o planowanych
spotkaniach w województwie opolskim dotyczących projektów partnerskich.
10. Stan realizacji Ram Wykonania wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka
– Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Osiągnięcie wskaźników w ramach Ram Wykonania jest bezwzględne i zaplanowane w dwóch
określonych terminach, pierwszy termin to koniec 2018 r. (cele pośrednie) i drugi termin to koniec
2023 r. (cele końcowe), podkreśliła na wstępie Pani Dyrektor. W związku z tym, prowadzony jest
bieżący monitoring realizacji planowanych wskaźników/działań i wprowadzane są wszelkie zmiany
w harmonogramie naborów. W ramach dziesięciu Osi Priorytetowych zakłada się osiągnięcie
30 wskaźników: 4 kluczowe etapy wdrażania, 16 wskaźników produktu i 10 wskaźników finansowych.
Osiągnięcie celów pośrednich wskaźników jest warunkiem pozyskania środków z Rezerwy Wykonania
na łączną kwotę 56,7 mln Euro. Sposób pomiaru wskaźników w zakresie EFRR i EFS na chwilę obecną
jest zróżnicowany. Wskaźniki EFRR liczone są na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność
końcową, co niejednokrotnie utrudnia ich osiągnięcie w trakcie wydłużonej realizacji projektu.
Natomiast wskaźniki w obszarze EFS liczone są zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność
okresową. W marcu 2018 r. planowana jest liberalizacja zapisów rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 215/2014 umożliwiająca w zakresie EFRR uwzględnianie do Ram Wykonania
osiągniętych wskaźników także z wniosków o płatność okresową pod warunkiem, że dana
inwestycja/etap projektu będzie zakończony i oddany do użytku.
Niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich instytucji w zakresie związanym z realizacją celów
pośrednich i końcowych przypisanych do Ram Wykonania, w związku z czym już w 2015 r. podpisano
Porozumienia z Instytucjami Pośredniczącymi w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji
wybranych działań i poddziałań w ramach RPO WO 2014-2020 i tym samym scedowano część
odpowiedzialności za osiągnięcie celów pośrednich na koniec 2018 r. w formie wskaźników produktu
i finansowych do Ram Wykonania. Do końca 2017 r. zostały osiągnięte wskaźniki dla Osi
Priorytetowej 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców. W ramach tej Osi
podpisano umowy na przebudowę lub modernizację 47,6 km dróg, co stanowi 122 % celu na rok

8

Protokół z XXI posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 14 lutego 2018 r.

2018 oraz scertyfikowano do Komisji Europejskiej 66,8 mln Euro wydatków kwalifikowanych, co
stanowi 107 % celu na 2018 r. Ponadto do sukcesu regionu można zaliczyć pozostałe osiągnięte
wskaźniki Ram Wykonania do 2018 r. takie, jak: 1 urządzenie dla celów ochrony przeciwpowodziowej
w podpisanych umowach, co stanowi 100 % celu, 58 zabytków nieruchomych objętych wsparciem
w podpisanych umowach, które stanowią 290 % celu oraz 18 609 osób pochodzących z obszarów
wiejskich objętych wsparciem (wskaźnik produktu), co stanowi 103 % celu. Jednocześnie do końca
2018 r. pozostały do zrealizowania w ramach projektów JST następujące wartości wskaźników: 74 ha
przygotowanych terenów inwestycyjnych, 14 jednostek taboru pasażerskiego w komunikacji
miejskiej, 2 wybudowane obiekty „parkuj i jedź”, 42 km ścieżek rowerowych, 15 zmodernizowanych
energetycznie budynków, 15 km sieci kanalizacji sanitarnej i 5 obiektów zlokalizowanych na
rewitalizacyjnych obszarach. Na zakończenie prezentacji Pani Dyrektor nawiązała do ostatniego
slajdu przedstawiającego podobnie, jak w poprzedniej prezentacji, czynniki sukcesu Opolszczyzny,
wskazując partnerstwo i komunikację, jako najważniejsze bodźce osiągnięcia naszego wspólnego
celu.
11. W sprawach różnych Pan Marszałek Andrzej Buła nawiązał do wcześniejszej prezentacji i potwierdził,
iż partnerstwa nam nie brakuje, komunikację cały czas pielęgnujemy i poinformował, iż 22 lutego br.
w Prószkowie zaplanowano pierwsze tego typu spotkanie o wszelkich sprawach dotyczących
wdrażania funduszy unijnych oraz o mobilizacji w tym kierunku, a w kolejnych miesiącach również
będą miały miejsce podobne spotkania we wszystkich powiatach w województwie opolskim służące
zachęceniu, pomocy i wsparciu przy realizacji projektów. Pan Marszałek nawiązał również do Ram
Wykonania i wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia oraz możliwości ich weryfikacji w obecnym
czasie, szczególnie w kontekście akceptacji przez Pana Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji
i Rozwoju tego typu działań.
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