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PROTOKÓŁ
Z XXII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

1. XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 11 kwietnia 2018 r. w sali 
konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Szymon Ogłaza – Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego (upoważnienie do prowadzenia obrad w załączeniu) uczestniczyły 
63 osoby, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało zapewnione poprzez 
udział 39 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna lista uczestników spotkania 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Na wstępie spotkania Pan Szymon Ogłaza – Wiceprzewodniczący Komitetu powitał wszystkich 
uczestników spotkania oraz poprzez aklamację przyjęto program XXII posiedzenia KM RPO WO 2014-
2020.

2. Prezentacja My Region, My Europe, Our Future the 7th Cohesion Report – Christopher Todd,  Head 
of Unit Poland.

Na wstępie prezentacji Pan Dyrektor wyjaśnił, iż w Unii Europejskiej obserwuje się zjawisko spójności 
gospodarczej, różnice regionalne znacznie się zmniejszają. Regiony w państwach członkowskich 
z Europy Wschodniej zbliżyły się do średniej UE, ale regiony greckie i włoskie znacząco się oddaliły.   
Sytuacja Polski w całym okresie programowania jest bardzo korzystna, gospodarka polska nie 
poddała się recesji. Pan Dyrektor przedstawił dane z Unii Europejskiej dotyczące demografii, w roku 
2015 liczba zgonów przewyższyła liczbę narodzin. Następnie omówił migracje i mobilność na 
podstawie mapy z okresu 2005-2015 stwierdzając, iż migracje i mobilność to główny czynnik 
determinujący zmiany populacyjne, dwoje na troje ludzi w UE-13 mieszka w kurczącym się regionie 
NUTS 3. Mapa ukazuje rozwój regionów, wg niej Polska cierpi na wyludnienie wynikające z naturalnej 
wymiany pokoleń i wymiany populacji, która już się zadziała, a konsekwencją jest migracja 
i mobilność  w ramach Unii Europejskiej. Bezrobocie w UE pozostaje na poziomie przedkryzysowym, a 
różnice regionalne nie zaczęły się jeszcze zmniejszać, w szczególności bezrobocie młodych pozostaje 
na wysokim poziomie. Największy problem mają bezrobotni w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Następnie 
Pan Dyrektor omówił obecne problemy klimatyczne i wyjaśnił, iż do osiągnięcia celów klimatycznych 
2030 potrzeba więcej inwestycji. Następnie omówił wpływ polityki spójności na wzrost PKB, 8,5% 
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inwestycji publicznych w UE i 41% w UE-13 podnosi PKB o 3% w każdym z państw UE-13. Kontynuując 
swoją wypowiedź poinformował, iż celem UE po roku 2020 będą regiony mniej rozwinięte 
i graniczne, ale również obszary przechodzące transformację przemysłową, obszary wiejskie, regiony 
najbardziej oddalone, obszary wysokiego bezrobocia i zmarginalizowane obszary wiejskie. Ponadto, 
celem są również obszary o dużym wpływie globalizacji, migracje, ubóstwo, brak innowacji, zmiany 
klimatyczne, zmiany energetyczne i zanieczyszczenie środowiska. Planuje się także rozwiązywanie 
problemów transgranicznych takich, jak różnice i brakujące powiązania w różnych obszarach polityki, 
w tym w transporcie oraz być może konsolidacja połączonych usług publicznych. Priorytety 
inwestycyjne po roku 2020 to integracja społeczna, zatrudnienie, umiejętności, innowacje, zmiany 
klimatyczne, zmiany energetyczne i środowiskowe. Dokument analityczny wymienia pozytywny 
wpływ Polityki Spójności na MSP, opiekę zdrowotną i infrastrukturę socjalną, transport oraz 
infrastrukturę cyfrową. Celem polityki po 2020 roku jest również wsparcie dla współpracy, 
szczególnie w zakresie innowacji, pozytywne zachęty do reform strukturalnych oraz dążenie do 
usprawniania pracy instytucji. Następnie wyjaśnił, iż inwestować po roku 2020 należy zgodnie z jedną 
księgą przepisów, omówił alokacje powiązane z wyzwaniami i priorytetami, wspomniał o wyższym 
współfinansowaniu krajowym, szybszym wdrażaniu, czyli n+2 i szybszym kończeniu projektów. 
Nawiązał do komplementarności instrumentów finansowych oraz radykalnym podejściu do 
upraszczania procedur, co jest bardzo ważnym działaniem w przyszłości. Na zakończenie Pan 
Dyrektor dodał, iż polityka spójności powinna wspierać zdolności administracji do rozliczania 
projektów unijnych, nadal zmniejszać różnice regionalne, stymulować inwestycje w zakresie 
priorytetów UE, zajmować się nowymi wyzwaniami i wciąż usprawniać pracę instytucji. Założenia 
budżetu okresu programowania po 2020 roku zostaną przedstawione w maju br.

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.

Aktualizacja kryteriów jest podyktowana zmianami wynikającymi z konieczności dostosowania 
zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 
polega również na wprowadzeniu autokorekty IZ RPO WO w celu  doprecyzowania znaczenia 
wybranych kryteriów oraz usprawnienia systemu oceny, co wpłynie na klarowność oceniania 
projektów. W zakresie kryterium Kwalifikowalność wydatków projektu i Termin rozpoczęcia 
realizacji projektu również wprowadzono autokorektę w celu doprecyzowania definicji kryterium 
oraz uwzględnienia uwagi IK UP.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pani Magdalena Olszewska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, nawiązała do kryteriów 
punktowanych i zapytała o powód likwidacji możliwości korygowania projektów, czy decyzja poparta 
jest uwagami i środkami odwoławczymi beneficjentów.

 Pan Dyrektor Partyka wyjaśnił, iż nie było formalnych odwołań, jednakże w kontaktach 
z beneficjentami kwestia ta była wielokrotnie podnoszona i zwracano uwagę na niejasność sytuacji, 
dlatego też dla przejrzystości i klarowności oceny projektów podjęto decyzję o aktualizacji zapisów 
definicji kryterium. 
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 Następnie wobec braku innych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do procedowania 
nad :

 Uchwałą Nr 170/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 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 przyjęto większością głosów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

4. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
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. Usunięcie wybranych kryteriów wynika 
z braku zasadności powielania zapisów ujętych w SZOOP wersja nr 25  (karta do działania 7.2, pkt. nr 
18 limity i ograniczenia w realizacji projektów). Wprowadzono nowe kryterium o charakterze 
bezwzględnym Biuro projektu musi rozpocząć swoją działalność na terenie województwa opolskiego  
najpóźniej w dniu podpisania umowy  o dofinansowanie lub w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji 
projektu. Biuro projektu musi być czynne 5 dni w tygodniu  przez minimum 6  godzin dziennie. 
Wprowadzenie kryterium wynika z doświadczenia IP z dotychczasowej realizacji projektów 
w działaniu 7.2 RPO WO, które wskazuje, iż kluczowa dla powodzenia realizacji tych projektów jest 
możliwość stałego kontaktu uczestników z kadrą projektu od początku jego realizacji. Wprowadzenie 
kryterium ma na celu wyeliminowanie barier organizacyjnych uniemożliwiających uczestnikom 
dostęp do informacji. Ponadto Pan Dyrektor omówił zmianę punktacji dla wybranych kryteriów, 
która wynika z doświadczenia IP w realizacji projektów w ramach działania 7.2 RPO WO. Zbyt wysoka 
liczba punktów możliwych do osiągnięcia w ramach konkursu powoduje, że wnioskodawcy celem 
uzyskania dofinansowania deklarują, iż spełnią dane kryterium na maksymalnym poziomie. Na etapie 
realizacji projektu nie są w stanie osiągnąć założeń ujętych we wniosku o dofinansowanie. Powyższe 
mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której IP nie może po podpisaniu umowy o dofinansowanie 
akceptować zmian w zakresie kryteriów wyboru projektów polegających np. na wyrażeniu zgody na 
niespełnienie lub spełnienie w mniejszym zakresie danego kryterium. W opinii IP nie jest możliwe 
akceptowanie zmian, które skutkowałby negatywną oceną danego projektu. Ponadto analogicznie do 
wcześniej aktualizowanych kryteriów dodano kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast 
średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które 
wynika 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.  

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:
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 Pani Magdalena Olszewska odniosła się do nowego kryterium bezwzględnego dot. Biura projektu 
popierając jego zasadność, jednakże zaproponowała przesunięcie takiego zobowiązania do etapu 
zapisów umowy realizacji projektu.

 Pan Dyrektor Suski zgodził się z uwagą i zapewnił o przeniesieniu kryterium.

 Następnie przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 171/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Działania 7.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie EFS, którą przyjęto jednogłośnie.

5. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie 
eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, profilaktyki 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 eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka 
w miejscu pracy. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 i polega na wprowadzeniu do każdego z kryteriów zapisu: Dla 
kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem: konieczności spełnienia 
odnoszących się do tego kryterium warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 
dofinansowanie, lub/i konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości dotyczących zapisów 
wniosku o dofinansowanie projektu. Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. Ponadto 
analogicznie do wcześniej aktualizowanych kryteriów dodano kryterium Projekt zakłada objęcie 
wsparciem miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, które wynika 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.

b. Druga grupa kryteriów dla Działania 7.4 dotyczy profilaktyki raka jelita grubego. Podobnie, jak 
w powyższej grupie kryteriów, część zmian dotyczy aktualizacji definicji kryteriów o zapis 
o możliwości pozytywnej oceny z zastrzeżeniem. Kolejne zmiany wynikają z konieczności 
dostosowania zapisów do rekomendacji Komitetu Sterującego dla kryteriów wyboru projektów 
z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi oraz do znowelizowanej ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 i dotyczą doprecyzowania obszarów, które są weryfikowane 
i muszą być zgodne z programem profilaktycznym. Zmiany wprowadzone w kryteriach wynikają 
również z konieczności doprecyzowania definicji kryteriów w celu klarowności i przejrzystości 
zapisów.
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c. Trzeci obszar to Profilaktyka raka szyjki macicy. Zmiany zapisów kryteriów również wynikają 
z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 i dotyczą uzupełnienia definicji kryterium o zapis o możliwości pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem. Ponadto w wyniku konieczności uwzględnienia rekomendacji Komitetu Sterującego 
dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi 
wprowadzono nowe kryterium Projekt skoncentrowany jest na wsparciu osób pracujących, uczących 
się lub posiadających miejsce zamieszkania na obszarze gminy/gmin wskazanych jako „biała plama” 
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, które stanowią 30 % wszystkich uczestników projektu, 
doprecyzowano definicję kryterium dot. wsparcia miast średnich i usunięto kryterium dot. 
świadczenia usług na obszarach tzw. „białych plam”.

d. We wszystkich kryteriach o charakterze bezwzględnym z obszaru Rehabilitacji Medycznej 
ułatwiającej powrót do pracy z uwagi na zmiany zapisów kryteriów wynikających z  konieczności 
dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
wprowadzono zapis o możliwości pozytywnej oceny z zastrzeżeniem. Kryteria merytoryczne 
szczegółowe punktowane doprecyzowano w zakresie punktacji lub definicji kryterium.

 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do  
procedowania nad:

 Uchwałą Nr 172/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 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 2014-
2020 w zakresie EFS, którą jednogłośnie przyjęto.

6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.6 Godzenia życia prywatnego i zawodowego w zakresie 
EFS zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Pan Dyrektor wyjaśnił, iż na aktualizację kryteriów miało wpływ wiele czynników. 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. Zmiany wynikają również z braku zasadności powielania zapisów ujętych 
w SZOOP (karta do działania 7.6, pkt. nr 18 limity i ograniczenia w realizacji projektów). W związku 
z tym, iż IP stoi na stanowisku, aby nie powielać informacji w kilku dokumentach związanych 
z ogłoszeniem naboru, usunięto kryterium bezwzględne nr 5. Informacja w zakresie wsparcia osób 
bezrobotnych, biernych zawodowo (o ile tacy uczestnicy wezmą udział w projekcie) zostanie ujęta 
w dokumencie pn.: Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów 
w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020. 
Wprowadzenie wybranych kryteriów wynika z aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Jednocześnie 
wprowadzono zmiany redakcyjne w definicjach kryteriów (usunięcie odwołania do Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ). Ponadto analogicznie do wcześniej aktualizowanych 
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kryteriów dodano kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym 
w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które wynika 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.   

 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do  
procedowania nad:

 Uchwałą Nr 173/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Działania 7.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie EFS, którą jednogłośnie przyjęto.

7. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
i społecznych w zakresie EFS zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

a. W pierwszej kolejności prezentacji Pan Dyrektor przedstawił obszar Kompleksowej opieki nad matką 
i dzieckiem. Zmiany kryteriów o charakterze bezwzględnym wynikają z konieczności dostosowania 
zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i dotyczą 
wprowadzenia zapisu, iż dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem. 
Kryteria merytoryczne szczegółowe punktowane zostały zaktualizowane poprzez autokorekty w celu 
doprecyzowania definicji kryterium oraz w związku ze zmianami RPO WO 2014-2020.

b. Obszar Działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy 
również zawiera zmiany kryteriów o charakterze bezwzględnym wynikające z konieczności 
dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
i dotyczą wprowadzenia zapisu, iż dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny 
z zastrzeżeniem. Aktualizacja kryteriów merytorycznych szczegółowych punktowanych polega na 
wprowadzeniu kryterium Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w tym w szczególności 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, którego dodanie wynika 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.   

 W świetle braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do  procedowania nad:

 Uchwałą Nr 174/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 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, którą przyjęto jednogłośnie.

8. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w zakresie EFS zaprezentował 
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Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 
UMWO.

Pan Dyrektor wyjaśnił, iż podobnie, jak w poprzednich grupach kryteriów, zmiany wynikają 
z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i polegają m.in. na wprowadzeniu 
zapisu, iż  dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem. Ponadto zgodnie 
z sugestią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ujednolicono nazwy grup docelowych, do których 
skierowane są kryteria dot. osiągnięcia kryterium efektywności o charakterze bezwzględnym. 
Ponadto w kryteriach wprowadzono autokorekty usunięcia kryteriów w celu usprawnienia systemu 
oceny albo wynikające z weryfikacji wskazanych wymogów podczas oceny kryterium zgodności  
z kartą SZOOP RPO WO 2014-2020 w zakresie EFS. 

 W związku z brakiem uwag Wiceprzewodniczący zaprosił do  procedowania nad:

 Uchwałą Nr 175/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Działania 8.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie EFS, którą przyjęto jednogłośnie.

9. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 
EFS zaprezentował Pan Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Analogicznie do wcześniej prezentowanych kryteriów Pan Dyrektor wyjaśnił, iż zmiany zazwyczaj 
nazw i definicji kryterium wynikają z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanych 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu zapisu, iż  dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej 
oceny z zastrzeżeniem. Ponadto zmiana dla kryterium o maksymalnej wartości dofinansowania dla 
poszczególnych obszarów województwa pozwala na dokonanie podziału środków pomiędzy 
poszczególne obszary województwa na poziomie regulaminu konkursu. Powyższe oznacza 
w praktyce, iż podział środków zostanie dokonany wg. przelicznika kursu euro w terminie zbliżonym 
do ogłoszenia konkursu (na podstawie alokacji na konkurs, która jest wskazywana na miesiąc przed 
ogłoszeniem naboru wniosków). Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania, podział środków będzie 
odpowiadał kwocie alokacji na konkurs. Usunięcie wybranych kryteriów wynika z konieczności 
określenia maksymalnej wartości dofinansowania dla poszczególnych subregionów na poziomie 
Regulaminu konkursu lub z zapisów wyżej przytoczonych dokumentów.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:
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 Pani Magdalena Olszewska zasugerowała przeniesienie kryterium bezwzględnego nr 4 
„Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną…” do etapu zapisów umowy 
realizacji projektu lub usunięcie co najmniej nowowprowadzonego zapisu z  nazwy kryterium.

 Pan Dyrektor Suski nie zgodził się z propozycją i zaproponował pozostawienie zapisu bez zmian. 

 Następnie Wiceprzewodniczący zaprosił do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 176/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Działania 8.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie EFS, którą przyjęto większością głosów, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

10. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie EFS 
zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Analogicznie do wcześniej prezentowanych kryteriów zmiany nazw i definicji kryterium wynikają 
z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i polegają m.in. na wprowadzeniu 
zapisu, iż  dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny z zastrzeżeniem. W związku 
z podobnym kryterium formalnym dokonano autokorekty polegającej na usunięciu kryterium nr 4 
o charakterze bezwzględnym. W ramach kryterium punktowanego Komplementarność projektu 
również dokonano autokorekty w celu doprecyzowania definicji kryterium. Następnie Pan Dyrektor 
odniósł się do propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wprowadzenia kryterium dot. 
objęcia wsparciem obszarów wiejskich rozwijających się w oparciu o endogeniczne potencjały 
wyjaśniając, iż w województwie opolskim nie występują takie obszary, dlatego też  propozycja nie 
została uwzględniona.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pan Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął wyjaśnienia i wycofał się z uwagi.

 Następnie jednogłośnie przyjęto:

 Uchwałę Nr 177/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 56/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych 
dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie EFS.

 Aktualizację kryteriów wyboru projektów formalnych merytorycznych w ramach Osi Priorytetowej XI – 
Pomoc Techniczna przedstawił Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO.
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Zmiany polegające na usunięciu wybranych kryteriów wynikają z konieczności dostosowania zapisów 
do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Wprowadzono również autokorekty w celu 
usprawnienia systemu oceny.

 Następnie w świetle braku uwag przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 178/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
wyboru projektów formalnych merytorycznych w ramach Osi Priorytetowej XI – Pomoc Techniczna 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w zakresie EFS.

11. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w zakresie EFRR 
zaprezentował Pan Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Pan Dyrektor wyjaśnił na wstępie, iż wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji RPO WO 2014-2020 
oraz przede wszystkim doświadczenia z przeprowadzonego naboru projektów, Usunięto wybrane 
kryteria, ujednolicono zapisy na poziomie innych działań/poddziałań, zmieniono punktację, 
doprecyzowano zapisy, dodano nowe kryteria, usunięto zbędne zapisy definicji kryteriów, zmniejszono 
wagę lub zmieniono charakter kryterium.  

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pan Łukasz Pietrzak zaproponował wprowadzenie dwóch zmian technicznych dla kryteriów. Pierwsza 
zmiana dotyczyła kryterium Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem ekologicznym lub wniosek dotyczy 
inwestycji ekologicznych i polegała na wprowadzeniu spójnika lub w treści definicji, natomiast druga 
dotyczyła kryterium Zasięg wydarzenia gospodarczego i polegała na rozszerzeniu definicji o słowa 
misje gospodarcze. 

 Pan Dyrektor Wrzeciono przychylił się do zaproponowanych zmian zapisów kryteriów.

 W świetle braku innych głosów w dyskusji przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 179/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 8/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania 
2.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w zakresie EFRR, którą przyjęto jednogłośnie.

12. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji RPO WO 2014-2020 i polegają na zmianie nazwy 
kryterium i doprecyzowaniu definicji kryterium. Aktualizacji poddano kryterium bezwzględne Elementy 
projektu dotyczące zakupu pojazdów transportu publicznego i polega ona na wprowadzeniu zapisu, iż 
zakupione środki transportu muszą być niskoemisyjne lub bezemisyjne. Ponadto zmianie uległo 
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kryterium merytoryczne szczegółowe punktowane Elementy projektu dotyczące pojazdów transportu 
publicznego, w którym zmieniono punktację oraz w którego definicji zapisano, iż projekt dotyczy 
pojazdów bezemisyjnych. 

 Wobec braku uwag przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 180/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 28/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Poddziałania 3.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w zakresie EFRR, którą przyjęto jednogłośnie.

13. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO.

Autokorekta kryteriów dla tego działania, jak wyjaśnił Pan Dyrektor wynika z aktualizacji dokumentów 
programowych RPO WO 2014-2020 i polega na wprowadzeniu nowego kryterium o charakterze 
bezwzględnym Kompleksowa inwestycja w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Definicja kryterium informuje, iż wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie 
rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami. 
Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celów dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywy 
1999/31/WE. Projekty takie powinny uwzględniać następujące komponenty, mogące stanowić część 
lub całość zakresu rzeczowego inwestycji: infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów), instalacje do 
odzysku (np. termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii), w tym recyklingu odpadów 
(np. kompostowania odpadów zielonych) oraz instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów. Kryterium Projekt w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi (nie 
dotyczy PSZOK) zostało również ujednolicone zgodnie z aktualnie wynegocjonowanymi zapisami RPO 
WO 2014-2020.

 Następnie przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 181/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 51/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 
merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania 5.2 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.

14. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
wg stanu na 31 marca 2018 r. zaprezentowała Pani Agnieszka Okupniak – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 133 nabory wniosków, dla których całkowita 
kwota alokacji (środki EFRR/EFS) przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła 
3 363,8 mln PLN, co stanowi 85,4 % środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2014-2020. 
Pani Dyrektor omówiła stan wdrażania w podziale na poszczególne etapy. Skomentowała 
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przeprowadzone nabory, złożone wnioski i podpisane umowy, zatwierdzone wnioski o płatność oraz 
wnioski certyfikowane do Komisji Europejskiej. Dotychczas zostało złożonych 1 867 wniosków na 
kwotę 4 234,8 mln PLN, z których zatwierdzono 817 na kwotę 2 748,2 mln PLN oraz podpisano 
747 umów na kwotę 2 423,5 mln PLN. Następnie poinformowała, iż województwo opolskie zajmuje 
drugie miejsce w rankingu zawartych umów, jako % alokacji poszczególnych regionalnych programów 
operacyjnych, z wynikiem 61 % alokacji Programu. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią ponad 
16,8 % 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 
15 naborów na łączną kwotę 193,8 mln PLN (EFRR/EFS). 

 Pan Christopher Todd,  Head of Unit Poland pogratulował osiągnięcia tak imponujących wyników 
i przede wszystkim pierwszego miejsca spośród wszystkich programów regionalnych w zakresie 
zatwierdzonych wniosków o płatność. Pan Dyrektor nawiązał również do modyfikacji Programu, która 
została przyjęta 23 marca br. oraz wyraził nadzieję, iż plan certyfikacji środków do Komisji Europejskiej 
na rok 2018 zostanie zrealizowany w 100 %.  

15. Stan realizacji Ram Wykonania wg stanu na 28 lutego 2018 r. zaprezentowała Pani Agnieszka 
Okupniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

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. 
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 
52,7 km dróg, co stanowi 135 % celu na rok 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 21 541 
osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem, co stanowi 120 % celu.  W 2018 r. 
w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego podpisano 
umowy na wsparcie 16 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co stanowi 94 % celu 
na 2018 r. oraz w ramach Osi Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji 70 szkół i placówek systemu 
oświaty wyposażono w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, co stanowi 88 % celu na 2018 r. 
Do końca lutego 2018 r. 8 992 osoby bezrobotne objęto wsparciem, 140 osobom udzielono dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 131 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie, 2 096 osób objęto 
usługami społecznymi, 4 077 osób objęto usługami zdrowotnymi oraz wsparto 3 podmioty lecznicze. 
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 przypomniała o cyklu spotkań Instytucji Zarządzającej z pracownikami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w subregionach województwa opolskiego w lutym i marcu br. w których realizowane są 
największe projekty partnerskie z zakresu niskiej emisji i z zakresu termomodernizacji. 



Protokół z XXII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

12

16. W sprawach różnych Wiceprzewodniczący Szymon Ogłaza poinformował o terminie kolejnego 
posiedzenia Komitetu, które będzie dwudniową wizytą studyjną zaplanowaną na Górze św. Anny 
w dniach 24 -25 maja br. Ponadto została przekazana informacja o procedurze w trybie pisemnej 
akceptacji w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich 
w województwie opolski na lata 2014-2020 zaplanowanej w najbliższym czasie. Następnie zamykając 
obrady podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział.

Sporządzili:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO 
Opole, 10.05.2018 r.

tel. 77 54 93 812, e-mail: sekretariat.kmrpowo@opolskie.pl
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