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PROTOKÓŁ
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z dnia 24-25 maja 2018 r.

1. XXIII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce w dniach 24 25 maja 2018 r. na Górze Świętej Anny w Domu Pielgrzyma.
Na podstawie harmonogramu posiedzeń zaplanowanym zgodnie z sugestiami wyrażonymi
w ankietach ewaluacyjnych po poprzednich posiedzeniach, raz w roku ma miejsce dwudniowa
wizyta studyjna zawierająca obok posiedzenia, również szkolenie dla członków Komitetu oraz
wizytację projektów unijnych.
2. W pierwszym dniu spotkania 24 maja br. uczestnicy spotkania zostali oficjalnie powitani przez Pana
Jacka Partykę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma, a następnie zaproszeni na szkolenie nt. innowacyjności
w województwie opolskim B+R, przeprowadzone przez Pana Lesława Adamczyka – zastępcę członka
Komitetu i reprezentanta BBC oraz przez przedstawicieli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Panią Agatę Łanicę i Pana Michała Durzyńskiego (prezentacja stanowi załącznik nr 1 do Protokołu).
3. Kolejnym punktem spotkania w dniu 24 maja br. było zwiedzanie projektów unijnych. Członkowie
Komitetu mieli sposobność wizytacji znamienitej firmy – Tygrysów Opolskiej Gospodarki – Chespy –
składającej się z trzech spółek: farb graficznych, wykrojników i klisz. W sposób szczególny
przedstawiciele firmy zaprezentowali niesamowitą historię imponującego rozwoju firmy, do którego
bez wątpienia z sukcesem wykorzystano fundusze unijne na przestrzeni kilku perspektyw
finansowych. Spotkanie było okazją do poznania wyjątkowych ludzi i wyjątkowego miejsca
województwa opolskiego, zarówno dla przedstawicielki Komisji Europejskiej, przedstawicieli
ministerstw, jak i dla mieszkańców Opolszczyzny uczestniczących w spotkaniu.
Drugim punktem wizytacji interesującego miejsca województwa opolskiego uznanym za pomnik
historii było zwiedzanie Bazyliki Świętej Anny na Górze Świętej Anny. Ojciec Jonasz niezwykle
ekscytująco przedstawił szereg legend i barwnych opowieści, dotyczących zarówno cudownej figurki
Św. Anny, jak również dziejów zapisanych w zachowanych dokumentach ówczesnych rodów
szlacheckich. Była to niezwykle interesująca lekcja historii, która z całą pewnością pozostanie
w pamięci każdego uczestnika spotkania.
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W drugim dniu spotkania członkowie Komitetu mieli możliwość poznania arcyciekawej historii
miejsca organizacji posiedzenia – Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny przedstawionej przez
Brata Dominika, w którego rozbudowie również wykorzystano fundusze unijne na przestrzeni kilku
perspektyw finansowych. Dzięki tej wizycie członkowie Komitetu mieli okazję zobaczyć nowoczesny
i funkcjonalny obiekt, stanowiący jednocześnie zabytek architektury modernistycznej, wybudowany
w miejscu uznanym za pomnik historii, w którym walory przyrodnicze i kulturowe splatają się ze
sobą tworząc niepowtarzalny krajobraz. Spotkanie było okazją do poznania niecodziennego miejsca
województwa opolskiego i zmian, jakie nastąpiły w regionie z pomocą funduszy europejskich.
4. Obrady XXIII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020 rozpoczęły się 25 maja 2018 r. o godz. 9.00.
W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa
Opolskiego uczestniczyło 49 osób, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało
zapewnione poprzez udział 28 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna lista
uczestników spotkania stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.
5. Na wstępie spotkania Pan Marszałek – Przewodniczący Komitetu powitał wszystkich uczestników
spotkania, następnie poprzez aklamację przyjęto program XXIII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020.
6. Zmiany w składzie Komitetu przedstawił Przewodniczący:
 Minister Środowiska w związku ze zmianą założeń odnośnie sposobu reprezentacji w KM RPO WO
2014-2020, zawnioskował o powołanie do składu Komitetu Pani Sabiny Rutkowskiej – Radcy Ministra
w Departamencie Funduszy Ekologicznych na stanowisko stałego zastępcy członka Komitetu.


Komisja Europejska w ramach reorganizacji zmieniła swojego przedstawiciela. Na nowego opiekuna
Województwa Opolskiego z głosem doradczym została powołana Pani Małgorzata Kucińska.



Minister Edukacji Narodowej zawnioskował o zmianę swoich reprezentantów w Komitecie. Nowym
przedstawicielem będzie Pan Artur Zapała – otrzymał Akt nominacyjny (dotychczasowy zastępca
członka), a na jego stałego zastępcę powołano Pana Roberta Sochę – Głównego Specjalistę
w Kuratorium Oświaty w Opolu.



Dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej oddelegował do prac w Komitecie w charakterze
stałego zastępcy nowego przedstawiciela – Panią Annę Juszczyszyn – Kierownika Działu Oceny
i Wyboru Projektów.



Prezydent Miasta Opola w wyniku reorganizacji poinformował o zmianie stanowiska swojego stałego
zastępcy. Pani Małgorzata Stelnicka obecnie piastuje stanowisko Wiceprezydenta Miasta Opola.



Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego KRS Opolska Federacja Organizacji Socjalnych została
postawiona w stan likwidacji i tym samym zgłoszono rezygnację z udziału w pracach gremium.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 Instytucja
Zarządzająca wystąpi do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o wskazanie do składu
Komitetu nowych przedstawicieli z ramienia organizacji pozarządowych.



Zapisy zaktualizowanej Ustawy Wdrożeniowej powodują konieczność zmiany statusu Pełnomocnika
Wojewody do Spraw Równego Traktowania. Pani Bożena Kalecińska oraz Pani Hanna Żełubowska –
obecny członek i stały zastępca członka złożyły rezygnację z pełnienia swoich funkcji. Jednocześnie
zawnioskowano o przyznanie statusu obserwatora dotychczasowym przedstawicielom. Zgodnie
z Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca
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wystąpi do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania o wskazanie nowych
przedstawicieli do składu Komitetu.


Zgodnie z §2 Regulaminu działania Komitetu, w przypadku rażącego uchybienia obowiązkom
w postaci czterech nieobecności, przewodniczący może zdecydować o skreśleniu danego podmiotu
z listy członków Komitetu. Po przeanalizowaniu frekwencji członków Komitetu zawnioskowano
o skreślenie z listy członków Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego oraz Samorządu
Studenckiego Politechniki Opolskiej.

7. Aktualizację Regulaminu działania KM RPO WO 2014-2020 zaprezentował Pan Jacek Partyka
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Wszystkie zmiany wprowadzono zgodnie z zapisami nowych Wytycznych w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r., których celem jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania Komitetu oraz ujednolicenie zasad monitorowania RPO WO 2014-2020
prowadzonego przez Komitet. Zmiany dotyczyły uzupełnienia zapisów, wprowadzenia nowych
zapisów tudzież zmian obowiązujących dotychczas terminów.
 Do propozycji zmiany zapisów Regulaminu działania nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń,
dlatego też Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do procedowania nad :
 Uchwałą Nr 183/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
8. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 za rok 2017 zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż Sprawozdanie uwzględnia uwagi Ministerstwa Rozwoju oraz zalecenia
Komisji Europejskiej i Instytucji Certyfikującej. Następnie Pan Dyrektor omówił stan wdrażania
w podziale na poszczególne etapy na dzień 31 grudnia 2017 r. Łączna kwota środków unijnych
przeznaczonych na RPO WO 2014 – 2020 wynosi 944 967 792 Euro. Do tego czasu złożono 1725
wniosków o dofinansowanie na kwotę 971 mln Euro. Zatwierdzono 753 wnioski na kwotę
dofinansowania 610 mln Euro i podpisano 647 umów na realizację projektów na kwotę 523 mln
Euro. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania UE 140,4 mln Euro, natomiast
kwota w deklaracjach zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą wyniosła 137 mln Euro.
Następnie Pan Dyrektor omówił poziom wykorzystania alokacji w podziale na obszary wsparcia.
Największa wartość podpisanych umów występuje w obszarze zapobieganie zagrożeniom,
gospodarce niskoemisyjnej, innowacje w gospodarce, transporcie, infrastrukturze społecznej oraz
konkurencyjnej gospodarce. Pozostałe obszary wsparcia oscylują w granicach zbliżających się do
połowy wykorzystania zaplanowanej alokacji.
Następnie Pan Dyrektor zaprezentował działania w ramach instrumentów finansowych (IF). Alokacja
środków UE przeznaczona na IF wynosi 64,5 mln EUR (EFRR 62,2 mln EUR; EFS 2,3 mln EUR), co
stanowi 6,8% alokacji na Program. Stan wdrażania IF przedstawia się następująco:
 podpisano 6 umów z MFF (BGK) na kwotę UE 64,5 mln EUR;
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 zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę UE 16,1 mln EUR, które zostały wykazane w deklaracji
do KE tj. 25% alokacji na IF;
 BGK podpisał 10 umów z pośrednikami finansowymi na kwotę 30,7 mln EUR;
 podpisano 36 umów z ostatecznymi odbiorcami na kwotę 1,3 mln EUR, w tym wypłacono
29 pożyczek na ponad 1 mln EUR.
W dalszej części prezentacji Pan Dyrektor omówił osiągnięcie wskaźników z Ram Wykonania
w ramach EFRR i EFS. Osiągnięcie wskaźników w ramach Ram Wykonania jest bezwzględne
i zaplanowane w dwóch określonych terminach 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. Do końca 2017 r. osiągnięto 3 spośród 16 zaplanowanych wskaźników
produktu, 3 spośród 4 wskaźników kluczowych etapów wdrażania oraz 1 spośród 10 wskaźników
finansowych.
 Po zakończeniu prezentacji wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zaprosił do
procedowania:
 Uchwały nr 184/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2010 za rok 2017, którą przyjęto
jednogłośnie.
9. Projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
zaprezentował Pan Tomasz Hanzel – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO.
Propozycje zmian zaaplikowanych do dokumentu są wynikiem analizy stanu wdrażania Programu
i polegają na przesunięciach finansowych, których wynikiem są zmiany wartości wskaźników oraz
informacja o wprowadzeniu dwóch nowych obszarów wsparcia, których dotychczas w Programie nie
było. Zasadnicze dwie zmiany finansowe dotyczą przesunięcia środków finansowych w wysokości
3 mln Euro na Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, które cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem przez Beneficjentów. Druga zmiana dotyczy przesunięcia środków na Działanie 5.1
Ochrona różnorodności biologicznej oraz na nowo wprowadzony obszar w ramach Działania 5.5
Ochrona powietrza, którego wdrożenie powinno wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Środki na
powyższe działania zostaną przesunięte z Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami
komunalnymi, w ramach którego ogłoszone konkursy pokazały mniejsze zainteresowanie od
spodziewanego, stąd decyzja o przesunięciu środków, przede wszystkim związana z osiągnięciem
założonych celów. W wyniku przesunięć finansowych zmianie uległy również wartości wskaźników
dotyczących przedmiotowych obszarów. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnoedukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną zwiększyła się z 6 do 30, Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne zwiększył się z 205 000 do 260 000 i Liczba zabytków
nieruchomych objętych wsparciem z 41 do 52. Wprowadzono dwa nowe obszary wsparcia, pierwszy
w ramach Działania 6.2 Nowoczesny transport polegający wyłącznie na przygotowaniu dokumentacji
przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej i drugi dla Działania 5.5 Ochrona
powietrza, będący instrumentem przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza polegającym na

4

Protokół z XXIII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 24-25 maja 2018 r.

wymianie indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz we wspólnotach
mieszkaniowych na bardziej ekologiczne lub likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu
przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub gazowych. Pan Dyrektor przedstawił proponowaną strukturę
wdrażania, w której montaż finansowy polega na równym podziale kosztów pomiędzy samorządem
województwa, gminą i mieszkańcami zainteresowanymi tego typu działaniami. Zaplanowane środki
pozwolą na 3500 sztuk zmodernizowanych źródeł ciepła, co wpłynie na szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych w wysokości 2800 ton równoważnika CO2. Podsumowując Pan Dyrektor
omówił harmonogram prac nad zmianami RPO WO 2014-2020.
 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący gwoli uzupełnienia dodał, iż intensywne negocjacje
Programu związane m.in. ze zmianą otaczającego świata trwają już od ponad roku, w którym miało
miejsce szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej zarówno w kraju, jak i w Brukseli, za
co serdecznie wszystkim podziękował. Pan Marszałek nawiązał również do nowego Działania 5.5
Ochrona powietrza nazywając je pilotażem i wielką szansą na środki w kolejnej perspektywie
finansowej, następnie zaprosił do dyskusji:
 Pan Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego dodał, iż Sejmik Województwa
Opolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza, który determinuje i warunkuje podjęcie wielu
przedsięwzięć na rzecz ochrony powietrza i właśnie nowe Działanie 5.5, a przede wszystkim ujęte
w nim środki, zdecydowanie pomogą w realizacji przedmiotowego Programu.
 Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zaprosił do procedowania:
 Uchwały nr 185/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którą
przyjęto jednogłośnie.
10. 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.
Zmiany kryteriów wynikają z uwzględnienia uwagi IK UP i polegają na doprecyzowaniu nazwy
kryterium o zgodności z prawodawstwem unijnym, z którego wynika aktualizacja trzech kryteriów
horyzontalnych uniwersalnych. Ponadto w związku z weryfikacją wymogów, podczas oceny
kryterium zgodności z kartą SZOOP RPO WO 2014-2020, wprowadzono autkorektę IZ RPO WO
polegającą na usunięciu dwóch kryteriów dot. Krajowych Ram Strategicznych Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planu działania w sektorze zdrowia.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku uwag Przewodniczący zaprosił do procedowania:
 Uchwały Nr 186/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 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.
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11. 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.
Aktualizacje kryteriów dotyczyły obszaru Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi,
jak na wstępie wyjaśnił Pan Dyrektor. Wprowadzono autokorekty IZ RPO WO 2014-2020 wynikające
z doświadczenia z dotychczasowej oceny wniosków w tym obszarze w celu usprawnienia systemu
oceny polegające na usunięcie, aktualizacji i wprowadzeniu nowego kryterium Kompleksowy
charakter projektu. Ponadto zmiany nazwy kryteriów, czy też aktualizacje definicji 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 oraz z uwzględnienia uwagi IK UP. Poza tym, zmiany są wynikiem 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.
 Następnie jednogłośnie przyjęto:
 Uchwałę Nr 187/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 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.
12. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie
EFS zaprezentowała Pani Milena Piechnik – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu.
Pani Dyrektor poinformowała, iż zmiany dotyczą kryteriów merytorycznych szczegółowych
o charakterze bezwzględnym i wynikają z konieczności dostosowania nazwy kryterium do
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. Z treści Wytycznych usunięto informację nt. pomiaru
wskaźników OWES w ujęciu średniorocznym za wyjątkiem wskaźnika pn. procent wzrostu obrotów PS
objętych wsparciem (pomiar roczny). Wartości docelowe wskaźników zostały oszacowane
w konsultacji z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu oraz ośrodkami wsparcia
ekonomii społecznej, z uwzględnieniem stanu rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych
obszarach województwa opolskiego.
 Następnie w świetle braku uwag do prezentacji, przystąpiono do głosowania nad:
 Uchwałą Nr 188/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 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 jednogłośnie.
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13. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 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 usunięciu dwóch
kryteriów o charakterze bezwzględnym Limit wartości projektu i Przystosowanie do zmian
klimatycznych. Przedmiotowe kryteria nie mają już pokrycia w zapisach dokumentu.
 Następnie wobec braku uwag przystąpiono do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 189/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 44/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 5.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFRR, którą zatwierdzono jednogłośnie.
14. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach
przygranicznych w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Analogicznie do powyższych kryteriów wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji RPO WO 20142020 i polegają na usunięciu dwóch kryteriów o charakterze bezwzględnym Limit wartości projektu
i Przystosowanie do zmian klimatycznych, ponieważ nie mają już pokrycia w zapisach dokumentu.
 W świetle braku uwag Przewodniczący zaproponował procedowanie nad:
 Uchwałą Nr 190/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 34/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla
Poddziałania 5.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFRR, którą przyjęto jednogłośnie.
15. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w zakresie EFRR
zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO.
Aktualizacja kryteriów wynika ze zmian ustawowych na poziomie krajowym, weszła w życie
nowelizacja zapisów Ustawy Prawo Wodne, co zobowiązało do modyfikacji nazwy oraz definicji
kryterium o charakterze bezwzględnym nr 2 Wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 RLM
na kilometr sieci kanalizacyjnej z wyłączeniem terenów określonych w definicji kryterium, dla których
wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 RLM na kilometr sieci. Kryterium zapewnia
efektywność finansową oraz techniczną realizowanej sieci kanalizacyjnej i dotyczy tylko projektów
w zakresie budowy kanalizacji.
 Następnie wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do procedowania nad:
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 Uchwałą Nr 191/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 21/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania
5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w zakresie EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
16. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 6.1 Infrastruktura drogowa w zakresie EFRR zaprezentował
Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Aktualizacja dotyczy zarówno kryteriów w obszarze dróg wojewódzkich, jak i dróg powiatowych
gminnych. Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji RPO WO 2014-2020.
W zakresie dróg wojewódzkich przede wszystkim doprecyzowano definicję kryterium bezwzględnego
nr 1 Inwestycja dotyczy infrastruktury o znaczeniu regionalnym, przyczynia się do poprawy połączeń
z siecią TEN-T oraz wpływa na rozwój europejskiego jednolitego obszaru transportowego o zapis iż,
wsparcie uzyskają przede wszystkim zadania na rzecz rozwoju dróg wojewódzkich, w tym wybrane
odcinki pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci
dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi
i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności
transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. Przedmiotowe
inwestycje w infrastrukturę drogową mają na celu poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych,
przejść granicznych oraz obiektów i szlaków drogowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
gospodarczego regionu. Ponadto doprecyzowano definicje kryteriów punktowanych zgodnie
z zapisami w Programie.
W zakresie dróg powiatowych gminnych analogicznie doprecyzowano definicję kryterium
bezwzględnego nr 1 Inwestycja dotyczy dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie
z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi,
przejściami granicznymi lub zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi
w ramach projektów komplementarnych o zapis warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia
drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej i kompleksowej TEN-T i jej celów. Aby
mówić o interoperacyjności, sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy lub być przewidziana do
budowy w obecnej perspektywie finansowej. Ponadto podobnie, jak w powyższej grupie kryteriów,
doprecyzowano definicje kryteriów punktowanych zgodnie z zapisami w Programie.
 Następnie wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zaproponował przyjęcie:
 Uchwały Nr 192/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 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. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
17. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy w zakresie EFRR
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zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych UMWO.
Doprecyzowanie zapisów dotyczy modernizacji i rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej
i przystankowej. Wprowadzono wyjaśnienie znaczenia modernizacji rozumianej, jako większe prace
modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające całkowite osiągi
podsystemu, zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto doprecyzowano definicję
kryterium punktowanego nr 3 Stopień przygotowania projektu o zapis rankingowanie wg wartości
wskaźnika, tj. w zależności od stopnia przygotowania projektu na podstawie sumy punktów
przypisanych poszczególnym stopniom zaawansowania.
 Następnie wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 193/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 5/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów
merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania 6.2
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie
EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
18. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji RPO WO 2014-2020 i obejmują wprowadzenie zapisu
doprecyzowującego typy projektów objętych wsparciem, które dotyczą przebudowy, rozbudowy
i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych lub
wspomaganych polegającą jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków
mieszkalnych. Definicję kryterium nr 1 o charakterze bezwzględnym Wsparcie w zakresie mieszkań
chronionych oraz pozostałych form mieszkań wspomaganych uaktualniono zgodnie z zapisami
Programu pozostawiając jedynie przywołanie 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 bez zapisów
szczegółów świadczonej usługi, które również często ulegają aktualizacjom, co wymusza zmianę
zapisów kryteriów.
 Następnie Przewodniczący zaprosił do przyjęcia:
 Uchwały Nr 194/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 60/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania
10.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w zakresie EFRR, która została jednogłośnie zaakceptowana.
19. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych UMWO.
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Działanie 10.4 obejmuje jeden duży projekt infrastrukturalny pozakonkursowy, który obecnie jest
realizowany. Działania w ramach kryteriów dotyczą wyposażenia szkół i placówek kształcenia
zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie.
Modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m. in. centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego. Aktualizacji podlega obszar wsparcia, który został wskazany w RPO WO 2014-2020,
dlatego też analogicznie do wcześniej prezentowanych, należy zmodyfikować również tę grupę
kryteriów. Zmieniono punktację dla kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 5
Dopasowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i wykreślono informacje dotyczące
zgodności z obszarami rozwoju ujętymi w RSIWO2020. Mając na uwadze zapisy zaktualizowanego
Programu oraz promowanie branż mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki zarówno
na poziomie regionalnym, jak i krajowym usunięto kryterium bezwzględne Projekt obejmuje
specjalizacje regionalne zgodne z RSIWO2020. Ponadto w nawiązaniu do zmian zapisów Programu,
wprowadzono nowe kryterium Kierunki kształcenia, zgodnie z którym promuje się projekt, który
uwzględnia kierunki kształcenia związane z nowoczesnymi technologiami, w tym z procesami cyfryzacji
przemysłu.
 Następnie wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 195/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 25/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Działania
10.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w zakresie EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
20. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
wg stanu na 30 kwietnia 2018 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 140 naborów wniosków, dla których całkowita
kwota alokacji (środki EFRR/EFS) przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła
3 467,6 mln PLN, co stanowi 87 % środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2014-2020.
Pani Dyrektor omówiła stan wdrażania w podziale na poszczególne etapy. Skomentowała
przeprowadzone nabory, złożone wnioski i podpisane umowy, zatwierdzone wnioski o płatność oraz
wnioski certyfikowane do Komisji Europejskiej. Dotychczas zostało złożonych 1 917 wniosków na
kwotę 4 343,6 mln PLN, z których zatwierdzono 832 na kwotę 2 794,7 mln PLN oraz podpisano
748 umów na kwotę 2 464,4 mln PLN. Następnie poinformowała, iż województwo opolskie zajmuje
drugie miejsce w rankingu zawartych umów, jako % alokacji poszczególnych regionalnych programów
operacyjnych, z wynikiem 61,9 % alokacji Programu. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią ponad
17,5 % 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 lipca 2018 r. Do tego czasu zaplanowano przeprowadzenie 7 naborów na
łączną kwotę 193,8 mln PLN (EFRR/EFS – prezentacja stanowi załącznik nr 3 do Protokołu). Następnie
Pani Dyrektor omówiła nowe oznakowania projektów finansowanych z RPO WO 2014-2020, które
obowiązują od 1 czerwca 2018 r. i wspomniała o Konwencie Marszałków zaplanowanym w dniach 26 27 czerwca 2018 r. w Sulisławiu, na który zaproszono ministrów i przedstawicieli Komisji Europejskiej,
a którego głównym tematem będzie przyszła perspektywa finansowa.
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21. Stan realizacji Ram Wykonania wg stanu na 30 kwietnia 2018 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka
– Dyrektor 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. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia
wskaźniki zarówno dla EFRR, jak i dla EFS są liczone po zatwierdzeniu wniosków o płatność okresową.
Sukcesem można nazwać osiągnięcie wskaźników wskazanych w Ramach Wykonania do 2018 r. dla Osi
Priorytetowej 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, w ramach której
podpisano umowy na przebudowę lub modernizację 60,1 km dróg, co stanowi 154 % celu na rok 2018
oraz scertyfikowano do Komisji Europejskiej 72,7 mln Euro wydatków kwalifikowanych, co stanowi 115
% celu na 2018 r. Ponadto do sukcesu regionu można zaliczyć pozostałe osiągnięte wskaźniki Ram
Wykonania do 2018 r. w ramach których 258 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie (w zakresie OP II), co
stanowi 165 celu na 2018 r., wybudowano 3 obiekty „parkuj i jedź”, powstało 1 urządzenie dla celów
ochrony przeciwpowodziowej, co stanowi 100% celu na 2018 r. Ponadto objęto wsparciem
w podpisanych umowach 58 zabytków nieruchomych, które stanowią 290 % celu, jak również wsparto
16 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co stanowi 94 % celu. Objęto wsparciem
18 207 osób pochodzących z obszarów wiejskich objętych wsparciem, co stanowi 101 % celu.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wskaźniki, które jeszcze nie zostały osiągnięte. W obszarze
przedsiębiorcy i rynek pracy do 30 kwietnia br. 40 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie (w ramach OP
I), a 26 pozostało jeszcze do realizacji w 2018 r. Ponadto 9 176 osób bezrobotnych objęto wsparciem ,
a 3 494 osoby pozostają do wsparcia do końca roku. 204 osobom udzielono dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, 2 195 osób objęto usługami społecznymi, 4 207 osób objęto usługami
zdrowotnymi oraz wsparto 3 podmioty lecznicze spośród 7 zaplanowanych do wsparcia w 2018 r.
Jednocześnie do końca 2018 r. pozostały do zrealizowania w ramach projektów JST następujące
wartości wskaźników: 74,19 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych, 29,25 km ścieżek
rowerowych, 15 zmodernizowanych energetycznie budynków, 4 km sieci kanalizacji sanitarnej
i 5 obiektów zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach oraz 14 szt. jednostek taboru
pasażerskiego w komunikacji publicznej. Na zakończenie prezentacji Pani Dyrektor zapewniła o pełnej
mobilizacji wszystkich pracowników w kwestii realizacji projektów i osiągniecia założonych celów
i wskaźników.
 Pan Marszałek złożył podziękowanie wszystkim, którzy przyczyniają się do skutecznej realizacji
wskaźników Ram Wykonania i tym samym skutecznego osiągnięcia założonych celów.
 Pani Małgorzata Kucińska – Komisja Europejska podziękowała Instytucji Zarządzającej i Komitetowi
Monitorującemu za sprawne wdrażanie Programu poparte przede wszystkim zatwierdzonymi
wnioskami o płatność, w których Opolskie jest liderem i zajmuje I miejsce. Podobnie w kontraktacji
zajmujemy wysokie II miejsce na tle wszystkich województw. Pani Kucińska zwróciła uwagę, iż
osiągnięcie celów pośrednich wskaźników jest warunkiem pozyskania środków z Rezerwy Wykonania
na łączną kwotę 56,7 mln Euro. Następnie nawiązała do Konwentu Marszałków, w którym będzie
uczestniczyć Pan Christopher Todd prezentując ramy finansowe nowej perspektywy finansowej na lata
2021-2027 ogłoszone przez Komisję Europejską 2 maja br. Budżet globalny nowej perspektywy zakłada
mniejsze finansowanie polityki spójności w porównaniu do obecnej perspektywy, jednakże konkretny
podział środków nastąpi w drodze negocjacji kopert narodowych. Propozycja pakietu legislacyjnego
polityki spójności zostanie przedstawiona 29 maja br., dlatego planuje się, aby na kolejnych
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posiedzeniach zostały zaprezentowane informacje dotyczące przyszłości. Kończąc swoją wypowiedź
Pani Kucińska pogratulowała zamknięcia perspektywy finansowej 2007-2013 i zachęciła do dalszej
owocnej współpracy.
22. Informację o postępach w realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie
opolskim na lata 2014-2020 i o analizie jej wyników, dokonanej przez IZ RPO WO 2014-2020
zaprezentowała Pani Agnieszka Okupniak – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych
W okresie sprawozdawczym (2017 r.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 prowadziła działania mające na celu wspomaganie
wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych regionu (cel nadrzędny) oraz
aktywizację mieszkańców województwa opolskiego w ubieganiu się o wsparcie z funduszy
europejskich, wsparcie beneficjentów województwa opolskiego w realizacji projektów (cele
szczegółowe). Działania były prowadzone zgodnie ze Strategią komunikacji funduszy europejskich
w województwie opolskim na lata 2014-2020 oraz Rocznym planem działań informacyjnych
i promocyjnych na 2017 rok. Były one adresowane przede wszystkim do potencjalnych beneficjentów,
beneficjentów, potencjalnych uczestników projektów. Działania były dostępne również dla osób
z niepełnosprawnościami. Działania zrealizowane w ramach kampanii promującej możliwość uzyskania
dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 pod nazwą „Fundusze mają moc. Sięgnij po nie
w Opolskiem” to:









ok. 721 emisji spotów w stacjach radiowych województwa opolskiego (Radio Opole, Radio Park,
Radio RMF Maxxx, Radio Eska Opole),
26 emisji 13 całostronicowych ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie w Gazecie Wyborczej
wydanie opolskie i Nowej Trybunie Opolskiej,
910 tys. odsłon double billboard odsyłającego do strony www.rpo.opolskie.pl z ogłoszeniem o naborze
na www.nto.pl oraz 364 tys. odsłon na www.gazeta.opole.pl,
160 tys. odsłon spotu video 45-sek. na www.onet.pl oraz 240 tys. odsłon na www.wp.pl,
emisje artykułu zachęcającego do udziału w projektach w ramach RPO WO 2014-2020 oraz
informującego o harmonogramie naborów wniosków w ramach RPO WO 2014-2020 na rok 2018
w gazetach lokalnych województwa opolskiego (Nowiny Nyskie, Kulisy Powiatu, Nowa Gazeta Lokalna,
Tygodnik Lokalny 7 dni, Gazeta Brzeska).
Piknik z Funduszami Europejskimi Kędzierzyn-Koźle 21 maja 2017
Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
Następnie Pani Dyrektor omówiła wskaźniki realizacji celów Strategii komunikacji funduszy
europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020, które są realizowane narastająco od 2015 r.
W dalszej kolejności przedstawiła badanie skuteczności kampanii promocyjnej RPO WO 2014-2020
zrealizowane przez zespół badawczy pod kierownictwem dr inż. Mirosławy Szewczyk z Politechniki
Opolskiej. Badanie przeprowadzono techniką CATI na próbie ponad 500 osób. Najważniejsze wyniki
badania ujawniły, iż 52% badanych zadeklarowało, że kojarzy kampanię i/lub hasło, 56% osób
dowiedziało się, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020, 64%
osób zadeklarowało, iż informacje przekazywane w ramach kampanii pomogły podjąć decyzję
o złożeniu wniosku o dofinansowanie, 67% osób stwierdziło, iż informacje przekazywane w ramach
kampanii pomogły prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.
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Badanie skuteczności Pikniku z Funduszami Europejskimi za pomocą ankiet pokazało, iż respondenci
zapytani o to, co skłoniło ich do wzięcia udziału w imprezie odpowiedzieli, iż były to motywy związane
z rozrywką (chęć miłego spędzenia niedzieli, wzięcia udziału w atrakcjach dla dzieci i koncertach),
niemniej jednak duża grupa badanych (38%) osób przyszła na Piknik ze względu na chęć zapoznania się
z ofertą Funduszy Europejskich, w tym z RPO WO 2014-2020. 56% badanych zadeklarowało, że podczas
pikniku poznali projekt lub projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich realizowane
w województwie opolskim. Większość osób dowiedziała się o pikniku z plakatów (26%), Facebooka
(27%) i od znajomych (21%). Pozostałe osoby uzyskały informacje z radia w tym przypadku z Radia Park
i Radia Opole, gazety – NTO lub po prostu przechodziły obok miejsca organizowania pikniku.
Na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników szkoleń dla beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów wyliczono średnią arytmetyczną ocen szkoleń zrealizowanych przez IZ
oraz IP RPO WO 2014-2020. Średnia arytmetyczna ocen wszystkich szkoleń zrealizowanych w roku
2017 wyniosła 4,29, co jest bardzo dobrym wynikiem, podsumowała Pani Dyrektor.
23. W sprawach różnych Przewodniczący Andrzej Buła zaprosił wszystkich uczestników spotkania do
zwiedzania i wysłuchania historii Domu Pielgrzyma, następnie zamykając obrady podziękował
wszystkim uczestnikom spotkania za udział.
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Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, 25.06.2018 r.
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