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PROTOKÓŁ
Z XXV POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

z dnia 13 listopada 2018 r.

1. XXV jubileuszowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 13 listopada 
2018 r. w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył w zastępstwie Przewodniczącego Pan Roman Kolek, 
Wicemarszałek Województwa Opolskiego uczestniczyło 57 osób, natomiast kworum wymagane do 
podejmowania uchwał zostało zapewnione poprzez udział 36 osób z prawem głosu (członkowie lub 
zastępcy). Imienna lista uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na wstępie spotkania Pan Roman Kolek – Wiceprzewodniczący Komitetu wyjaśnił, iż XXV jubileuszowe 
posiedzenie jest okazją do zbilansowania, podsumowania oraz zaprezentowania efektów 
zaangażowania oraz wspólnego działania wszystkich członków Komitetu na rzecz wdrażania   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Następnie 
poprzez aklamację przyjęto program XXV posiedzenia KM RPO WO 2014-2020.

2. Podsumowanie działalności Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 – zaprezentowała Pani 
Karina Bedrunka, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Na wstępie prezentacji Pani Dyrektor wyjaśniła, iż skład Komitetu tworzą 53 osoby w podziale na 
przedstawicieli strony rządowej – 12 osób, co stanowi 23 % składu, przedstawicieli strony 
samorządowej – 20 osób, które stanowią 38 % składu oraz przedstawicieli partnerów spoza 
administracji – 21 osób stanowiących 39 %. Najlepszą frekwencję w posiedzeniach uzyskali 
przedstawiciele strony samorządowej uzyskując imponujący wynik 87 %. 
W ramach obecnej perspektywy finansowej już cztery lata regularnie organizowane są spotkania, 
pierwsze posiedzenie miało miejsce 17 marca 2015 r. 

Od początku działalności Komitetu miały miejsce 24 posiedzenia oraz przeprowadzono 8 procedur 
obiegowych, w ramach których przyjęto 202 uchwały. Najwięcej przyjętych uchwał dotyczyło kryteriów 
wyboru projektów, m.in. dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 
oraz Działania 6.1 Infrastruktura drogowa. Wśród 24 dotychczasowych posiedzeń, na szczególną 
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uwagę zasługują dwa posiedzenia wyjazdowe w  Jarnołtówku i na Górze Św. Anny. Na zakończenie 
Pani Dyrektor zaprezentowała również ciekawostki dotyczące pracy gremium: łączny czas posiedzeń to 
57:05, zaprotokołowano łącznie 342 strony oraz przygotowano 4226 stron materiałów na wszystkie 
dotychczasowe posiedzenia. 

3. Podziękowania dla członków KM RPO WO 2014-2020 – poprowadził Pan Roman Kolek, Wicemarszałek 
Województwa Opolskiego.  

W imieniu Zarządu Województwa Opolskiego obradującego w latach 2014-2020 Wiceprzewodniczący 
złożył podziękowania wszystkim obecnym członkom i zastępcom członków za udział w pracach 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020. Zwrócił uwagę, iż czynny udział w posiedzeniach pozwolił na płynny proces podejmowania 
decyzji związanych z wdrażaniem funduszy unijnych w województwie opolskim. Przekazując na ich ręce 
specjalne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie, życzył każdemu dalszych sukcesów. 

4. 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.

Aktualizacja grupy kryteriów dot. gospodarowania odpadami komunalnymi została podyktowana 
potrzebą doprecyzowania treści kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego o zapis, iż 
kryterium dotyczy jedynie projektów dot. PSZOK. 

 Następnie wobec braku uwag przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 203/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 13 listopada 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 zatwierdzono jednogłośnie.

5. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej w zakresie EFRR zaprezentowała Pani Anna Juszczyszyn – Aglomeracja Opolska.

Aktualizacja polega na usunięciu kryterium merytorycznego szczegółowego nr 5 Projekt zakłada, że co 
najmniej 50% wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu stanowią 
uczniowie/słuchacze/wychowankowie szkół/placówek systemu oświaty, a 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.

 Następnie wobec braku głosów w dyskusji jednogłośnie przyjęto: 

 Uchwałę Nr 204/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 13 listopada 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 
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punktowanych dla Poddziałania 9.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS.

6. Aktualizację Regulaminu działania KM RPO WO 2014-2020 zaprezentował Pan Jacek Partyka – 
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Do treści merytorycznej dokumentu nie wprowadzono żadnych zmian. Aktualizacji uległy loga przyjęte 
przez Instytucję Zarządzającą do stosowania zarówno w części ogólnej dokumentu, jak i w załącznikach 
dotyczących uczestnictwa oraz zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu. 

Do propozycji zmian technicznych Regulaminu działania nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń, 
dlatego też Wicemarszałek Roman Kolek zaprosił do procedowania nad :

 Uchwałą Nr 205/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 13 listopada 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, którą przyjęto jednogłośnie.

7. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
wg stanu na 31 października 2018 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka –  Dyrektor Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Na sukces Opolszczyzny we wdrażaniu środków unijnych w ramach RPO WO 2014-2020 pracują cztery 
instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Aglomeracja Opolska 
i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, na wstępie podkreśliła Pani Dyrektor i dodała, że 
obecnie województwo opolskie to jeden wielki plac budowy, co oznacza, iż środki unijne są nie tylko 
wydawane, ale przede wszystkim dobrze inwestowane w całym regionie. Ponadto zwróciła uwagę na 
projekty partnerskie, których realizacja jest nowością i ogromnym sukcesem Opolszczyzny. 

Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 157 naborów wniosków na kwotę 3 296,7 mln 
PLN, w ramach których zaangażowano 81,6% środków Programu. Dotychczas podpisano 908 umów na 
kwotę 2,95 mln PLN, co przekłada się na kontraktację na poziomie 72% i co plasuje województwo 
opolskie na zaszczytnym drugim miejscu w skali kraju (cel na 2018 r. ustanowiony przez MIR: 73%). 
Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią 25,2% alokacji Programu. Rzeczywiste płatności poniesione 
na rzez Beneficjentów wynoszą ponad 31%. Powyższe wartości ukazują, iż RPO WO 2014-2020 jest 
dobrze wdrażany i wyznaczone przez MIR cele kontraktacyjne rokrocznie są osiągane i w bieżącym 
roku również cel powinien zostać osiągnięty. Następnie Pani Dyrektor poinformowała, iż 
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WO 2014-2020 na 2019 r. zostanie 
opublikowany na stronie www.rpo.opolskie.pl do 30 listopada br.

Na zakończenie prezentacji Pani Dyrektor Bedrunka podkreśliła, iż w 2019 roku minie 15 lat odkąd 
Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, a to, co zostało osiągnięte, nie wydarzyłoby 
się bez dobrej współpracy, partnerstwa i komunikacji.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący potwierdził wielki sukces Opolszczyzny i zaprosił do 
dyskusji:

http://www.rpo.opolskie.pl/
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 Pani Wiceprezydent Małgorzata Stelnicka, pogratulowała wszystkim beneficjentom sprawnego 
wdrażania środków unijnych, a następnie spytała o nabór na infrastrukturę drogową w ramach 
procedury konkursowej, który miał mieć miejsce jeszcze w tym roku. 

 Pani Dyrektor Bedrunka wyjaśniła, iż w tym roku nie jest już planowany nabór na drogi wojewódzkie, 
natomiast tak, jak wcześniej wspomniała, Harmonogram naboru wniosków na 2019 rok zostanie 
zatwierdzony  30 listopada br., obecnie jest jeszcze na etapie uzgodnień.

 Pani Magdalena Olszewska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pogratulowała dotychczasowych 
osiągnięć i życzyła powodzenia oraz dalszych sukcesów.

 Pan Jarosław Izdebski, Ministerstwo Zdrowia również wyraził swoje uznanie dla osiągnięć 
Opolszczyzny i pogratulował dobrej współpracy pomiędzy zainteresowanymi Instytucjami, która 
z pewnością przełożyła się na sukces. Złożył również specjalne podziękowania za dobrą organizację dla 
Sekretariatu Komitetu.

 Wiceprzewodniczący podziękował za słowa uznania i zapewnił, iż są one wielką motywacją do dalszej 
wydajnej pracy. Następnie nawiązał do polityki zdrowotnej kraju, wyrażając nadzieję, iż po 
sprawdzeniu zdrowotnych działań wdrażanych przez regionalne programy operacyjne, w przyszłości 
warto będzie kontynuować je w ramach polityki zdrowotnej, przy zaangażowaniu środków krajowych. 
Nadmienił również, iż zdrowotne programy krajowe traktowane są jako duże wyzwanie, jako pilotaż, 
jednakże etapowość ich wdrażania umożliwia bieżącą ewaluację i modyfikację, co przekłada się na ich 
większą skuteczność i tym samym perspektywę kontynuacji w przyszłości ze środków krajowych.

 Pani Krystyna Ciemniak, Forum Związków Zawodowych pochwaliła ogrom pracy włożony w ten 
imponujący stan wdrażania i stwierdziła, iż województwo opolskie jest najmniejszym, ale najbardziej 
prężnym regionem w kraju. Jednocześnie nawiązała do akcji Opolska Mama ma Moc, która wzbudza 
pozytywne emocje, inspiruje do organizacji wielu warsztatów tematycznych, wydarzeń i spotkań. 
To właśnie Pani Karina Bedrunka jest twórczynią koncepcji akcji oraz opracowania dwóch wydanych 
dotychczas książek. Podkreśliła pasję i energię Pani dyrektor do nowych wyzwań oraz umiejętność 
przekonywania innych do ich realizacji, jak również ogromne zaangażowanie we wsparcie opolskich 
rodzin.

 Następnie Pan Wicemarszałek podziękował za wszystkie pozytywne wypowiedzi i zachęcił do pracy 
nad kolejną równie wspaniałą książką.  

8. Stan realizacji Ram Wykonania wg stanu na 31 października 2018 r. zaprezentowała  Pani Karina 
Bedrunka 

Pani Dyrektor podkreśliła, iż stan wdrażania przekłada się na stan realizacji Ram Wykonania. 
Pozyskanie dodatkowych 56,7 mln Euro to cel, jaki jest do osiągnięcia. W ramach dziesięciu Osi 
Priorytetowych zakłada się osiągnięcie 30 wskaźników. Dotychczas udało się osiągnąć 21 wskaźników, 
tj. 4 Kluczowe  Etapy Wdrażania, 11 wskaźników produktu oraz 6 wskaźników finansowych. Jako 
jedyne województwo w kraju, nie zmienialiśmy zaplanowanych Ram Wykonania, co podkreśliła Pani 
Dyrektor. Ujednolicenie przez KE sposobu pomiaru wskaźników EFRR i EFS z zatwierdzonych wniosków 
o płatność okresową ułatwiło osiągnięcie celów z Ram Wykonania. W ramach Osi priorytetowej 
1 Innowacje w gospodarce, Osi 4 Zapobieganie zagrożeniom, Osi 5 Ochrona Środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Osi 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców oraz Osi 9 
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Wysoka jakość edukacji wskaźniki z Ram Wykonania zostały już osiągnięte. Zatem formalnie można już 
teraz liczyć do wykorzystania środki z Ram Wykonania, przypisane tym obszarom. Ponadto w Osi 
priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka wydatki zostały już scertyfikowane na poziomie prawie 
32 mln Euro oraz wsparto 410 przedsiębiorstw, co pozwoliło na realizację celu na 2018 r. na poziomie 
263%. W Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna zrealizowano wskaźnik dot. budowy obiektów 
„parkuj i jedź” na poziomie 200% i wskaźnik jednostki taboru pasażerskiego w komunikacji publicznej 
na poziomie 93% celu. W ramach Osi 7 Konkurencyjny rynek pracy wskaźniki produktu zostały 
osiągnięte, do scertyfikowania pozostało 11,3 mln Euro. Jednocześnie do końca 2018 r. pozostały do 
zrealizowania w ramach usług społecznych i zdrowotnych wskaźniki: liczba osób objętych usługami 
zdrowotnymi oraz liczba wspartych podmiotów leczniczych. Realizacja ww. wskaźników nie wydaje się 
być zagrożona. Podobnie sytuacja wygląda w Osi priorytetowej 10 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną, gdzie wnioski zostały już złożone, pozostaje kwestia akceptacji i certyfikacji wydatków do 
UE. 

Odnośnie projektów samorządów do końca roku mamy do zrealizowania 32,36 ha terenów 
inwestycyjnych, 19,9 km ścieżek rowerowych. Dzięki stałym kontaktom z Beneficjentami i bieżącemu 
monitorowaniu wskaźników z całą pewnością można stwierdzić, iż ich realizacja do końca 2018 r. nie 
wydaje się być zagrożona. 

Jednocześnie Pani Dyrektor wspomniała o otrzymaniu przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia 
Edukacji pierwszej nagrody w konkursie VET Excellence Awards 2018 za projekt Opolskie Szkolnictwo 
Zawodowe bliżej Rynku Pracy 2, co z pewnością można uznać za ogromny sukces. 

9. Informację o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 oraz o działaniach 
na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności zaprezentował Pan Jacek Partyka, Z-ca 
Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

Celem strategicznym RPO WO 2014-2020 jest realizacja Programu, która ma przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawy jakości życia 
w wielokulturowym regionie opolskim (cel główny RPO WO 2014-2020). Celem nadrzędnym jest  
Komunikacja Funduszy Europejskich wspomagająca wykorzystanie środków europejskich dla realizacji 
celów rozwojowych regionu. Najważniejsze zadania do realizacji w 2019 roku to:

a. Kampania promująca możliwości udziału w projektach oraz zwiększająca widoczność efektów polityki 
spójności w ramach RPO WO 2014-2020 – działanie o charakterze kampanii o szerokim zasięgu. 
Kampania ma na celu promocję możliwości udziału w projektach wśród potencjalnych uczestników 
projektów oraz zwiększenie widoczności efektów polityki spójności wśród opinii publicznej 
województwa opolskiego. Kampania zostanie zrealizowana od sierpnia do listopada  2019 r. i będzie 
obejmować media regionalne (stacje radiowe, dzienniki regionalne i gazety lokalne oraz Internet, 
w tym Facebook).

b. Informowanie potencjalnych beneficjentów i beneficjentów o możliwościach i formach 
dofinansowania, aktualnych konkursach i naborach wniosków, kanałach informacji o Funduszach 
Europejskich, jako wsparcie realizacji projektów (informacja na stronę www, newsletter).

c. Organizacja akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Działania będą realizowane zgodnie ze 
standardami dostępności, o których mowa w dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
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równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” z zastosowaniem 
zasad prostego języka. Planuje się Obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich – Organizacja 
imprezy plenerowej, Międzynarodowej konferencji naukowej i IV Opolskiej Konferencji Monitorowania 
i Ewaluacji Polityk Publicznych. Planuje się wydanie publikacji podsumowującej wdrażanie RPO WO 
2014-2020, ulotki/broszury dot. podmiotowego systemu finansowania usług rozwojowych 
i instrumentów finansowych, natomiast w nawiązaniu do w/w spotkań zostaną wydane  materiały 
konferencyjne, promocyjne oraz publikacje i e-publikacje pokonferencyjne.

10. Na zakończenie Pan Wicemarszałek Kolek podziękował wszystkim za sprawne podejmowanie decyzji, 
następnie zamknął obrady i zaprosił wszystkich na wspólny obiad. 

 

Sporządziła:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO 
Opole, 7 grudnia 2018 r.

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