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PROTOKÓŁ
Z XXVI POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

z dnia 27 lutego 2019 r.

1. XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 27 lutego 2019 r. w sali 
konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Andrzej Buła, Marszałek Województwa 
Opolskiego uczestniczyły 63 osoby, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało 
zapewnione poprzez udział 41 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna lista 
uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie programu XXVI posiedzenia KM RPO WO 2014-2020. 

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego powitał wszystkich uczestników spotkania, 
następnie poprzez aklamację wyrażono akceptację dla zaproponowanego programu spotkania.

3. Wskazanie Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 

W związku ze zmianą członka Komitetu z ramienia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, 
Przewodniczący wskazał na swojego stałego zastępcę – Pana Romana Kolka, Wicemarszałka 
Województwa Opolskiego. Propozycja została zaakceptowana i zatwierdzona:

 Uchwałą nr 206/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr 2/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy 
Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, którą przyjęto większością głosów, jedna osoba wstrzymała się od 
głosu.

4. Zmiany składu KM RPO WO 2014-2020, które zostały przyjęte Uchwałą nr 316/2019 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. przedstawił Przewodniczący Komitetu:

 W związku z wyborami samorządowymi w składzie Komitetu miały miejsce następujące zmiany:
a. W miejsce Pana Antoniego Konopki wskazano Pana Zbigniewa Kubalańcę – Wicemarszałka 

Województwa Opolskiego. 
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b. Związek Gmin Wiejskich zdecydował o pozostawieniu w składzie gremium swojego członka Pana 
Andrzeja Pyziak, natomiast jego stały zastępca został odwołany i nie wskazano dotychczas 
nowego.

c. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej zarekomendował na funkcję członka Komitetu 
Pana Rafała Bartka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Pana Piotra 
Wacha – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego.

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do składu Komitetu wskazało nowego przedstawiciela, stałym 
zastępcą członka będzie Pani Edyta Walicka – Starszy Specjalista w Departamencie Regionalnych 
Programów Operacyjnych.

 Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości do prac w Komitecie wskazało nowego 
przedstawiciela. Stałym zastępcą członka będzie Pani Magdalena Maksymowicz – Wiceprezes 
Zarządu.

 Rada OPZZ Województwa Opolskiego zarekomendowała na stanowisko stałego zastępcy członka 
nowego przedstawiciela Pana Bogusława Tercjaka. 

 Ministerstwo Cyfryzacji  przekazało informację o zmianie statusu przedstawiciela i jednocześnie  
do udziału w pracach gremium w charakterze obserwatora wskazało Panią Wiolettę Zwara – 
Głównego Specjalistę ds. Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji Biura Analiz 
i Projektów Strategicznych.

 Ministerstwo Energii zawnioskowało o zmianę składu przedstawicieli resortu energii. Na nowego 
stałego zastępcę członka zarekomendowano Panią Monikę Darocha.

 Zarząd Województwa Opolskiego do składu Komitetu w charakterze obserwatora 
zarekomendował Panią Aleksandrę Świerczyńską – Pełnomocnika Funduszy Europejskich 
w UMWO.
Nowym członkom Komitetu wręczono akty nominacyjne.

5. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy w zakresie EFRR 
zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Zmiana wynika z możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnej, tylko jednej spośród trzech 
zaplanowanych do realizacji inwestycji kierunków linii kolejowych w województwie opolskim 
i dotyczyła wprowadzenia nowego typu projektu Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej 
i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej. Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i przedstawicieli PKP i PLK S.A. oraz środków, które pozostały po 
realizacji linii kolejowej Opole-Nysa, zaproponowano wprowadzenie nowych kryteriów dla tego 
działania oraz zidentyfikowano instytucję, której zadaniem będzie przygotowanie dokumentacji 
przedprojektowej dot. dwóch linii kolejowych, realizowanych prawdopodobnie w przyszłości. 

 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący złożył podziękowania na ręce Pani Małgorzaty Kucińskiej – 
przedstawicielki Komisji Europejskiej za sprawne negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego i następnie wobec braku uwag przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 207/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 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 
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dla Działania 6.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w zakresie EFRR, którą zatwierdzono jednogłośnie.

6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – 
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Aktualizacja kryteriów dotyczy tych obszarów, które zostały wskazane do zmian w rekomendacjach 
Komitetu Sterującego ds. Zdrowia. Kryteria zostały dodane na podstawie Uchwały Nr 62/2018/XIX 
Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach 
Priorytetu Inwestycyjnego 9a. Ponadto w definicji kryterium bezwzględnego nr 5 Realizowane wsparcie 
bazuje na obecnej infrastrukturze i służy ogólnej poprawie wydajności jednostki i zaspokojeniu lepszego 
dostępu do świadczonych usług medycznych doszczegółowiono, jakie parametry obiektu budowlanego 
nie mogą ulec zmianie. 

 Do przedstawionych kryteriów nie zgłoszono uwag i tym samym przystąpiono do procedowania nad:

 Uchwałą Nr 208/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 88/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych 
punktowanych dla Poddziałania 10.1.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, którą zatwierdzono jednogłośnie.

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.

W grupie kryteriów Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem zmiany wynikają przede wszystkim 
z konieczności dostosowania zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020. Ponadto zaktualizowano definicję kryterium Kompleksowość wsparcia w ramach projektu 
z uwagi na konieczność rezygnacji z profilaktyki zakażeń pneumokokowych po wprowadzeniu przez 
NFZ możliwości refundacji szczepień. W kryterium Zasięg oddziaływania projektu zmiany wynikają 
z racjonalizacji podejścia w kontekście terytorialnym poprzez wyodrębnienie 5 mniejszych obszarów 
zamiast 3 dużych subregionów. Podział województwa na większą liczbę obszarów, spowoduje, że 
wybrane projekty będą łatwiejsze do realizacji (niższa kwota alokacji i wartości docelowe wskaźników). 
Pozostałe zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów kryteriów. Ponadto kryterium 
Projekt zakłada objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  
funkcje  społeczno-gospodarcze doprecyzowano w zapisie definicji oraz zmieniono punktację.

 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pan Jarosław Izdebski – Ministerstwo Zdrowia, potwierdził, iż wszystkie zaprezentowane zmiany 
zostały zatwierdzone przez Komitet Sterujący ds. Zdrowia i poprosił o przekazanie informacji 
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o  technicznej zmianie ostatniego kryterium dot. delimitacji miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze do sekretariatu Komitetu.

Zmiany w grupie kryteriów dot. Działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym w zakresie 
nadwagi, otyłości i cukrzycy są analogiczne do powyższych i wynikają z konieczności dostosowania 
zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz znowelizowanego 
Programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym.

 Pan Jarosław Izdebski – Ministerstwo Zdrowia, analogicznie poprosił o przekazanie informacji 
o  technicznej zmianie ostatniego kryterium dot. delimitacji miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze do sekretariatu Komitetu Sterującego. Jednocześnie wyraził pozytywną opinię 
dot. decyzji o rozszerzeniu grupy docelowej i poprosił o przesłanie metodologii związanej z wyceną 
dietetyki, aktywności itp.

 Pan Wicemarszałek Roman Kolek zapewnił o ciągłości pracy nad dokumentami i zapewnił, iż 
w momencie zakończenia prac, wszelkie dane zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

 Po zakończeniu dyskusji Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do zatwierdzenia :

 Uchwały Nr 209/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 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 podjęto jednogłośnie.

8. 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 – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Aktualizacja kryteriów do projektu pozakonkursowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu polegająca na zmianach redakcyjnych, wynika przede wszystkim z aktualizacji Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020Ponadto wprowadzono nowe kryterium 
Ewaluacja działań OWES oraz weryfikacja statusu PS, na mocy którego Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu zobligowany jest do dokonania ewaluacji działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz weryfikowania statusu przedsiębiorstw społecznych zgodnie ze ścieżką weryfikacji 
statusu PS określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 Po zakończeniu prezentacji i braku uwag Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do zatwierdzenia :

 Uchwały Nr 210/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 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 podjęto jednogłośnie.
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9. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej w zakresie EFS 
zaprezentowała Pani Milena Piechnik – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Kolejne kryteria do projektu pozakonkursowego, w których zmiany wynikają m.in. z konieczności 
dostosowania nazwy i definicji kryterium do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Ponadto zmiany 
wynikają również z analiz osiągnięcia wskaźników docelowych, dlatego też zawnioskowano o obniżenie 
procentu osób zamieszkałych na terenach wiejskich w ramach przedmiotowego kryterium, gdyż 
kierowanie wsparcia do uczestników projektu powinno wynikać przede wszystkim z diagnozy potrzeb 
tych osób, a w mniejszym stopniu z faktu zamieszkiwania na określonym obszarze (miejskim lub 
wiejskim). Dodatkowo wartość docelowa wskaźnika pn. liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 
w dotychczas zawartych umowach o dofinansowanie w osi priorytetowej IX wynosi 95 % wartości 
docelowej planowanej do osiągnięcia do 2023r. (Dane na dzień 31.12.2018r.).   

 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pan Łukasz Pietrzak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaproponował pozostawienie kryterium 
w niezmiennej formie z uwagi na cel tego kryterium, jakim jest niewątpliwie walka z ubóstwem na 
obszarach wiejskich, niwelowanie deficytu w dostępie do podstawowych dóbr i usług, czy też 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

 Pani Milena Piechnik powołując się na informacje uzyskane z dotychczasowych naborów nie zgodziła 
się z propozycją swojego przedmówcy i zasugerowała przegłosowanie propozycji.

 Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, 
zaproponowała zmianę charakteru kryterium z bezwzględnego na punktowane.

 Pan Łukasz Pietrzak przychylił się do propozycji Pani Dyrektor.

 Pani Magdalena Olszewska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, również wyraziła aprobatę dla 
propozycji Pani Dyrektor Bedrunki w kwestii zmiany charakteru kryterium i zaproponowała przyjęcie 
zaktualizowanego kryterium z uwagi na czas ogłoszenia konkursu, w ramach procedury obiegowej, 
która nie wymaga zwoływania posiedzenia Komitetu.

 Pan Marszałek Buła wyjaśnił, iż aktualizacja kryteriów nie ma na celu dyskryminacji potencjalnych 
beneficjentów, a wręcz przeciwnie dotychczasowe doświadczenia mają wpływ na propozycje zmian 
dokumentów z korzyścią dla przyszłych naborów.

 Pani Krystyna Ciemniak – Forum Związków Zawodowych, poprosiła Panią Dyrektor Piechnik 
o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie i potwierdzenie słuszności potrzeby zmiany propozycji 
kryterium.

 Pani Piechnik wyraziła pozytywną opinię do podjętej decyzji.

 Reasumując Przewodniczący poinformował o zakończeniu dyskusji i procedowania nad kryteriami, 
informując jednocześnie o przygotowaniu nowej wersji kryteriów i przyjęciu ich w ramach procedury 
pisemnej akceptacji. 
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10. Roczne Plany Działania na 2019 r. w obszarze EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowych zaprezentował Pan Jacek 
Partyka – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

Zgodnie z obowiązkiem Instytucji Zarządzającej w każdym roku przygotowywane są Plany działania dla 
poszczególnych Osi priorytetowych w ramach EFS, które zawierają wszystkie najistotniejsze sprawy 
związane z prowadzeniem naborów. Każdy z trzech rocznych Planów Działania dla Osi VII, VIII i IX 
zawiera informacje o instytucjach uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, karty naborów konkursowych dla każdego 
poddziałania, karty naborów pozakonkursowych oraz załączniki, na które składają się kryteria wyboru 
projektów oraz zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami. Dokumenty w formie syntetycznej 
są przekazywane informacyjnie dla członków Komitetu Monitorującego.

11. Aktualizację Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 przedstawiła Pani Jagoda Sokołowska – Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji 
w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.

Celem Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020 jest wskazanie głównych kierunków działań ewaluacyjnych 
– w zakresie badań ewaluacyjnych i rozwoju potencjału ewaluacyjnego – planowanych do realizacji 
w okresie 2014-2023 oraz określenie sposobu organizacji tego procesu w Województwie Opolskim. 
Opolska Jednostka Ewaluacyjna zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 
na lata 2014-2020 dokonała w roku 2018 przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Efektem powyższego działania było 
uruchomienie procesu aktualizacji Planu ewaluacji RPO WO 2014-2020, w tym skonsultowanie 
proponowanych zmian wśród interesariuszy Planu, czyli Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem, IZ 
i IP RPO WO 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Zarząd Województwa Opolskiego. 
Obecna aktualizacja wynika w głównej mierze z analizy stopnia wdrażania RPO WO 2014-2020 oraz ze 
zmian, wprowadzonych w zapisach następujących dokumentów Wytycznych w zakresie ewaluacji 
polityki spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wraz z załącznikiem nr 6 pn. Sposób pomiaru 
wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne). 
Szereg wprowadzonych do dokumentu zmian, w tym następujących jeszcze pod koniec roku 
spowodowało, że zaktualizowany dokument został zaakceptowany i przyjęty przez ZWO 4 lutego 2019 
roku. 

Nadal w liście badań ewaluacyjnych pozostaje 14 badań, natomiast w przypadku 10 badań zostały 
wprowadzone aktualizacje. Dokonano usunięcia ewaluacji podsumowującej system realizacji RPO WO 
2014-2020 i przesunięcia budżetu niniejszego badania na ewaluację ex-ante RPO WO 2021-2027.  
Rozszerzono ewaluację ex-ante RPO WO 2021-2027 o ewaluację instrumentów finansowych. Terminy 
wybranych ewaluacji zostały zmodyfikowane, dokonano przesunięć wewnętrznych pomiędzy 
badaniami ewaluacyjnymi, ale nie zwiększono budżetu zaplanowanego w ramach całościowego planu 
ewaluacji. Największe zmiany dotyczyły Ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2021-2027, w tym w zakresie instrumentów finansowych, gdzie  
dostosowano tytuł do zwiększonego zakresu badania oraz uwzględniono w badaniu obligatoryjną 
ewaluację instrumentów finansowych. Ponadto przesunięto termin ewaluacji z I-III kwartał 2020 na IV 
kwartał 2019 – II kwartał 2020 oraz zwiększono budżet o 60 000 zł.
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 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego zapytał, czy ewaluacja dotycząca 
efektów programów zdrowotnych nie powinna zostać zaplanowana i zrealizowana szybciej od 
zaplanowanej, gdyż niezwykle ważne jest zbadanie efektywności działania tych programów i być może 
rekomendowanie ich skuteczności do poziomu krajowego.

 Pani Kierownik poinformowała, iż zgodnie z planem, badanie zostało zaplanowane w 2022 r. i z 
perspektywy budżetu nie jest możliwym zrealizowanie tego badania wcześniej, jednakże można 
przedyskutować decyzję terminu ponownie.

 Pani Dyrektor Bedrunka zapewniła o sprawdzeniu możliwości przesunięcia terminu badania 
konsultując temat zarówno z Departamentem Polityki Regionalnej i Przestrzennej, jak i Ministerstwem 
Zdrowia. 

 Pani Sokołowska dodała, iż każdy z regionów jest zobowiązany do ewaluacji regionalnych programów 
zdrowotnych, potwierdziła słuszność uwagi Pana Wicemarszałka Kolka i zachęciła do przemyślenia 
propozycji.  

 W świetle braku innych uwag Pan Marszałek Andrzej Buła zaprosił do zatwierdzenia :

 Uchwały Nr 211/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 27 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu 
Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
w zakresie EFRR, którą podjęto jednogłośnie.

12. Wyniki Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa opolskiego w obszarach oddziaływania 
EFS zaprezentował Pan Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej 
UMWO.

Analiza została przygotowana na wniosek Komisji Europejskiej, a jej celem jest ocena sytuacji 
społeczno-gospodarczej w województwie opolskim, w obszarach na które wpływa Europejski Fundusz 
Społeczny oraz wypracowanie rekomendacji pod kątem RPO WO 2014-2020, zarówno w obecnej 
perspektywie finansowej, jak i do 2030 r. 

Alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wynosi 
944 967 792,00 EUR, z czego 265 814 879,00 EUR przeznaczono na działania finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyczynią się one do realizacji jednego z celów rozwojowych 
EU2020 zakładającego ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Służyć temu będą 
interwencje podejmowane w obszarze zatrudnienia, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw, 
zdrowia, włączenia społecznego i zawodowego oraz edukacji. RPO WO 2014-2020, w ramach OSI 
Depopulacja umożliwia realizację działań poprawiających warunki życia w regionie 
i przeciwdziałających niekorzystnym trendom demograficznym, które to zdefiniowane zostały 
w pilotażowym na skalę kraju Programie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim 
do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”.

W dokumencie przedstawiono analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa opolskiego 
w czterech głównych obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, według szablonu
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opracowanego przez DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, tj. demografii, 
Rynku pracy, Integracji społecznej, Edukacji i wykształcenia. W ramach każdego rozdziału 
przedstawiono część diagnostyczną (w oparciu o wskaźniki wskazane przez KE) oraz część 
rekomendacyjną odnoszącą się do dalszego wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
w województwie opolskim, zarówno w obecnej perspektywie, jak i po 2020 roku.

Wnioski wynikające z analizy posłużyły do zidentyfikowania wyzwań oraz problemów w ramach 
poszczególnych obszarów tematycznych, które zaprezentowane zostały w końcowej części analizy. 
Analiza zawiera także wyciąg z wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach tożsamej analizy, 
zrealizowanej na poziomie krajowym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odnoszących się 
do wsparcia realizowanego w ramach EFS w województwie opolskim.

Niniejszy raport analityczny został przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Opolu oraz przy wsparciu Urzędu Statystycznego w Opolu.

Pan Dyrektor omówił główne wyzwania Opolszczyzny w zakresie demografii, przedstawił ranking 
demograficzny powiatów Opolszczyzny w 2017 r. oraz miejsca w rankingu ze względu na kluczowe 
wskaźniki. Zaprezentował obszary problemowe Opolszczyzny na Rynku Pracy wyrażone poprzez 
wskaźniki, ponadto przedstawił obszary problemowe i główne wyzwania w zakresie integracji 
społecznej oraz edukacji i wykształcenia.

 Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pani Magdalena Olszewska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, nawiązała do wskaźników dot. 
kształcenia ustawicznego, wskazując na inicjatywę Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 
zarówno dla organizacji wchodzących w skład Komitetu, jak i nie uczestniczących w pracach gremium, 
ale chcących współpracować w formie partnerstwa poprzez wspieranie inicjatyw dotyczących 
kształcenia ustawicznego. Właśnie to gremium mogłoby być wskazówką dla działań mających wpływ 
na wyższy poziom osiągnięcia wskaźników.

 Pan Dyrektor Zadka wyjaśnił, iż Województwo Opolskie korzysta z form ogólnopolskich, a problem 
niskiego wskaźnika w zakresie kształcenia ustawicznego dotyczy całego kraju.

 Pan Sebastian Koćwin – Rada OPZZ Województwa Opolskiego nawiązał do obszarów problemowych 
Rynku Pracy i zapytał o mechanizm naprawczy w celu zmniejszenia niepokojącego wzrostu wskaźników 
dotyczących udziału bezrobotnych na rynku pracy Opolszczyzny. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie 
związane z prawidłowym wydatkowaniem środków unijnych i brakiem skuteczności w kwestii poprawy 
sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim.

 Pan Dyrektor Zadka wyjaśnił, iż obecnie wartości są już nieco inne, ale prawdopodobnie wzrost 
wskaźnika dot. bezrobotnych kobiet wynika z Programu 500+ , na co wskazują analizy przeprowadzone 
w innych województwach w kraju.

 Pani Milena Piechnik zwróciła uwagę, iż liczba osób bezrobotnych w regionie bardzo spadła 
w stosunku do lat ubiegłych. Osoby bezrobotne obecnie to tylko trudne grupy i kobiety, które zajmują 
się wychowywaniem dzieci i opieką nad osobami zależnymi i to są właśnie grupy docelowe 
realizowanych projektów w ramach EFS, podsumowała dyskusję Pani Dyrektor.
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13. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
wg stanu na 31 stycznia 2019 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka –  Dyrektor Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Cztery instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Aglomeracja 
Opolska i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pracują na sukces Opolszczyzny, na wstępie 
podkreśliła Pani Dyrektor.

Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 162 nabory wniosków na kwotę 3 374,6 mln PLN, 
w ramach których zaangażowano 83% środków Programu. Dotychczas podpisano 1005 umów na 
kwotę 3 136,4 mln PLN, co przekłada się na kontraktację na poziomie 77,4% i co plasuje województwo 
opolskie wciąż na zaszczytnym drugim miejscu w skali kraju (cel na 2018 r. ustanowiony przez MIR: 
73%). Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią 33,4% alokacji Programu. Rzeczywiste płatności 
poniesione na rzez Beneficjentów wynoszą prawie 40%. 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. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim 
instytucjom odpowiedzialnym za rozdysponowanie środków, jak i Beneficjentom za zaangażowanie 
i ogrom pracy włożony w sukces Opolszczyzny, szczególne podziękowania złożyła Pani Elżbiecie 
Meszko – przedstawicielce Instytucji Audytowej w Krajowej Administracji Skarbowej za wydanie 
pozytywnej opinii pokontrolnej. Na zakończenie Pani Dyrektor wspomniała o Działaniu 5.5 Ochrona 
powietrza, w którym środki skierowane są dla indywidualnych gospodarstw w zakresie wymiany źródeł 
ciepła i podziękowała za zaangażowanie dwunastu podmiotom, które złożyły już projekty w ramach 
tego działania. Następnie poinformowała, iż Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla 
RPO WO 2014-2020 na 2019 r. jest dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl 

14. Stan realizacji Ram Wykonania wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zaprezentowała  Pani Karina Bedrunka 
–  Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

Pani Dyrektor podkreśliła, iż stan wdrażania przekłada się na stan realizacji Ram Wykonania. 
Pozyskanie dodatkowych 56,7 mln Euro to cel, który jest już niemal osiągnięty. W ramach 
dziesięciu Osi Priorytetowych założono osiągnięcie 30 wskaźników. Wszystkie wskaźniki z Ram 
Wykonania do końca 2018 r. zostały osiągnięte, co można uznać za niewątpliwy sukces Opolszczyzny. 
Jako jedyne województwo w kraju, nie zmieniliśmy zaplanowanych Ram Wykonania, na co zwróciła 
uwagę Pani Dyrektor. Ujednolicenie przez KE sposobu pomiaru wskaźników EFRR i EFS 
z zatwierdzonych wniosków o płatność okresową ułatwiło osiągnięcie celów z Ram Wykonania. 
Jednakże to właściwie określony cel, stosowne partnerstwo i idealna komunikacja stanowią czynniki 
sukcesu Opolszczyzny. Prezentacja Ramy Wykonania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 Rozpoczynając dyskusję Pan Marszałek nawiązał do 2014 roku, kiedy negocjowany był RPO WO 2014-
2020, wtedy wszystko wydawało się takie trudne, a wskaźniki wręcz nie do osiągnięcia. Dzisiaj 
wszystko wygląda zupełnie inaczej, otoczenie zewnętrzne przez te 4 lata bardzo się rozrosło, wszyscy 
pracowali na osiągnięcie celu i zaplanowanych wskaźników, za co Przewodniczący wszystkim 
serdecznie podziękował. 

 Pani Małgorzata Kucińska – Komisja Europejska pogratulowała niewątpliwego sukcesu za sprawne 
wdrażanie Programu oraz osiągnięcie Ram Wykonania, w każdej osi priorytetowej wskaźniki zostały 
osiągnięte, jednakże zaznaczyła, że to jeszcze nie koniec pracy w tym zakresie. Pozostaje ogromny 

http://www.rpo.opolskie.pl/
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wysiłek administracyjny w postaci Sprawozdania rocznego za 2018 r., które jest kluczowym raportem 
dla dotychczasowego wdrażania. Jednocześnie poprosiła o dopilnowanie wszystkich terminów 
i zapewniła o pomocy Komisji Europejskiej na każdym etapie przygotowywania raportu. Ponadto 
w nawiązaniu do przyszłego okresu programowania i planowania polityki spójności po 2020 r. Pani 
Kucińska przypomniała o przedstawieniu przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku projektów 
rozporządzeń Ram Wykonania dla polityki spójności na lata 2021-2027 i zachęciła do jak najszybszej 
pracy nad  Programami Operacyjnymi. Ponadto nawiązała do spotkania w Warszawie 7 marca br., na 
którym zostaną przedstawione priorytety inwestycyjne na przyszły okres programowania i do 
uczestnictwa w którym, zostały zaproszone wszystkie Instytucje Zarządzające.

 Pan Lesław Adamczyk – BCC pogratulował wspaniałych wyników i jednocześnie zrodziła się w nim 
refleksja ekonomiczna w kontekście przyszłości. Stwierdził, iż w przyszłości powinniśmy przygotować 
ambitniejsze cele, bo jak wskazują wyniki, stać nas na więcej. Zaproponował powołanie grupy roboczej 
w ramach Komitetu, której zadaniem byłoby przyglądanie się wydajności procesu wdrażania Programu.

 Pani Małgorzata Stelnicka – Wiceprezydent Opola nie zgodziła się z opinią Pana Adamczyka 
i stwierdziła, iż osiągnięcie wskaźników w 2018 r. wskazuje zarówno na rzetelne i sprawne wdrażanie 
Programu, jak również  na dużą szansę osiągnięcia wskaźników końcowych w określonym czasie.

 Przewodniczący podziękował za wspólny głos w ważnej dla wszystkich sprawie.

 Pan Piotr Dancewicz – Aglomeracja Opolska wsparł głos Pani Prezydent w innym kontekście. Pochwalił 
planowanie strategiczne, na którego sukces wskazują osiągnięte wskaźniki w połowie okresu 
programowania, dodatkowo osiągnięcia wskazują, iż mamy potrzeby i mamy potencjał, co oznacza, iż 
w przypadku uwolnienia dodatkowych środków, mamy możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze 
dla regionu, co z pewnością może mieć wpływ na jego dalszy imponujący rozwój.

 Pani Krystyna Ciemniak – Forum Związków Zawodowych również pogratulowała osiągnięcia sukcesu 
w kwestii wdrażania Programu, a jako mieszkanka Województwa Opolskiego wyraziła uznanie i radość 
z pracy społecznej w ramach inicjatywy Opolska mama ma moc realizowanej przez pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

15. Informację dot. finansowania funkcjonowania KM RPO WO 2014-2020 w latach 2017-2018 omówił Pan 
Jacek Partyka – Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

Zgodnie z Regulaminem działania Komitetu funkcjonowanie Komitetu finansowane jest ze środków 
pomocy technicznej RPO WO 2014-2020 na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących 
Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020. Finansowanie obejmuje koszty 
związane z działalnością Komitetu, koszty odnoszące się do członków Komitetu i zastępców członków 
Komitetu oraz koszty służące wsparciu członków Komitetu i zastępców członków, którzy reprezentują 
partnerów spoza administracji. Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują koszty organizacji 
posiedzeń, koszty funkcjonowania Sekretariatu Komitetu, koszty opracowania materiałów związanych 
z funkcjonowaniem Komitetu, koszty tłumaczeń zlecanych za pośrednictwem Sekretariatu na potrzeby 
Komitetu, koszty ekspertyz realizowanych na potrzeby Komitetu, zlecanych za pośrednictwem 
Sekretariatu, o realizacji których zdecydował Komitet. Ponadto koszty odnoszące się do członków 
Komitetu i zastępców członków obejmują refundację kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu, 
refundację lub sfinansowanie kosztów zakwaterowania dla członków Komitetu, koszty szkoleń 
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organizowanych za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu,  czy też koszty ekspertyz realizowanych na 
ich potrzeby.

Pan Dyrektor przedstawił informację dotyczącą wykorzystania środków przez KM RPO WO 2014-2020 
za 2017 i 2018 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

16. W sprawach różnych Pan Marszałek poinformował, iż zgodnie z wolą większości członków Komitetu 
raz w roku będzie organizowane dwudniowe posiedzenie wyjazdowe, które poza obradami umożliwi 
wizytację projektów zrealizowanych ze środków unijnych. Najbliższe posiedzenie wyjazdowe 
zaplanowano w Mosznej w dniach 6 -7 czerwca br. W przypadku wystąpienia wcześniejszej potrzeby 
zatwierdzenia dokumentów przez członków Komitetu, nie wyklucza się zwołania klasycznego 
jednodniowego posiedzenia przed wyżej wskazanym terminem. Następnie podziękował wszystkim za 
aktywny udział i zamknął posiedzenie. 

 

Sporządziła:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO 
Opole, 26 marca 2019 r.

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