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PROTOKÓŁ
Z XXVII POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
z dnia 6-7 czerwca 2019 r.

1. XXVII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce w dniach 6-7
czerwca 2019 r. w Zamku Moszna.
Na podstawie harmonogramu posiedzeń zaplanowanym zgodnie z sugestiami wyrażonymi
w ankietach ewaluacyjnych po poprzednich spotkaniach, raz w roku ma miejsce dwudniowe
posiedzenie zawierające obok klasycznych obrad również szkolenie dla członków Komitetu oraz
wizytację projektów unijnych.
2. W pierwszym dniu spotkania 6 czerwca br. uczestnicy spotkania zostali oficjalnie powitani przez
Pana Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego w sali konferencyjnej Zamku
Moszna, a następnie zaproszeni na szkolenie w zakresie psychologii, przeprowadzone przez Panią
Ewę Kosowską-Korniak, specjalizującą się w warsztatach kompetencji psychospołecznych
z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Pani trener poprzez wykład, warsztaty, analizę przypadku,
dyskusję przekazała maksimum wiedzy w najbardziej przystępnej formie, a przede wszystkim
w krótkim czasie zintegrowała całą grupę, tworząc niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą
współpracy i racjonalnemu podejmowaniu decyzji.
Kolejnym punktem spotkania w dniu 6 czerwca br. było zwiedzanie projektów unijnych. Członkowie
Komitetu mieli sposobność podróżowania po najciekawszych i najpiękniejszych zakątkach Prudnika –
wyjątkowego miasta w województwie opolskim, w którym bez wątpienia z sukcesem wykorzystano
fundusze unijne na przestrzeni kilku perspektyw finansowych. Szczególne podziękowania należą się
Panu Marcinowi Husakowi – przewodnikowi pełnemu pasji i pozytywnych emocji, który w sposób
wyjątkowy przedstawił szereg legend i barwnych opowieści dotyczących wielu wątków z dziejów
ziemi prudnickiej i samego Prudnika. To była niezwykle interesująca lekcja historii, przedstawiona
przez Prudniczanina – doskonałego oratora, który łączy pasję z pracą zawodową i który sprawił, iż
podróż ta z całą pewnością pozostanie w pamięci każdego uczestnika spotkania.
W drugim dniu spotkania członkowie Komitetu mieli możliwość poznania arcyciekawej historii
miejsca organizacji posiedzenia – Zamku Moszna przedstawionej przez Pana Tomasza Ganczarka,
w którego rozbudowie również wykorzystano fundusze unijne na przestrzeni kilku perspektyw
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finansowych. Dzięki tej wizycie członkowie Komitetu mieli okazję zobaczyć jeden z najbardziej
znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej łączący elementy architektury barokowej,
neogotyckiej i renesansowej wybudowany w miejscu, w którym walory przyrodnicze i kulturowe
splatają się ze sobą tworząc niepowtarzalny krajobraz. Spotkanie było okazją do poznania
wyjątkowego miejsca województwa opolskiego i zmian, jakie nastąpiły w regionie z pomocą
funduszy europejskich.
3. Obrady XXVII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020 rozpoczęły się 7 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.
W posiedzeniu Komitetu, któremu przewodniczył Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa
Opolskiego uczestniczyły 52 osoby, natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało
zapewnione poprzez udział 34 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna lista
uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do Protokołu.
4. Na wstępie spotkania Pan Wicemarszałek – Wiceprzewodniczący Komitetu powitał wszystkich
uczestników spotkania, następnie poprzez aklamację przyjęto program XXVII posiedzenia KM RPO
WO 2014-2020.
5. Zmiany w składzie Komitetu przedstawił Wiceprzewodniczący:


W związku ze zmianami organizacyjnymi Izba Rzemieślnicza w Opolu zawnioskowała o zmianę
przedstawicieli, na nowego członka Komitetu desygnowano Pana Michała Gmitrasiuka – Naczelnika
Wydziału Administracyjno-Finansowego, a na jego stałego zastępcę wskazano Panią Grażynę Dębicką
- Ozorkiewicz – Dyrektora Izby Rzemieślniczej.



Konwent Powiatów Województwa Opolskiego do prac w gremium wskazał nowego przedstawiciela,
członkiem Komitetu będzie Pan Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski.



W wyniku zmian organizacyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, do składu Komitetu
zarekomendowano nowego Dyrektora – Pana Macieja Kalskiego.



W związku ze zmianami personalnymi w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomości, zawnioskowano o zmianę stałego zastępcy Obserwatora. Nowym przedstawicielem
będzie Pani Małgorzata Zagaja – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.

6. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 za rok 2018 zaprezentowała Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Na wstępie Pani Dyrektor omówiła tryb zatwierdzenia Sprawozdania oraz wyjaśniła, iż Sprawozdanie
uwzględnia uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zalecenia Komisji Europejskiej
i Instytucji Certyfikującej dotyczące wskaźników, ewaluacji, informacji i promocji, instrumentów
finansowych i terytorialnych, postępu finansowego oraz audytów i nieprawidłowości. Następnie Pani
Dyrektor omówiła stan wdrażania w podziale na poszczególne etapy na dzień 31 grudnia 2018 r.
Łączna kwota środków unijnych przeznaczonych na RPO WO 2014 – 2020 wynosi 944, 96 mln Euro,
z czego 679,15 mln Euro przeznaczono na inwestycje i 265,81 mln Euro przeznaczono na Europejski
Fundusz Społeczny.
Do końca grudnia 2018 roku przeprowadzono łącznie 157 naborów wniosków: 118 w procedurze
konkursowej i 39 w pozakonkursowej. Kwota alokacji EFS/EFRR przeznaczona na przeprowadzone
nabory wniosków wyniosła blisko 894 mln EUR, co stanowi 81,6% środków przeznaczonych na
wszystkie nabory w latach 2014-2020. Największy przyrost wartości w 2018 roku nastąpił na etapie
zatwierdzonych płatności (54% całkowitej wartości zatwierdzonych płatności miało miejsce w 2018
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r.). Do tego czasu złożono 2 211 wniosków o dofinansowanie na kwotę 1 098 mln Euro. Zatwierdzono
1 138 wniosków na kwotę dofinansowania 784,1 mln Euro i podpisano 993 umowy na realizację
projektów na kwotę 726,4 mln Euro. Zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania UE
300,1 mln Euro. Wyższy poziom, zarówno podpisanych umów, jak i wydatków wykazanych przez
beneficjentów w zatwierdzonych wnioskach o płatność występuje w osiach EFRR. Niemniej najmniej
wydatków wykazanych przez beneficjentów występuje w osi 4 w obszarze małej retencji mimo blisko
90% wartości alokacji w podpisanych umowach. Najliczniejszą grupę beneficjentów na etapie
podpisanych umów stanowią Jednostki Samorządu Terytorialnego, zaś najwięcej beneficjentów
pochodzi z Opola.
Następnie Pani Dyrektor omówiła 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.
Celem Rady Ministrów na 2018 r. było osiągnięcie 73% w zakresie podpisanych umów, Województwo
Opolskie cel osiągnęło i zakontraktowano 77% alokacji, co plasuje nas na drugim miejscu w skali
kraju. W zakresie płatności wciąż jesteśmy na pierwszym miejscu na tle kraju – 38,4% środków UE
wypłacono beneficjentom, natomiast deklaracje zatwierdzone przez Instytucję Certyfikującą
stanowią 31,3%, co plasuje nas na I miejscu na tle kraju.
Następnie Pani Dyrektor omówiła Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). OSI Depopulacja, na który
przeznaczono 350 mln Euro, w ramach którego realizowane są 604 projekty w podpisanych umowach
na kwotę 1,1 mld PLN m.in. w obszarach: innowacje, konkurencyjna gospodarka, rynek pracy,
integracja społeczna, infrastruktura społeczna i edukacja. Ponadto zaprezentowała OSI Przygranicze z
budżetem 17 mln Euro, w ramach którego realizuje się 34 projekty na terenie powiatów nyskiego,
głubczyckiego i prudnickiego z kwotą podpisanych umów 54 mln PLN dla obszarów: tereny
inwestycyjne, dziedzictwo kulturowe i nowe produkty i usługi w MSP. Kolejny OSI stanowi
Rewitalizacja. dla którego nabory na zaplanowaną kwotę 31 mln Euro zostały już zakończone, łącznie
jest realizowanych 30 projektów i podpisano umowy na kwotę 115 mln PLN. OSI ZIT dla Aglomeracji
Opolskiej to obszar, na który przeznaczono 72 mln Euro i dotychczas realizowane są 53 projekty na
kwotę 261 mln PLN. Nowym podejściem do wsparcia są Subregiony, na które przeznaczono 63 mln
Euro i które swoim zasięgiem obejmują Subregion Brzeski, Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki,
Subregion Północny i Subregion Południowy. Projekty dotyczą strategii niskoemisyjnych,
efektywności energetycznej oraz terenów inwestycyjnych.
W dalszej kolejności Pani Dyrektor omówiła działania w ramach instrumentów finansowych,
w ramach których podpisano 6 umów z BGK na kwotę 285,8 mln PLN, 12 umów z pośrednikami
finansowymi na kwotę 155,7 mln PLN oraz udzielono 371 pożyczek na kwotę 64,7 mln PLN.
W ramach przeprowadzonej ewaluacji pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO
WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy
wykonania” w okresie wrzesień 2018 r. do kwietnia 2019 r. sporządzono główne rekomendacje takie,
jak:
• zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu
poprzez dostosowanie ich do realnych możliwości osiągnięcia na podstawie dotychczas
osiągniętych efektów i dostępnej alokacji;
• przesunięcia alokacji na działania cieszące się największym potencjałem absorbcyjnym;
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• kontynuowanie realizowanych form wsparcia np. OSI Obszary przygraniczne w okresie
2021 – 2027.
Pani Dyrektor podkreśliła, że Ramy Wykonania będące wielkim wyzwaniem dla województwa
opolskiego zostały wykonane w 2018 r., wszystkie 30 wskaźniki w 10 Osiach Priorytetowych na kwotę
56,7 mln Euro zostały osiągnięte, co oznacza utrzymanie rezerwy wykonania dla naszego regionu.
Następnie Pani Dyrektor omówiła sposoby promocji funduszy europejskich, zachęciła do
odwiedzania stron internetowych Opolskie fundusze mają moc, Opolska mama ma moc
i rpo.opolskie.pl. W 2018 r. na informację i komunikację wydano 528 tys. PLN w tym Fundusze UE 449
tys. PLN, tj. 9% alokacji budżetu przeznaczonego na działania info-promo na lata 2014-2020.
Z badania efektów kampanii zrealizowanych w 2018 r. wynika, że:


61% osób kojarzy kampanię i/lub hasło – respondenci najczęściej zetknęli się z kampanią
w Internecie, w radio oraz w prasie,



64% osób informacje przekazywane w ramach kampanii pomogły prawidłowo wypełnić i złożyć
wniosek o dofinansowanie projektu,



45% osób dowiedziało się, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WO
2014-2020,

51% osób informacje przekazywane w ramach kampanii pomogły podjąć decyzję o złożeniu
wniosku o dofinansowanie.
W dalszej części prezentacji Pani Dyrektor omówiła projekty partnerskie, które są bardzo
charakterystyczne dla obecnej perspektywy finansowej i występują we wszystkich obszarach
wsparcia. W ramach EFRR realizowanych jest 98 projektów partnerskich przy maksymalnie
14 partnerach. W obszarze EFS realizowane są 142 projekty, w których liczba partnerów dochodzi
nawet do 18. Następnie Pani Dyrektor podała przykłady projektów, które w szczególny sposób
wpłynęły na poprawę życia mieszkańców Opolszczyzny, a jeden z nich Opolskie Szkolnictwo
Zawodowe bliżej rynku pracy 2 został uznany najlepszym projektem w Europie w ramach
Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018 r.


 Po zakończeniu prezentacji wobec braku głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący zaprosił do
procedowania:
 Uchwały nr 213/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2010 za rok 2018, którą przyjęto
jednogłośnie.
7. Aktualizację kryteriów wyboru projektów uniwersalnych dla wszystkich działań i poddziałań
z wyłączeniem działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe w zakresie EFRR
zaprezentował Pan Dyrektor Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych UMWO.
Zmiany w kryteriach nie wnoszą nowych treści, ale wprowadzono je w odpowiedzi na uwagi
otrzymane od IK UP EFS. Zgodnie z uwagami dokonano technicznego podziału kryterium dotyczącego
zgodności z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi na trzy kryteria
szczegółowe: Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju, Wpływ projektu na zasadę
równości szans mężczyzn i kobiet oraz Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji w tym
niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

4

Protokół z XXVII posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
z dnia 6-7 czerwca 2019 r.

 Do propozycji zapisów kryteriów omówionych przez Pana Dyrektora Partykę nie zgłoszono
uwag ani zastrzeżeń, dlatego też Wiceprzewodniczący zaprosił do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 214/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru
projektów:
formalnych,
merytorycznych
uniwersalnych
(z
wyłączeniem
działań/poddziałań wdrażanych przez instrumenty finansowe) i merytorycznych szczegółowych
w ramach Działania 5.1 i 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020. Zakres EFRR w zakresie EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
8. Aktualizację kryteriów wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy
wdrażanych przez instrumenty finansowe w zakresie EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka –
Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Analogicznie do wcześniej aktualizowanych kryteriów wprowadzono techniczne zmiany
w odpowiedzi na uwagi IK UP EFS, zgodnie z którymi dokonano podziału kryterium dotyczącego
zgodności z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi na trzy kryteria
szczegółowe: Wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju, Wpływ projektu na zasadę
równości szans mężczyzn i kobiet oraz Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji w tym
niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
 Do tak zaproponowanej wersji zapisów kryteriów również nie zgłoszono uwag, dlatego też
Wicemarszałek Kolek zaprosił do procedowania nad:
 Uchwałą Nr 215/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy wdrażanych przez
instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, która została jednogłośnie przyjęta.
9. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 1.2 Infrastruktura B+R w zakresie EFRR zaprezentował
Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
UMWO.
Pan Dyrektor Partyka wyjaśnił, iż aktualizacja kryteriów związana jest z wprowadzeniem autkorekt
zgodnie z uwagami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz ujednoliceniem zapisów ze
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych.
 Następnie jednogłośnie przyjęto:
 Uchwałę Nr 216/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru projektów: merytoryczne szczegółowe i merytoryczne szczegółowe punktowane
w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
10. 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.
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W kryteriach zastosowano rozwiązanie dopasowujące się do rzeczywistości. Zmiana zapisów
związana jest z aktualnie prowadzoną aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 i polega na usunięciu z definicji
kryterium konkretnego numeru uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego i dopisaniu informacji
o dokumencie aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu.
 Po zakończeniu prezentacji i wobec braku uwag Pan Wicemarszałek zaprosił do zatwierdzenia:
 Uchwały Nr 217/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów: merytoryczne szczegółowe i merytoryczne szczegółowe punktowane w ramach
Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w zakresie EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.
11. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 5.5 Ochrona powietrza w zakresie EFRR zaprezentował
Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
UMWO.
Na początku prezentacji Pan Dyrektor wyjaśnił, iż z powodów zdrowotnych w posiedzeniu nie mógł
uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej, ale zostaliśmy zobligowani, jako Instytucja
Zarządzająca do przedstawienia stanowiska ws. przedmiotowych kryteriów. Gwoli wyjaśnienia, Pan
Dyrektor zaznaczył, iż obecna aktualizacja dotyczy wybranych kryteriów, natomiast cała grupa
kryteriów dotycząca ochrony powietrza została przyjęta w 2018 r. Przed posiedzeniem Komitetu
Komisja Europejska przesłała uwagę, iż w kryteriach brakuje planów dotyczących preferencji dla sieci
ciepłowniczych. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż preferencja dla ciepła sieciowego została ujęta w kryterium
nr 2 o charakterze bezwzględnym Uzasadnienie zastosowanych źródeł ciepła przyjętych w 2018 r.
Druga uwaga dotyczyła uwzględnienia zgodności ze standardami ekoprojektu, takie kryterium
również zostało przyjęte w 2018 r. w kryterium nr 5 Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami
dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska i ten warunek jest spełniony. Trzecia uwaga
dotyczy podejścia programowego, dlatego też nie ma takiego kryterium, a jest to zalecenie, aby
stosować ścisłą demarkację pomiędzy programami regionalnymi i programami krajowymi.
W Programie ujęto informację, iż wspierane są zarówno budynki jednorodzinne, jak i wielorodzinne.
Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczy braku dublowania wsparcia z poziomu krajowego czyli
Programu Czyste powietrze, w ramach którego wspierane są budynki jednorodzinne. Kolejna uwaga
dotyczy uwzględnienia w kryteriach tego, co zostało zapisane w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 tzn. promowanie ubóstwa
energetycznego, dlatego też w ramach konsultacji z przedstawicielem Komisji Europejskiej,
wprowadzono nowe kryterium punktowane Planowane ograniczenie ubóstwa energetycznego.
Ponadto w związku z aktualizacją podanego przez KOBIZE wskaźnika emisji CO2 zmieniono zapisy
definicji dla kryterium środowiskowego – nakład jednostkowy. Zapisy doprecyzowano również dla
kryterium emisyjnego – nakład jednostkowy. Jednocześnie wprowadzono autokorektę dla kryterium
Kompleksowość projektu w zakresie działań obniżających emisję zanieczyszczeń oraz zwiększających
efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE.
 Po prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:
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 Pan Piotr Machański – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zgodził się, iż temat „ubóstwa
energetycznego” jest tematem bardzo trudnym i potwierdził, iż Ministerstwo Energii opracowuje
definicję, której treść jest niezbędna w negocjacjach z Komisją Europejską w świetle przyszłej
perspektywy finansowej, co oznacza precyzyjne określenie potrzeb i tym samym wskazanie osób,
których dotyczy wsparcie w ramach ograniczenia „ubóstwa energetycznego”. Pan Naczelnik poprosił
o wyjaśnienie, czy pojęcie ubodzy energetycznie jest tożsame z pojęciem ubodzy w kwestii dochodów
oraz czy ma to znaczenie w kwestii dofinansowania.
 Pan Dyrektor Partyka wyjaśnił, iż kryterium dochodowe jest ważnym czynnikiem, ale niestety wciąż
nie ma krajowych uregulowań w tym zakresie, dlatego też opracowując kryterium opieraliśmy się na
doświadczeniach i praktykach innych województw m.in. wzorowaliśmy się na województwie
małopolskim, w którym takie podejście zostało już zastosowane i funkcjonuje od jakiegoś czasu.
 W świetle braku innych pytań Wiceprzewodniczący zaprosił do głosowania nad:
 Uchwałą Nr 218/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów wyboru projektów: merytoryczne szczegółowe i merytoryczne szczegółowe punktowane
w ramach Działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFRR, którą jednogłośnie podjęto.
12. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych
szczegółowych punktowanych dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie
rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy w zakresie EFS zaprezentował Pan Jacek
Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.
Zmiany kryteriów mają charakter techniczny i doprecyzowujący, a wynikają z konieczności
dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych. Aktualizacja jednego z kryteriów
bezwzględnych wynika z konieczności dostosowania zapisów do obowiązujących Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W wybranych kryteriach wprowadzono autokorekty w celu
złagodzenia wymogów i usprawnienia procesu oceny.
 Następnie wobec braku uwag jednogłośnie przyjęto:
 Uchwałę Nr 219/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych
dla Działania 7.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020 w zakresie EFS.
13. 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.
Na wstępie Pan Dyrektor wyjaśnił, że aktualizacje kryteriów dotyczą obszaru Wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej. Wprowadzono autokorekty IZ RPO WO 2014-2020 wynikające z doświadczenia
z dotychczasowej oceny wniosków w tym obszarze w celu usprawnienia systemu oceny. Zmiany
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analogicznie do powyższej grupy kryteriów wynikają z konieczności dostosowania zapisów do
obowiązujących aktów prawnych. Do kryteriów wprowadzono zapis, iż ocena kryterium może
skutkować wezwaniem do uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego
kryterium. 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, dlatego też wprowadzono trzy nowe kryteria
merytoryczne szczegółowe punktowane W projekcie zostały wykorzystane rozwiązania wypracowane
z udziałem środków EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, Projekt w ramach
usług pieczy zastępczej zakłada działania zapewniające opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnych
formach pieczy zastępczej oraz kryterium pn. Projekt kompleksowy łączący wsparcie rodziny
i wsparcie pieczy zastępczej oraz zakładający partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb
działających na rzecz dziecka i rodziny.
 Po zaprezentowaniu kryteriów jednogłośnie przyjęto:
 Uchwałę Nr 220/2019 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 7 czerwca 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.
14. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20142020 wg stanu na 31 maja 2019 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu
Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 178 naborów wniosków, dla których całkowita
kwota alokacji (środki EFRR/EFS) przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła
3 484 mln PLN, co stanowi 86 % 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 zostały złożone 2 403 wnioski na kwotę 4
934 mln PLN, z czego w 2019 r. złożono 192 wnioski na kwotę 209 mln PLN. Do końca maja 2019 r.
zatwierdzono do realizacji 1 218 wniosków na kwotę 3 463 mln PLN, z czego w 2019 r. 72 wnioski na
kwotę 90 mln PLN oraz podpisano 1 097 umów na kwotę 3 184 mln PLN, w tym w 2019 r. 104 umowy
na kwotę 58 mln PLN. Następnie poinformowała, iż województwo opolskie zajmuje drugie miejsce
w rankingu zawartych umów, jako % alokacji poszczególnych regionalnych programów operacyjnych,
z wynikiem 78,4 % alokacji Programu. Zatwierdzone wnioski o płatność stanowią prawie 39 % alokacji
Programu, co wciąż stanowi najwyższy poziom w zakresie wszystkich regionalnych programów
operacyjnych. Następnie Pani Dyrektor przekazała podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali na
sukces regionu. Podkreśliła, iż nie mając dobrych partnerów w samorządach, wśród przedsiębiorców,
a także innych instytucji, nie udałoby się osiągnąć tak wiele.
 Po prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:
 Pani Małgorzata Stelnicka – Wiceprezydent Opola zapytała o bieżące wdrażanie Programu
w obszarze Działania 6.1 dotyczącego Infrastruktury drogowej i poprosiła o wyjaśnienie decyzji
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o rezygnacji z konkursu zaplanowanego na maj br. wyrażając tym samym poczucie dyskomfortu
i dyskryminację dot. Harmonogramu naboru wniosków.
 Pani Dyrektor Bedrunka wyjaśniła, iż Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o rezygnacji
z tego konkursu mając na uwadze, iż w zakresie infrastruktury drogowej regionalnej jest kilka
projektów, które wymagają większego wsparcia, z uwagi m.in. na wyższe kwoty wykonania po
przetargach i właśnie dlatego w pierwszej kolejności Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował
o dofinansowaniu i zakończeniu już rozpoczętych inwestycji.
 Pani Wiceprezydent nawiązała do uzasadnienia rezygnacji z konkursu, w którym napisano, iż środki
zostały przeznaczone na procedurę pozakonkursową i poprosiła o wyjaśnienia, dlaczego tak się stało,
biorąc pod uwagę, iż jest to ogromna kwota, natomiast w przypadku wzrostu kosztów wykonania,
możliwym jest podniesienie wkładu własnego beneficjenta dla przyspieszenia zakończenia inwestycji.
Jeszcze w lutym br. w Harmonogramie naboru wniosków konkurs był uwzględniony, natomiast
w kwietniu br. już go nie było, dlatego też w związku z obowiązkiem transparentności i jawności
przekazywanych informacji dot. środków unijnych Pani Wiceprezydent poprosiła o przygotowanie
i przesłanie wszystkim członkom szczegółowej informacji dot. wydatkowania przedmiotowych
środków.
 Pani Dyrektor Bedrunka potwierdziła informacje o terminach naborów dla tego działania dla Miasta
Opola, jednakże wyjaśniła, iż Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył środki z tego działania na
projekty w ramach procedury pozakonkursowej w powiatach krapkowickim, namysłowskim
i opolskim. Uzupełniając dodała, iż z 50 mln PLN aż 40 mln PLN przeznaczonych na ten konkurs jest
objętych Krajową Rezerwą Wykonania i mając na względzie brak pewności otrzymania tych środków,
została podjęta decyzja o przeznaczeniu tych środków na już rozpoczęte inwestycje drogowe.
 Pan Wicemarszałek Kolek zapewnił o przygotowaniu wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie
i przekazaniu członkom Komitetu szczegółowych informacji dot. podziału środków w ramach tego
działania na najbliższym posiedzeniu Komitetu.
 Pani Wiceprezydent wyjaśniła, iż Miasto Opole liczyło na równy dostęp do tych środków
w procedurze konkursowej zgodnie ze standardami i kryteriami obowiązującymi dla tego działania.
Toteż osobliwym jest, iż obecnie tych środków brakuje, dlatego też Pani Wiceprezydent zapewniła
o drążeniu tematu i powodów wycofania tego konkursu z Harmonogramu. Ponadto zarówno Komisja
Europejska, jak i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostaną poproszeni o wyrażenie stanowiska
w tej sprawie w kwestii prawidłowości i kontroli ogłaszania Harmonogramu naboru wniosków
zgodnie z zapisami Ustawy Wdrożeniowej, które w opinii Pani Wiceprezydent w tym przypadku
zostały naruszone.
 Pani Dyrektor Bedrunka jeszcze raz odniosła się do kwestii, dlaczego wybrano drogi wojewódzkie
w trzech powiatach i wyjaśniła, iż decyzja wynikała z planu transportowego województwa opolskiego
i z przesunięć środków z infrastruktury drogowej wojewódzkiej na infrastrukturę drogową lokalną
w kwocie ponad 40 mln PLN, co było wynikiem ogłoszonych przetargów. Pani Dyrektor zapewniła
o przygotowaniu stanowiska w tej sprawie również w kontekście Ustawy Wdrożeniowej.

15. W sprawach różnych Wicemarszałek Roman Kolek poprosił wszystkich uczestników spotkania
o wypełnienie i przekazanie ankiet do Sekretariatu Komitetu i zaprosił wszystkich uczestników
spotkania do zwiedzania i wysłuchania historii Zamku Moszna,
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 Pani Barbara Dębska – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Opolskiego
podziękowała Zarządowi Województwa Opolskiego za uwzględnienie w RPO WO 2014-2020 środków
na wsparcie Straży Pożarnej, w ramach którego otrzymano 17 średnich wozów strażackich, co
stanowi ogromne wsparcie dla gmin i zabezpiecza nasze województwo w obliczu istniejących
zagrożeń i anomalii pogodowych. Jednocześnie wyraziła nadzieję, iż w kolejnej perspektywie
finansowej również zostaną uwzględnione potrzeby floty strażackiej, której wysoki poziom zapewni
bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.
 Wiceprzewodniczący podziękował zarówno za ostatnią wypowiedź, jak i za udział wszystkim
uczestnikom spotkania.

Sporządziła:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, 27.06.2019 r.
tel. 77 54 93 812, e-mail: sekretariat.kmrpowo@opolskie.pl

10

