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PROTOKÓŁ
Z XXX POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

  z dnia 15 stycznia 2020 r.

1. XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 (KM RPO WO 2014-2020) miało miejsce 15 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej im. 
Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

W posiedzeniu Komitetu, któremu w pierwszej części przewodniczył Pan Andrzej Buła, Marszałek 
Województwa Opolskiego uczestniczyły 63 osoby, natomiast kworum wymagane do podejmowania 
uchwał zostało zapewnione poprzez udział 40 osób z prawem głosu (członkowie lub zastępcy). Imienna 
lista uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

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

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego powitał wszystkich uczestników spotkania, 
podziękował za dotychczasową współpracę, wspomniał o zgłoszeniu gotowości do pracy nad nowym 
Programem w postaci rozmów  w Brukseli  i wyraził nadzieję na dużą aktywność instytucji w 2020 roku 
w uzgadnianiu nowej perspektywy finansowej oraz wsparcia ze strony rządowej. Przewodniczący 
zadeklarował przygotowanie i przedstawienie informacji dotyczącej prac nad nową perspektywą na 
kolejnym posiedzeniu oraz poprosił o akceptację zaproponowanego programu spotkania. Następnie 
z okazji jubileuszowego XXX posiedzenia Komitetu wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni 
do zdjęcia grupowego.

3. Postęp wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
na koniec 2019 r. zaprezentowała Pani Karina Bedrunka –  Dyrektor Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO.

Wdrażanie środków unijnych w województwie opolskim wciąż przebiega sprawnie, nadal bardzo dobrze 
wypadamy na tle kraju, jednakże w roku 2019 podpisaliśmy zdecydowanie mniej umów niż w roku 2018, 
ale osiągnięcie ostatecznego sukcesu jest już zdecydowanie bliżej, na wstępie zaakcentowała Pani 
Dyrektor. W roku 2019 wartość podpisanych umów stanowiła kwotę 324 mln PLN, natomiast 
beneficjentom wypłacono 771 mln PLN.



Protokół z XXX  posiedzenia KM RPO WO 2014-2020
 z dnia 15 stycznia  2020 r.

2

Od uruchomienia Programu przeprowadzono łącznie 199 naborów wniosków na kwotę 3,57 mld PLN, 
w ramach których zaangażowano 89% środków Programu. Dotychczas złożono 2761 wniosków na kwotę 
5,28 mld PLN, podpisano 1260 umów na kwotę 3,36 mld PLN, co przekłada się na kontraktację na 
poziomie 84 % i co wciąż stawia województwo opolskie na zaszczytnym trzecim miejscu w skali kraju. 
Zatwierdzone wnioski o płatność to 3,61 mld PLN, które stanowią 90 % alokacji Programu, w zakresie 
płatności i certyfikacji środków województwo opolskie pozostaje liderem w kraju. Powyższe wartości 
jednoznacznie wskazują, iż RPO WO 2014-2020 jest skutecznie i z sukcesem wdrażany. 

Na zakończenie prezentacji Pani Dyrektor podziękowała wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za 
wdrażanie środków unijnych, jak i Beneficjentom za efektywne partnerstwo i komunikację oraz za 
zaangażowanie i ogrom pracy włożony w sukces naszego opolskiego regionu, co świadczy o wielkiej 
mocy funduszy europejskich.

4. 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.

W celu możliwości ograniczenia maksymalnej wartości dofinansowania projektu w ramach regulaminu 
konkursu do dotychczasowych kryteriów dodano nowe kryterium formalne o charakterze bezwzględnym 
Wartość dofinansowania projektu nie przekracza maksymalnej wartości dofinansowania określonej 
w konkursie (jeżeli dotyczy).

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

 Uchwałą Nr 239/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2020 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.

5. 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.

Aktualizacja kryterium Wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej 
jest realizowane zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO WER z grupy kryteriów 
Kompleksowa opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami wynika z uwagi 
Ministerstwa Zdrowia zgłoszonej do kryterium merytorycznego szczegółowego o charakterze 
bezwzględnym, podczas opiniowania Planu Działania w sektorze zdrowia na rok 2020. W wyniku tego 
doprecyzowano definicję o zapis: Ponadto wsparcie udzielane w ramach RPO WO nie może zostać 
przeznaczone na finansowanie trwałości nowo utworzonych DDOM w ramach PO WER lub RPO WO (jeśli 
dotyczy).

 Następnie przyjęto jednogłośnie:
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 Uchwałę Nr 240/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2020 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.

6. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie EFS 
zaprezentował Pan Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Na wstępie Pan Dyrektor nadmienił, iż konkurs dotyczy wsparcia przedszkoli województwa opolskiego 
spoza obszaru Aglomeracji Opolskiej. Zmiany kryteriów wynikają przede wszystkim z aktualizacji 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W związku z tym wprowadzono nowe kryterium o charakterze 
bezwzględnym Konieczność wniesienia do projektu wkładu własnego w określonej formie oraz kryterium 
merytoryczne szczegółowe punktowane Zapewnienie preferencji w kierowaniu wsparcia do OWP, które 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie korzystały ze wsparcia EFS 
w  zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Dla kryterium Projekt, w co najmniej 65% 
skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich zmieniono punktację. Zmniejszenie liczby 
punktów możliwych do uzyskania w ramach przedmiotowego kryterium wynika z faktu, iż zgodnie 
z Monitoringiem postępu realizacji wskaźników RPO WO 2014-2020 wg stanu na 31 października 2019 r. 
wartość docelowa wskaźnika Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich na poziomie umów 
o dofinansowanie została osiągnięta na poziomie 7 919 osób co stanowi 203 % wartości docelowej 
planowanej do osiągnięcia do 2023r. (3910 osób). Na poziomie wniosków o płatność wskaźnik ten 
osiągnięto na  poziomie 4404 osób co stanowi 113% wartości docelowej do 2023 r. Jednocześnie 
analogicznie do wcześniej przyjętych kryteriów z tego obszaru doprecyzowano kryterium Projekt zakłada 
objęcie wsparciem miast średnich, w  tym  w  szczególności miast średnich  tracących  funkcje  społeczno-
gospodarcze. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO zobligowane są do 
preferowania wsparcia miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje 
społeczno - gospodarcze poprzez rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu określonych kryteriów 
wyboru projektów. W związku z faktem, iż w województwie opolskim miasta średnie i miasta średnie 
tracące funkcje społeczno - gospodarcze wymienione w załączniku nr 1 i 2 do dokumentu pn.  
Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze to te same miasta (Brzeg, 
Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie) Instytucja 
Zarządzająca RPO WO podjęła decyzję o zmianie brzmienia przedmiotowego kryterium w ogłaszanych 
konkursach. IP dostosowała niniejsze kryterium do jego brzmienia zastosowanego przez IZ RPO WO.

 W związku z innymi obowiązkami Pana Marszałka Buły, przewodniczenie obradom zostało przekazane 
Panu Szymonowi Ogłazie – Członkowi Komitetu i Zarządu Województwa Opolskiego. Do przedstawionej 
aktualizacji kryteriów nie zgłoszono uwag i tym samym Zastępca Przewodniczącego zawnioskował do 
głosowania nad:

 Uchwałą Nr 241/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
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wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla 
Poddziałania 9.1.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie EFS, którą podjęto 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.

Aktualizacja kryterium o charakterze bezwzględnym Termin realizacji projektu ma na celu uproszczenie 
procedur. Wydłużenie okresu na złożenie wniosku o płatność końcową ułatwi Beneficjentom proces 
przygotowania niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku. Zmiana Instytucji 
podejmującej decyzję w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu oraz terminu na złożenie 
wniosku o płatność końcową usprawni i przyśpieszy proces decyzyjny. Usunięto zapis dotyczący 
terminu na złożenie wniosku o płatność końcową, ze względu na fakt, iż dotrzymanie tego terminu nie 
jest możliwe do zweryfikowania podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Odpowiednie zapisy w tym 
zakresie znajdują się w umowie o dofinansowanie, której zapisy zostaną rozszerzone o zapis dotyczący 
możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową w uzasadnionych 
przypadkach.

 Do przedstawionej aktualizacji kryterium również nie zgłoszono uwag i przystąpiono do przyjęcia:

 Uchwały Nr 242/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2020 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 w zakresie 
EFRR, którą jednogłośnie przyjęto.

8. Aktualizację kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych 
szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w zakresie 
EFRR zaprezentował Pan Jacek Partyka – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO.

Aktualizacja kryteriów polega na usunięciu kryterium o charakterze bezwzględnym Lokalizacja projektu. 
Usunięcie przedmiotowego kryterium ma na celu zwiększenie efektywności wydatkowania środków 
unijnych, bez ograniczenia miejsca realizacji inwestycji, wyjaśnił Pan Dyrektor.

 Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący zaprosił do dyskusji:

 Pani Małgorzata Stelnicka – Wiceprezydent Opola poprosiła o wymiar środków do dyspozycji dla tego 
poddziałania.

 Pani Dyrektor Bedrunka poinformowała, iż na chwilę obecną jest to kwota około 2,5 mln PLN.

 W świetle braku innych pytań przystąpiono do głosowania nad:

 Uchwałą Nr 243/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych 
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punktowanych w ramach Poddziałania 2.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR, którą jednogłośnie podjęto.

9. Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji  
zaprezentował Pan Arkadiusz Tkocz –  Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej 
UMWO.

Na wstępie Pan Dyrektor poinformował, iż 9 października 2015 r. Sejm przyjął Ustawę o Rewitalizacji, 
która w swojej definicji wyjaśnia, iż rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ustawa precyzuje narzędzia 
dostępne dla gmin, w tym narzędzia dotyczące wprowadzenia specjalnej strefy rewitalizacji, którymi są 
dodatkowe kompetencje i możliwości prawne, z których gmina może skorzystać. Ponadto ustawa 
dopuszcza, iż do końca 2023 roku mogą obowiązywać w gminach inne programy rewitalizacji, natomiast 
od początku 2024 roku, aby móc zrealizować programy rewitalizacyjne, należy podejmować działania 
rewitalizacyjne wyłącznie zgodnie z zapisami Ustawy i jednocześnie mieć przygotowany Gminny Program 
Rewitalizacji.

18 grudnia 2019 r. Województwo Opolskie, jako jedno z czterech województw w Polsce, podpisało 
umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu Wsparcie gmin 
województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. Budżet projektu to 
kwota 906 300,00 PLN. Głównym celem projektu z poziomu ministerialnego pn. Wsparcie Urzędów 
Marszałkowskich w zakresie wzmacniania zdolności JST do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych jest wzmocnienie zdolności JST Opolszczyzny  do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych w gminach. Ideą projektu jest uczestnictwo wszystkich gmin w działaniach oraz aby 
beneficjentem projektu były społeczności lokalne. Okres realizacji wsparcia w ramach dotacji to 
1.11.2019 do 31.12.2021 r. 

28 listopada 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego powołano 10 osobowy Zespół 
ds. rewitalizacji, którego członkami są pracownicy Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, 
Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 
UMWO. Główne zadania Zespołu to realizacja działań informacyjno-edukacyjnych dla  gmin obejmujące 
tematykę w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania i włączenia społecznego, wykorzystania 
narzędzi ustawowych, monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych. Ponadto wsparcie doradcze 
gmin województwa opolskiego w zakresie przygotowania programu rewitalizacji i jego wdrażania oraz 
prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, w tym promocja modeli 
działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem. 
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W ramach działań edukacyjnych dla gmin zaplanowano przygotowanie czterech modułów szkoleniowych 
dla gmin, łącznie 24 spotkania edukacyjne dla około 240 osób, przeprowadzenie dwóch dwudniowych 
wyjazdów studyjnych, prezentacja wzorcowych działań rewitalizacyjnych, wsparcie poprzez dyżury 
konsultacyjne, indywidualne doradztwo eksperckie, wizyty na miejscu, analiza materiału on-line oraz 
współpraca z ekspertami zewnętrznymi. W ramach działań upowszechniających i promocyjnych 
zaplanowano również organizację konferencji regionalnych (inauguracyjnej i podsumowującej), 
popularyzację rewitalizacji m.in. za pomocą podstrony internetowej, kampanii radiowej, wydanie 
przewodnika po rewitalizacji oraz wydruk materiałów edukacyjnych, konkurs dla gmin oraz cyfryzację 
programów rewitalizacji.

Następnie Pan Dyrektor omówił moduły szkoleniowe dla gmin, jako cztery efekty wsparcia:

 wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno 
w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu 
przestrzennym, jak i w realizacji projektów (w tym rewitalizacyjnych),

 większe uspołecznienie procesu wdrażania programów rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie 
mechanizmów partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, zainteresowanie gmin 
potencjałem działań rewitalizacyjnych,

 większe wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – gminny program rewitalizacji, 
Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji,

 wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju na poziomie 
gminnym i uwzględniającym jej zróżnicowania wewnętrzne, w tym monitorowania 
i ewaluacji programów rewitalizacji.

Na zakończenie Pan Dyrektor przedstawił główne źródła wiedzy o rewitalizacji, m.in. praktyczny 
poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych – Gminny Program Rewitalizacji, który zostanie 
udostępniony wszystkim gminom w województwie opolskim.

10. W sprawach różnych Wiceprzewodniczący poinformował o możliwości otrzymania aktualnego 
dokumentu Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, a następnie podziękował wszystkim za 
udział w spotkaniu. 

Sporządziła:
Barbara Łuczywo
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO 
Opole, 29 stycznia 2020 r.

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