
 

 

 

 

Spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki KM RPO WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

4 grudnia 2015 r. 

Szanowni Państwo, 

W dniu 4 grudnia br. odbyło się trzecie spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, 

powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 5 

członków Grupy roboczej oraz 3 ekspertów (w załączeniu lista obecności). 

Spotkanie poświęcone było:   

1.   Prezentacji systemu merytorycznej oceny projektów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2.   Zgłoszeniu uwag, omówieniu i przyjęciu stanowiska Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości  

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  V posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (16-17 grudnia 2015 r.):  

a. kryteria wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Efektywność energetyczna 

Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020” dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna  

i wykorzystanie OZE w MŚP. 

Przebieg spotkania: 

Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy otworzył spotkanie oraz przywitał i podziękował za 

przyjęcie zaproszenia Pani Julicie Kozłowskiej - Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania 

Programami Rozwoju Regionalnego, Pani Annie Nakielskiej - Kierownikowi Biura Projektów 

Przedsiębiorczość w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz Panu 

Piotrowi Bogackiemu - przedstawicielowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którzy uczestniczyli w spotkaniu  

w charakterze eksperckim. 

 

Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu projekt porządku obrad 

opracowany przez przewodniczącego o następującej treści: 

 

1.      Otwarcie zebrania.  

2.      Prezentacja systemu merytorycznej oceny projektów do programu-Pani Julita Kozłowska Z-

ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz Pani Anna 

Nakielska - Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość  w Departamencie Zarządzania 

Programami Rozwoju Regionalnego. 

3.      Zgłoszenie uwag, omówienie i przyjęcie stanowiska Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości  

i gospodarki  w zakresie tematu: Szczegółowy opis osi priorytetowej Efektywność 

energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-



Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działania 

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP,  będących przedmiotem obrad V 

posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 które odbędzie się 16-17 grudnia 2015 r. 

4.      Wolne wnioski, inne zgłoszenia. 

5.      Zamknięcie spotkania. 

 

(1) Przewodniczący Grupy  zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Członkowie Grupy roboczej 

ds. przedsiębiorczości i gospodarki KM RPO WiM 2014-2020 jednomyślnie zaakceptowali 

porządek obrad (5 głosów „za”). 

(2) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Grupy oddał głos Pani Julicie Kozłowskiej – Z-cy 

Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła 

etapy sytemu wyboru projektów. 

       Główne informacje przekazane uczestnikom spotkania: 

•  Podstawowym trybem wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WiM 

2014-2020 jest tryb konkursu zamkniętego.   

• Ogłoszenia o naborach wniosków dokonywane jest na stronach internetowych 

www.rpo.warmia.mazury.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Okres pomiędzy datą 

rozpoczęcia naboru, a końcową data składania wniosków w ramach danego konkursu musi 

wynosić co najmniej 7 dni kalendarzowych.  

• Proces oceny projektów w trybie konkursowym jest dwustopniowy, tj: 

a) ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów 

b) ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów 

•  Na każdym z ww. etapów ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny projektów 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020. 

Ponadto Pani Julita Kozłowska: 

• Omówiła poszczególne etapy oceny, 

• Przedstawiła formy i możliwości wnoszenia protestów przez wnioskodawców na każdym etapie 

oceny,  

• Omówiła terminy przeznaczone na pełną ocenę projektu, od złożenia wniosku do podpisania 

umowy, 

• Wyraziła stanowisko IZ w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu oceny wniosków. 

(3) Zgłoszenie uwag, omówienie i przyjęcie stanowiska Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości  

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  V posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020: 

 

• W wyniku dyskusji członków Grupy roboczej sformułowane zostały następujące uwagi do 

kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie 

OZE w MŚP. 

a) „Kryterium odprowadzania podatków na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w obszarze realizacji projektu”  



Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020: 

„W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) nie odprowadza lub nie będzie 

odprowadzać żadnego z powyższych podatków w województwie warmińsko-mazurskim  

1 pkt – za każdy z podatków z powyższego katalogu, który Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli 

dotyczy) odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim.  

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 6 pkt” 

Propozycja zmiany zapisu:  

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:  

0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) nie odprowadza lub nie będzie 

odprowadzać żadnego z powyższych podatków w województwie warmińsko-mazurskim  

3 pkt – w przypadku płacenia któregokolwiek z wyżej wymienionych podatków z powyższego 

katalogu, który Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) odprowadza lub będzie 

odprowadzać w województwie warmińsko-mazurskim.  

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 3 pkt. 

Uzasadnienie: 

Zapis kryterium ma charakter dyskryminujący przedsiębiorców płacących mniejszą ilość 

podatków niż wymienione w katalogu. Jednocześnie mniejsza waga proponowanej oceny, czyli  

3 pkt., w wystarczający sposób pozwala na premiowanie przedsiębiorców z województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 

b) Kryterium „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy.” 

Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020: 

Kryterium „Wpływ na rozwiązanie wszystkich zdiagnozowanych problemów kluczowych 

interesariuszy.” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie kryterium  

Uzasadnienie: 

Zapis kryterium powoduje jego uznaniowość w ocenie i brak obiektywności zapisu „wszystkie”, 

ponieważ zakres obejmujący rozwiązanie problemów będzie określony i oceniony przez 

wnioskodawcę. 

 

c) Kryterium „Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej”. 

Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020: 

„Projekt może otrzymać 0-6 punktów:” 

Propozycja zmiany zapisu: 

 „Projekt może otrzymać 0-8 punktów: ”. 

 

d)    Kryterium „Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji” 

Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020: 

„b) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości 

wszystkich zadań, w zaokrągleniu do pełnych procent,” 

Propozycja zmiany zapisu: 

b) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości 

wszystkich zadań wymagających pozwolenia na budowę, w zaokrągleniu do pełnych procent.  



W przypadku gdy projekt obejmuje wyłącznie zadania niewymagające pozwolenia na budowę 

otrzymuje maksymalną liczbę punktów. 

Uzasadnienie: 

Zmiana zapisu pozwala na odejście od dyskryminowania projektów, których realizacja nie 

wymaga pozwolenia na budowę. 

 

e)    „Kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.” 

Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 2014-2020: 

„Kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się wykreślenie kryterium.   

Uzasadnienie: 

Proponuje się wykreślenie kryterium, z uwagi na dyskryminujący charakter w stosunku do 

podmiotów spoza sektora finansów publicznych. 

 

• Pan Tomasz Raszkowski – uczestniczący w spotkaniu z ramienia Sekretariatu Komitetu na 

spotkaniu na bieżąco wnosił zgłaszane uwagi na formularzu uwag. Zobowiązał się do przekazania 

spisanych uwag do Przewodniczącego Grupy, który zgłosi do IZ wszystkie uwagi jako jedno 

stanowisko Grupy roboczej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA OBECNOŚCI 
IIISPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI 

KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

OLSZTYN, UL. KOŚCIUSZKI 89/91 

04.12.2015 r. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentujący 
Funkcja  

w komitecie 

1 Borkowski Jarosław Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność" członek 

4 Kopeć Dorota 
Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 
obserwator 

5 Laskowski Rafał 
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 

Prywatnych 
zastępca członka 

6 Paciulan Grzegorz  Forum Związków Zawodowych członek 

7 Zalewski Wojciech Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT członek 

8 Kozłowska Julita 

Departament Zarządzania Programami  
Rozwoju Regionalnego  

Urząd Marszałkowski Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 

Na prawach 
obserwatora 

9 Nakielska Anna  

Departament Zarządzania Programami  
Rozwoju Regionalnego  

Urząd Marszałkowski Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 

Na prawach 
obserwatora 

10 Bogacki Piotr  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
Na prawach 
obserwatora 

 

 


