
 

 

 

 

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

(protokół z ustaleń) 

18 listopada 2015 r. 

 

W dniu 18 listopada br. odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i 
gospodarki, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu 
wzięło udział 8 członków Grupy roboczej (w załączeniu lista obecności). 
Spotkanie poświęcone było:   

1. Omówieniu uwag i przyjęciu po poprawkach regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości 

i gospodarki Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. 

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

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  IV posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (26-27 listopada 2015 r.): 

 

a. szczegółowy opis osi priorytetowej oraz kryteria wyboru projektów w ramach osi  

priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, 

b. szczegółowy opis osi priorytetowej oraz kryteria wyboru projektów w ramach osi 

priorytetowej „Efektywność energetyczna Warmii i Mazur Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. 

 
Przebieg spotkania: 
(1) Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy otworzył spotkanie.   

 

(2) Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu projekt porządku obrad 

opracowany przez Przewodniczącego Grupy o następującej treści: 

 

1.    Otwarcie zebrania 

2. Omówienie uwag i przyjęcie po poprawkach  Regulaminu Grupy roboczej ds. 

przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata. 

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

gospodarki  w zakresie tematów będących przedmiotem spotkania  Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(pismo znak: PR-VI.420.3.4.2015), które odbędzie się 26-27 listopada 2015 r  tj. min.:  

materiałów, które będą przedmiotem obrad IV posiedzenia Komitetu, tj. szczegółowe opisy 

osi priorytetowych oraz kryteria wyboru projektów w ramach następujących osi 

priorytetowych: 

  

•  Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

•  Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, 



•  Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

•  Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

• Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

4. Wolne wnioski, inne zgłoszenia. 

5. Zamknięcie spotkania. 

(3) Pani Justyna Lis – uczestnicząca w spotkaniu z ramienia Sekretariatu Komitetu zasugerowała, że 

zgodnie z tematycznym zakresem działań Grupa robocza  ds. przedsiębiorczości i gospodarki KM 

RPO WiM 2014-2020 powinna opiniować dokumenty właściwe dla jej zakresu pracy (o czym 

mówi §2, ust.2. Regulaminu Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020). W związku z tym postulatem, w ramach głosowania zarządzonego przez Pana Rafała 

Laskowskiego – Przewodniczącego Grupy, Grupa zdecydowała o usunięciu z punktu porządku 

obrad kwestii dotyczących osi priorytetowych Cyfrowy region, Infrastruktura transportowa, 
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014-2020. 

 

(4) Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki  

• Pani Justyna Lis z ramienia Sekretariatu Komitetu poinformowała o zgłoszonych uwagach do 

nowego projektu regulaminu opracowanego przez Przewodniczącego Grupy, które Sekretariat 

Komitetu otrzymał drogą e-mailową. Poinformowała także, że wszystkie uwagi zgłoszone do 

nowego projektu regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, były przesłane 

do Przewodniczącego Grupy. 

• Następnie Pani Justyna Lis przedstawiła i omówiła wszystkie zgłoszone uwagi.  Każda uwaga była 

na bieżąco dyskutowana oraz w formie głosowania Grupa decydowała o ich uwzględnianiu/lub 

odrzuceniu oraz wprowadzaniu zmian do obowiązującego Regulaminu Grupy. Na posiedzeniu 

Grupy zostały wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu Grupy (przyjętego przez Grupę 

roboczą w dniu 10 września br.):    

a. w § 2, ust. 1 dodano pkt. d o treści: „popularyzowanie w regionie dobrych praktyk w obszarze 

wspierania przedsiębiorczości i rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach, głównie sektora 

MŚP, społecznej odpowiedzialności biznesu i dialogu społecznego,  w ramach obowiązków 

członka, zastępcy członka Komitetu określonych w Regulaminie działania Komitetu”. 

b. W § 3 dodano ust. 3 o treści: „Odwołanie, o którym mowa w ust 2, następuje w drodze 

rezygnacji lub na wniosek min. dwóch członków Grupy roboczej. 

c. W § 4 dodano ust. 4 o treści: „Każdy członek Grupy roboczej może zaproponować 

Przewodniczącemu Grupy zaproszenie eksperta na posiedzenie Grupy roboczej, w terminie 

umożliwiającym Przewodniczącemu jego zaproszenie i zgłoszenie do Sekretariatu Komitetu, o 

czym mowa w  § 8, ust. 10 Regulaminu działania Komitetu. Propozycja zaproszenia eksperta 

na posiedzenie Grupy roboczej powinna być poprzedzona krótkim pisemnym 

uzasadnieniem”. 

 



• Sekretariat Grupy został zobowiązany do opracowania tekstu jednolitego oraz przesłanie go 

członkom Grupy.   

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

gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  IV posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020: 

 

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

priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”: 

a. Str. 25, pkt. 6 typy projektów 

 

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

„Inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia 
nowych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby 
tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono 
zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów 
beneficjenta)” 

 
Propozycja zmiany zapisu: dodać zapis że wsparcie jest kierowane nie tylko na inwestycje w 

infrastrukturę na potrzeby świadczenia nowych usług ale także usług ulepszonych. 

Uzasadnienie: 

Wskaźnik rezultatu tego działania to: Liczba zaawansowanych usług (nowych lub/i ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Istniejące Parki Naukowo Technologiczne 

świadczą już szereg usług, które będą ulepszać, a także tworzyć nowe usługi. 

 

b. Str.53, pkt 6 typy projektów 

 

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

„Schemat C sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 5 
przedsiębiorstw)” 
 

Propozycja zmiany zapisu: 

Schemat C: sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min.5 

przedsiębiorców) we współpracy z  IOB, samorządami. 

Uzasadnienie: 

Na terenie województwa są subregiony np. EGO które są zainteresowane promocją gospodarczą 

Regionu. 

 

c. Str.112, kryterium merytoryczne specyficzne nr 3  

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

„Ośrodek posiada kadrę zarządzającą lub kluczowych pracowników o co najmniej 2-letnim stażu 
pracy przy świadczeniu podobnych usług (min. 70 % osób zaangażowanych w projekcie)”. 
 

Propozycja uzupełnienia i zmiany zapisu w definicji wymogu nr 3 : 



Ośrodek posiada kadrę zarządzającą o co najmniej 2 letnim stażu pracy oraz zapewni kluczowych 

pracowników o co najmniej 2 letnim stażu pracy lub doświadczeniu (udokumentowane 

umowami o pracę, umowami cywilno – prawnymi, fakturami/rachunkami za świadczone usługi).  

Uzasadnienie: 

Małe i młode ośrodki innowacji nie posiadają zbyt rozbudowanej struktury organizacyjnej, 

posiadają wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz doświadczonych pracowników, ale nie 

wszyscy pracownicy mają dwuletni staż pracy, niektóre usługi świadczone w Parkach Naukowo-

Technologicznych na rzecz przedsiębiorców są często na umowę zlecenie.  

Ośrodki, które posiadają kadrę, ale o mniejszym stażu pracy niż dwa lata, muszą mieć możliwość 

zapewnienia kadry do świadczenia nowych usług lub tych ulepszonych poprzez zatrudnienie 

nowych doświadczonych pracowników. 

 

• Ponadto na posiedzeniu Grupy dyskutowano o: 

– wymogach formalnych określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020, 

– kryteriach dot. strategii biznesowej wnioskodawcy, poziomu wkładu własnego 

(poddziałanie 1.2.3) oraz niepowielania dostępnej infrastruktury (poddziałanie 1.3.4). 

Na wątpliwości w ramach ww. kwestii odpowiadał bezpośrednio na posiedzeniu Grupy, członek 

Grupy z ramienia Departamentu Polityki Regionalnej. 

(6) Pan Rafał Laskowski - Przewodniczący Grupy zaproponował, aby wszystkie uwagi, które były 

zgłaszane podczas posiedzenia, dot. zapisów szczegółowych opisów osi priorytetowych oraz 

kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i 

Mazur” RPO WiM na lata 2014-2020 zostały przesłane drogą elektroniczną do Sekretariatu 

Grupy, który następnie przekaże je do Przewodniczącego Grupy. Ustalono, że Przewodniczący 

Grupy zgłosi do IZ wszystkie uwagi jako jedno stanowisko Grupy roboczej. 

(7) Pan Rafał Laskowski - Przewodniczący Grupy zaproponował, aby wszystkie uwagi, które były 

zgłaszane podczas posiedzenia, dot. zapisów szczegółowych opisów osi priorytetowych oraz 

kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i 

Mazur” RPO WiM na lata 2014-2020 zostały przesłane drogą elektroniczną do Sekretariatu 

Grupy, który następnie przekaże je do Przewodniczącego Grupy. Ustalono, że Przewodniczący 

Grupy zgłosi do IZ wszystkie uwagi jako jedno stanowisko Grupy roboczej. 

(8) Pan Rafał Laskowski na kolejne posiedzenie grupy roboczej (4 grudnia 2015 r.) zaproponował 

zaproszenie eksperta, przedstawiciela Instytucji Zarządzającej w celu omówienia systemu 

merytorycznej oceny projektu. Biorąc pod uwagę fakt, iż Departament Zarządzania Programami 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wykonuje zadania związane z oceną projektów, 

Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zobowiązał się wystosowania 

zaproszenia do ww. jednostki o udział ich przedstawiciela w kolejnym posiedzeniu Grupy celem 

zaprezentowania ww. systemu. 

  

(9) Kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki ustalone zostało na 4 

grudnia 2015 r. na godz. 11.00. 

 

 



 

 

 

 

LISTA OBECNOŚCI 
II SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI 

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

OLSZTYN, UL. KOŚCIUSZKI 89/91 

18.11.2015 r. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentujący 
Funkcja  

w komitecie 

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

2 Gutowski Sławomir 
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia 

kredytowe” sp. Z o.o. w Działdowie 
członek 

3 Kamiński Henryk Warmińsko-Mazurski Klubu Biznesu członek 

4 Kopeć Dorota 

Departament Polityki Regionalnej  

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 

obserwator 

5 Laskowski Rafał 
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 

Prywatnych 
zastępca członka 

6 Samełko Renata  ZIT MOF Ełk zastępca członka 

7 Szunejko Jarosław OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek 

8 Śląska- Zyśk Wioletta 
Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 
członek 

9 
Zenkner – Kłujszo 

Gabriela 

Departament Polityki Regionalnej  

Urząd Marszałkowski Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego 

Na prawach 

obserwato

ra 

 


