
 

 

 

 

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

(protokół z ustaleń) 

12 stycznia 2016 r. 

Szanowni Państwo, 

W dniu 12 stycznia br. odbyło się czwarte spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości  

i gospodarki, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu 

wzięło udział 4 członków Grupy roboczej oraz 1 ekspert (w załączeniu lista obecności). 

Spotkanie poświęcone było:   

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

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  VI posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (21-22 stycznia 2016 r.), tj.:  

a. kryteria wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii  

i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020” dla:  

� Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie 

infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b), 

� Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Prowadzenie 

badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b), 

� Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b), 

� Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (Priorytet 

inwestycyjny 3c). 

 

Przebieg spotkania: 

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

przyjęcie zaproszenia Pani Gabrielii Zenkner-Kłujszo - Kierownikowi Biura Projektów 

Przedsiębiorczość w Departamencie Polityki Regionalnej, która uczestniczyła w spotkaniu  

w charakterze eksperckim. 

 

Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu projekt porządku obrad opracowany 

przez przewodniczącego o następującej treści: 

 

1. Otwarcie zebrania. 

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

i gospodarki  w zakresie tematów będących przedmiotem VI spotkania  Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, które odbędzie się 21-22.01.2016 r.  tj. min.:  materiałów, które będą 

przedmiotem obrad VI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. 



3. Wolne wnioski, inne zgłoszenia. 

4. 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 (4 głosy „za”). 

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

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  VI posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020: 

 

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

wyboru projektów w ramach:   

a. Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie 

infrastruktury B+R) 

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

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia (nie dotyczy pracowników B+R)” 

Kryterium nr 4 „Nowe etaty dla pracowników B+R” 

Kryterium nr 7 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań” 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3 i zmniejszenie wagi punktowej w kryterium nr 4 

oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 7.  

Uzasadnienie: 

Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia. 

 

b. Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Wsparcie 

infrastruktury B+R) 

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

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia (nie dotyczy pracowników B+R)” 

Kryterium nr 4 „Nowe etaty dla pracowników B+R” 

Kryterium nr 8 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań” 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3 i zmniejszenie wagi punktowej w kryterium nr 4 

oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 8.   

Uzasadnienie: 

Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia. 

 

c. Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką 

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

Kryterium nr 3 „Wzrost zatrudnienia” 

Kryterium nr 8 „Innowacyjność technologii i implementowanych rozwiązań” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się rezygnacje z kryterium nr 3  oraz zwiększenie wagi punktowej w kryterium nr 8.  

Uzasadnienie: 

Celem poddziałania jest promowanie innowacji a nie wzrost zatrudnienia. 

 

d. Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 



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

Kryterium nr 4 „Innowacja o skali co najmniej regionalnej” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się przeniesienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 4 

do kryteriów merytorycznych punktowych. 

 

e. Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 

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

Kryterium nr 2 „Liczba odtwarzanych produktów/ usług stanowiących dziedzictwo 

gospodarcze Warmii i Mazur” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się usunięcie kryterium merytorycznego punktowego nr 2. 

 

f. Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 

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

Kryterium nr 6 „Zarządzanie jakością” 

Propozycja zmiany zapisu: 

Proponuje się zmniejszenie wagi punktowej w kryterium merytorycznego punktowego nr 6 

do poziomu 1 pkt. 

• 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 
IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI 

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

OLSZTYN, UL. KOŚCIUSZKI 89/91 

12.01.2016 r. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentujący Funkcja w komitecie 

2 Borkowski Jarosław 
Region Warmińsko-Mazurski NSZZ 

"Solidarność" 
członek 

6 Kopeć Dorota 

Departament Polityki Regionalnej  

Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 

obserwator 

7 Laskowski Rafał 
Warmińsko-Mazurski Związek 

Pracodawców Prywatnych 
zastępca członka 

11 Samełko Renata ZIT MOF Ełk zastępca członka 

12 Szunejko Jarosław 
OPZZ Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 
członek 

13 Śląska - Zyśk Wioletta 
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 
członek 

17 
Gabriela Zenkner-

Kłujszo 
Departament Polityki Regionalnej 

Na prawach 

obserwatora 

 

 

 


