
Sprawozdanie  ze spotkań Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i 
gospodarki KM RPO WiM 2014-2020

za rok 2015

Spotkania Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, powołanej w ramach Komitetu 
Monitoruj  ą  cego RPO WiM 2014-2020. w roku 2015      odbywały się w następujących dniach:  

I spotkanie- 10 września 2015r.
II potkanie- 18 listopada 2015 r.
III spotkanie- 4 grudnia 2015 r.
IV spotkanie- 12 stycznia 2016 r.

Na pierwszym spotkaniu wzięło udział 11 członków Grupy roboczej. Spotkanie poświęcone 
było ukonstytuowaniu się Grupy roboczej, tj.

• wyborowi Przewodniczącego Grupy;

• przyjęciu Regulaminu Grupy.

Po autoprezentacji kandydatów na Przewodniczącego Grupy, Pani Justyna Lis przeprowadziła 
procedurę głosowania. Aby kandydat został wybrany na Przewodniczącego Grupy, zgodnie z 
Regulaminem działania Komitetu, powinien otrzymać co najmniej połowę głosów wszystkich 
członków grupy roboczej (w przypadku Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki 
liczącej 16 członków, minimalna liczba wynosi 8 głosów).

Wyniki głosowania:

• Pani Barbara Bąkowska otrzymała 2 głosy.

• Pan Rafał Laskowski otrzymał 8 głosów.

Ponieważ  Pan  Rafał  Laskowski  otrzymał  wymaganą  liczbę  głosów  i  został  wybrany 
Przewodniczącym Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki.

Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki :

Pan Rafał Laskowski rozdał na spotkaniu Grupy opracowany przez siebie projekt regulaminu 
Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki. Pani Justyna Lis poinformowała, że na II 
posiedzeniu  Komitetu,  jego  Przewodniczący  zobowiązał  Sekretariat  Komitetu  do 
opracowania projektu regulaminu Grupy. Sekretariat projekt regulaminu opracował i przesłał 
wszystkich członkom Grupy 18 sierpnia 2015 r. Nikt z członków Grupy nie zgłosił do niego 
uwag.  Zaproponowano,  aby  przygotowany  projekt  regulaminu  przez  Pana  Rafała 
Laskowskiego  najpierw  poddać  konsultacjom  z  członkami  Grupy  roboczej  oraz  z 
Sekretariatem Komitetu (pod względem zgodności z Regulaminem działania Komitetu oraz 
wytycznymi).  Z uwagi na to, iż regulamin Grupy powinien zostać przyjęty na pierwszym 
posiedzeniu  Grupy,  Pani  Justyna  Lis  zaproponowała,  aby  na  tym  spotkaniu  poddać  pod 
głosowanie projekt  regulaminu opracowany przez Sekretariat  Komitetu i  skonsultowany z 
członkami  Grupy,  a  na  kolejnym spotkaniu  Grupa  będzie  mogła  dokonać  w  nim zmian. 



Przewodniczący  Grupy  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  regulaminu  w  kształcie 
opracowanym  przez  Sekretariat  Komitetu.  Wyniki  głosowania:  11  głosów  za,  0  głosów 
przeciw  i  0  głosów  wstrzymujących  się.  Wobec  czego  Regulamin  Grupy  roboczej  ds. 
przedsiębiorczości i gospodarki został przyjęty (w załączeniu treść przyjętego regulaminu – 
zał.1).

Pozostałe ustalenia podjęte na spotkaniu:

Na prośbę członków Grupy,  poinformowano, że wszystkie  uwagi  zgłaszane do projektów 
uchwał Komitetu, które wpłyną do Sekretariatu Komitetu, będą przesyłane do wiadomości 
członków Grupy roboczej.  Jednakże  niemożliwym będzie  przekazywanie  Grupie  roboczej 
stanowiska  IZ  RPO  WiM  2014-2020  do  zgłoszonych  uwag.  Stanowisko  to  z  reguły 
przygotowywane  jest  dopiero  na  posiedzenie  Komitetu.  Pani  Dorota  Kopeć  -  Zastępca 
Dyrektora  Departamentu  Polityki  Regionalnej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  -  zobowiązała  się  przekazać  Grupie  roboczej  zestawienie 
poddziałań, dla których planowane jest przyjęcie kryteriów wyboru projektów na najbliższym 
posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

W  dniu  18  listopada  2015  r.  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. Spotkanie poświęcone 
było:  

• Omówieniu  uwag  i  przyjęciu  po  poprawkach  regulaminu  Grupy  roboczej  ds. 
przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

• 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”.

Przyjęcie regulaminu Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki :

Poinformowano o zgłoszonych uwagach do nowego projektu regulaminu opracowanego przez 
Przewodniczącego  Grupy,  które  Sekretariat  Komitetu  otrzymał  drogą  e-mailową. 
Przedstawiono także, że wszystkie uwagi zgłoszone do nowego projektu regulaminu Grupy 
roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, były przesłane do Przewodniczącego Grupy. Na 
posiedzeniu Grupy zostały wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu Grupy:



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”.

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”:

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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.

Uwaga nieuwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

Uzasadnienie: Komisja Europejska w trakcie negocjacji RPO WiM 2014-2020 wyraziła zgodę 
na  projekty  promocji  gospodarczej,  pod  warunkiem,  że  będą  realizowane  jako  sieciowe/ 
partnerskie.  Promocja  winna  mieć  charakter  krajowy/  międzynarodowy.  Dodatkowo 
uzgodniono  możliwość  realizacji  tego  typu  projektów  przez  samorząd  województwa 
(kompleksowo na rzecz całego regionu) i  projektów wynikających z  dokumentu „Wielkie 
Jeziora  Mazurskie  –  Strategia”.  W  Schemacie  C  przewidziano  wyłącznie  interwencję 
skierowaną do MŚP (którzy mogą być jedynymi beneficjentami w tym schemacie).

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

Na kolejne posiedzenie grupy roboczej zaproponowano 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.

W dniu 4 grudnia 2015 r. 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. Spotkanie poświęcone 
było:  

•   Prezentacji  systemu  merytorycznej  oceny  projektów  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

•   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.

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.

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. Omówiono poszczególne 
etapy oceny. Przedstawiono formy i możliwości wnoszenia protestów przez wnioskodawców 
na każdym etapie oceny oraz terminy przeznaczone na pełną ocenę projektu,  od złożenia 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


wniosku  do  podpisania  umowy.  Wyrażono  stanowisko  IZ  w  sprawie  wprowadzenia 
elektronicznego systemu oceny wniosków.

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.

„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.

Uwaga nieuwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

Uzasadnienie: W strategii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 określone zostały zasady horyzontalne oraz wynikające z nich 
preferencje  ogólne,  które  winny  mieć  zastosowanie  we  wdrażaniu  wszystkich  działań  w 
ramach Programu (tam gdzie jest  to możliwe),  a tym samym znaleźć odzwierciedlenie w 



kryteriach wyboru projektów. Stąd podczas posiedzeń Grup Roboczych ds. poszczególnych 
Osi  Priorytetowych  wypracowano  kryterium  umożliwiające  wspieranie  budowania  bazy 
dochodowej  województwa  warmińsko-mazurskiego  (m.in.   z  uwagi  na  niskie  wskaźniki 
przedsiębiorczości,  przeżywalności  firm,  inwestycji).  Punktacja  dla  tego  kryterium  jest 
jednakowa dla wszystkich Poddziałań RPO WIM 2014-2020.

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.

Uwaga nieuwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

Uzasadnienie:  Należy  mieć  na  uwadze,  że  kwestie  efektywności  energetycznej  w 
przedsiębiorstwie  mogą  mieć  wpływ  nie  tylko  na  wnioskodawcę,  ale  również  na 
pracowników przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie.

Nazwa i definicja kryterium sformułowana jest jednakowo dla wszystkich Działań w RPO 
WiM 2014-2020. IZ RPO WiM proponuje,  aby jego oceny dokonywać na podstawie listy 
sprawdzającej zawierającej szczegółowe pytania odnoszące się do specyfiki projektu, w tym: 

− Czy  wybrano  wszystkie  kluczowe  dla  realizacji  projektu  grupy  interesariuszy,  w  tym  
opisano dobór grupy docelowej do realizowanego projektu, opisano grupy docelowe?

− Czy wszystkie grupy interesariuszy są przychylne realizacji projektu i/lub Wnioskodawca 
zapewnił działania mające na celu zmianę negatywnego nastawienia niektórych grup do  
projektu?

− Czy  wybrano  odpowiednie  (kluczowe,  najbardziej  naglące,  pierwotne)  problemy 
kluczowych interesariuszy do rozwiązania przez projekt?

− Czy potrzeba realizacji danego projektu jest zrozumiała i jasno wynika z problemów i  
niedogodności kluczowych interesariuszy?

Czy faktycznie istniejąca funkcjonalność infrastruktury może powodować niedogodności dla 
Wnioskodawcy/ interesariuszy? (kryterium nie jest spełnione, jeżeli braki i niedogodności dla 



beneficjentów wynikają z  nieodpowiedniego zagospodarowania i  wykorzystania istniejącej  
infrastruktury).

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: ”.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

Kryterium „Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”

Zapis zaproponowany w materiałach na V posiedzenie KM RPO WiM na lata 

2014-2020: wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku

do wartości wszystkich zadań, w zaokrągleniu do pełnych procent,”

Propozycja zmiany zapisu: 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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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.

Uwaga nieuwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.



Uzasadnienie: Jednocześnie kryterium zostało zweryfikowane następująco: 
 „Kryterium stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” 
0 pkt – w zamówieniach  publicznych realizowanych/ planowanych do realizacji w ramach 
projektu nie wskazano, czy wśród kryteriów wyboru oferentów będą kryteria odnoszące się 
do kwestii społecznych

1 pkt – w zamówieniach  publicznych realizowanych/ planowanych do realizacji w ramach 
projektu zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących się do kwestii społecznych”

Stosowanie klauzul społecznych możliwe jest nie tylko w zamówieniach realizowanych na 
potrzeby  podmiotów  publicznych  (zobowiązanych  do  stosowania  prawa  zamówień 
publicznych),  ale  także  w  procesie  wyboru  wykonawców  przez  podmioty  prywatne 
(dokonywanych zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru).

W  dniu  12  stycznia  2016  r.  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 Gabriela 
Zenkner-Kłujszo – Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość w Departamencie Polityki 
Regionalnej. Spotkanie poświęcone było:  

• 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).

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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  2  „Liczba odtwarzanych produktów/  usług stanowiących 
dziedzictwo gospodarcze Warmii i Mazur”

Propozycja  zmiany  zapisu: Proponuje  się  usunięcie  kryterium  merytorycznego 
punktowego nr 2.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

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 6 „Zarządzanie jakością”

Propozycja zmiany zapisu: Proponuje się zmniejszenie wagi punktowej w kryterium 
merytorycznego punktowego nr 6 do poziomu 1 pkt.

Uwaga uwzględniona przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020.

W trakcie prac Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki, powołanej w ramach 
Komitetu  Monitorującego RPO WiM 2014-2020  w roku 2015 zgłoszono  14 uwag, 
w toku prac Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020  w roku 2015 uwzględniono 
9 z nich.

Do prac Grupy roboczej ds.  przedsiębiorczości  i  gospodarki  w roku 2105 zostali 
zaproszeni eksperci:

Julita Kozłowska -  Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju 
Regionalnego;

Anna  Nakielska -  Kierownik  Biura  Projektów  Przedsiębiorczość  w  Departamencie 
Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego; 

 Piotr Bogacki -  przedstawicielowi  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  
 i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;

Gabriela  Zenkner-Kłujszo -  Kierownik  Biura  Projektów  Przedsiębiorczość  w 
Departamencie Polityki Regionalnej.

Zał. 1 Regulamin Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki 

Rafał Laskowski

Przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki 


