
Olsztyn, 21.09.2016 r. 

 

 

Sprawozdanie ze spotkania 

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

KM WiM 2014-2020 

 

W dniu 21.09.2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia 
społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział członkowie 
grupy oraz obserwatorzy. Podczas spotkania poddano analizie i dyskusji cztery obszary 
tematyczne: 
 

1) projekt kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  
Omówiono kryteria konkursu dot. profilaktyki raka szyjki macicy, wyraŜono zaniepokojenie 
następującymi kryteriami: 

a) posiadanie doświadczenia – czy to kryterium uwzględnia doświadczenie w województwie 
warmińsko-mazurskim 

b) kwestia udziału 20 % uczestniczek dotąd nie badanych - czy chodzi o 20% z 1890 osób, 
czy spośród wszystkich uczestniczek. Z dokumentacji wynika, iŜ spośród wszystkich 
uczestniczek, co znacznie utrudnić moŜe realizację projektu 

c) wzrost o 5 % zgłaszalności na badania cytologiczne - warto rozróŜnić liczbę osób – 
uczestniczek projektu w podziale na poszczególne subregiony, które róŜnią się wieloma 
czynnikami, m.in. gęstością zaludnienia, dostępnością do badań itd. 

d) z dostępnych danych wynika, iŜ 11 000 kobiet w województwie nie było do tej pory 
badanych – ustalono, iŜ naleŜy informować w konkursie o tej liczbie potencjalnych 
projektodawców  

Stwierdzono, iŜ większość uwag zgłoszonych na poprzednim spotkaniu nie została 
uwzględniona. Nie otrzymano informacji, czy uwagi grupy zostały zgłoszone do 
ministerstwa, otrzymano tylko informacje iŜ obecny kształt kryteriów wynika z uwag 
zgłoszonych przez ministerstwo.  

Ze względu na potrzebę działania w zakresie profilaktyki grupa zdecydowała się nie zgłaszać 
uwag o charakterze propozycji zmian do kryteriów konkursu. Wskazano, by powyŜsze uwagi 
uwzględnione zostały przy planowaniu kolejnych konkursów profilaktycznych w ramach 
RPO WiM.  



2) Omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej do osi priorytetowych RPO Woj. Warm.-
Warmińskiego. Grupa nie ma uwag, popiera stanowisko samorządu województwa w 
przypadku rekomendacji częściowo wdroŜonych 

DuŜo rekomendacji wpisuje się w zapewnienie oddolności i partnerstwa, co zostało 
pozytywnie ocenione przez grupę.  

Dyskutowano równieŜ nt. rekomendacji - projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii 
społecznej (9i). Zgodzono się, iŜ rekomendacja proponuje duŜą zmianę, ustalono przyjrzenie 
się najbliŜszym konkursom w kontekście udziału org. poz., realnego partnerstwa i ponowną 
dyskusję nt. uwzględnienia tej rekomendacji. 

 

3) Podjęto równieŜ dyskusję dot. kryterium oddolności w kontekście konkursów dot. usług 
społecznych. PrzełoŜono ją na kolejne spotkanie po informacji z ROPS, iŜ kryterium to ma 
zostać wprowadzone na wniosek ministerstwa. 

 
Z powaŜaniem  
 
Bartłomiej Głuszak 
 
Przewodniczący grupy ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020 


