
 

 

 

 

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

(protokół z ustaleń) 

10 listopada 2016 r. 

Szanowni Państwo, 

10 listopada br. odbyło się jedenaste 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).  

Przebieg spotkania: 

1. Pan Rafał Laskowski – Przewodniczący Grupy przywitał uczestników posiedzenia i otworzył 

spotkanie.  Na spotkaniu w charakterze eksperckim uczestniczyła Pani Gabriela Zenkner - 

Kłujszo - Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej. 

Uczestnicy spotkania otrzymali za pośrednictwem Sekretariatu Komitetu 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 XIII posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, które odbędzie się 23 listopada br., tj.   

a. propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi  priorytetowej „Inteligentna 

gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” dla Poddziałań, w których przewidziano 

zastosowanie instrumentów finansowych, tj. dla:  

� Poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) (Priorytet inwestycyjny 3a), 

� Poddziałania 1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF), (Priorytet 

inwestycyjny 3c), 

� Poddziałania 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF), (Priorytet 

inwestycyjny 3c), 

� Poddziałania 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (IF), (Priorytet inwestycyjny 

3c). 

b. propozycji zmian do kryteriów 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 1.3.5 Usługi dla MŚP (Priorytet inwestycyjny 3a), 



� Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), (Priorytet 

inwestycyjny 3b), 

� Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat B), (Priorytet 

inwestycyjny 3b), 

� Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, 

(Priorytet inwestycyjny 3b), 

� Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, (Priorytet inwestycyjny 3b). 

3.       Wolne wnioski, inne zgłoszenia. 

4.       Zamknięcie spotkania. 

 

2. Pani Gabriela Zenkner - Kłujszo uczestnicząca w spotkaniu w charakterze eksperckim, 

przedstawiła i omówiła materiały będące przedmiotem obrad XIII posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020, w części dotyczącej osi priorytetowej Inteligentna 

gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020. 

W ramach dyskusji nie wniesiono uwag do materiałów będących przedmiotem obrad 

XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. 

Po omówieniu przez Panią Gabrielę Zenkner - Kłujszo propozycji kryteriów wyboru 

projektów, (w tym również kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty 

finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020), Pani Dorota Kopeć (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) 

dodała, że w chwili obecnej opracowywana jest „Strategia inwestycyjna instrumentów 

finansowych”, która po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa zostanie rozesłana 

członkom Komitetu Monitorującego. 

3. Pani Dorota Kopeć odniosła się do uwag przesłanych przez Pana Rafała Laskowskiego 

związanych z problemami jakie napotykają przedsiębiorcy oraz jakie widzą zagrożenia 

związane z wdrażaniem i realizacją RPO WiM 2014-2020. Poinformowała, iż część z nich 

została rozpatrzona pozytywnie i uwzględniona, (m.in. propozycja członków Konfederacji 

Lewiatan dotycząca zmiany kryterium: „Zarządzanie jakością”(certyfikat ISO 9001). W celu 

odniesienia się do pozostałych uwag Pani Dorota Kopeć poprosiła o doprecyzowanie 

i doszczegółowienie pytań. Pan Rafał Laskowski poinformował, że uwagi przesłane drogą 

elektroniczną do Pani Doroty Kopeć nie są stanowiskiem Grupy roboczej ds. 

przedsiębiorczości i gospodarki i nie były konsultowane z jej członkami. Zaznaczył, iż są to 

spostrzeżenia przesłane od członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

LEWIATAN z województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

W załączeniu: 

– Lista obecności ze spotkania 

 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Bolewska 

Olsztyn, 15 listopada 2016 r. 


