
 

 

 

 

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

(protokół z ustaleń) 

11 marca 2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

11 marca br. odbyło się szóste 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 (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  VIII posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WiM 2014-2020 (23 marca 2016 r.), tj.:  

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

Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020” dla Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, 

(Priorytet inwestycyjny 3c), 

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

i gospodarki w zakresie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu. 

 

Przebieg spotkania: 

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, Pani Ewa Wasilewska – przedstawiciel 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku oraz Pan 

Piotr Bogacki - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie. 

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 VIII posiedzenia  Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, które odbędzie się 23 marca br., tj. m.in.: materiałów, które będą 

przedmiotem obrad VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020: 



•••• kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, 

osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 (Priorytet inwestycyjny 3c). 

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

i gospodarki w zakresie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu. 

4. Wolne wnioski, inne zgłoszenia. 

5. 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 (5 głosów „za”). 

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

i gospodarki w zakresie tematów będących przedmiotem obrad  VIII 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 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c) 

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

Kryterium merytoryczne specyficzne „Analiza rynku”.  

„Poprawnie przeprowadzono analizę oferty konkurencyjnej, dostępności produktów 

komplementarnych, sezonowości sprzedaży planowanego pakietu, analizę cenową” 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się usunięcie  zapisu „planowanego pakietu”. 

 

b. Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c) 

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

Kryteria merytoryczne (punktowe). 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się dodanie kryterium „Współpraca w ramach prac B+R” o następującej treści: 

„Ocenie podlega czy prace B+R, których wyniki będą wdrażane w ramach projektu 

realizowane były we współpracy z  podmiotami oferującymi usługi badawczo-rozwojowe.  

– 0 pkt – prace B+R realizowane były bez udziału podmiotu oferującego usługi 

badawczo-rozwojowe 

– 2 pkt – prace B+R zostały zakupione od podmiotu oferującego usługi badawczo-

rozwojowe lub wypracowane we współpracy z co najmniej jednym podmiotem  

oferującym usługi badawczo-rozwojowe”. 

 

c. Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c) 

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

Kryterium merytoryczne punktowe „Wzrost zatrudnienia”. 

„W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

– poniżej 1 pełnego etatu -  0 pkt 

– od  1 pełnego do 2 pełnych etatów - 4 pkt 



– pow. 2 do 3 pełnych etatów - 5 pkt 

– pow. 3 pełnych etatów - 6 pkt”. 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się zmianę punktacji na: 

– poniżej 1 pełnego etatu -  0 pkt 

– od 1 pełnego etatu – 3 pkt. 

 

d. Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c) 

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

Kryterium merytoryczne punktowe „Zarządzanie jakością”. 

W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

− brak certyfikatów lub ważność przedłożonego certyfikatu upłynęła przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie. – 0 pkt 

− udokumentowane posiadanie certyfikatu jakości  – 2 pkt. 

Propozycja zmiany zapisu:  

Proponuje się zmianę obniżenie punktacji do poziomu 1 pkt. 

  

e. Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, (Priorytet inwestycyjny 3c) 

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

Kryterium merytoryczne premiujące „kryterium odprowadzania podatków na terenie 

województwa warmińsko - mazurskiego w obszarze realizacji projektu”. 

„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:  

Proponuje się przyznanie następującej punktacji: „w przypadku płacenia jednego podatku  

- 1 pkt, dwóch podatków - 2 pkt. oraz trzech i więcej podatków - 3 pkt.”. 

 

•••• Pani Dorota Kopeć (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) poinformowała, że po pierwszych 

konkursach dokonana zostanie analiza stosowania kryterium „odprowadzania podatków  

na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w obszarze realizacji projektu”. Instytucja 

Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 zastanowi się wówczas nad zmianą tego kryterium,  

np. aby mierzyło nie ilość, a wartość podatków. 

•••• Pan Tomasz Raszkowski – uczestniczący w spotkaniu z ramienia Sekretariatu Komitetu  

zobowiązał się do przekazania spisanych uwag do Przewodniczącego Grupy, który zgłosi  

do IZ wszystkie uwagi jako jedno stanowisko Grupy roboczej. 

 

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

 i gospodarki w zakresie Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych dotyczących zapisów regulaminu konkursu: 

 

• Pan Piotr Bogacki (przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie) poinformował o powstałym problemie braku możliwości aplikowania przez 



przedsiębiorców na projekty dotyczące modernizacji urządzeń wodnych (w ramach ogłoszonego 

naboru w Działaniu 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych). Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 „Działania dotyczące modernizacji 

urządzeń wodnych będą dofinansowane tylko pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności 

inwestycji z wymogami prawa UE, w tym z uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych 

spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy Powodziowej”.  

W przypadku Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły nie uwzględnione zostały żadne 

przedsięwzięcia z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. 

• Pani Dorota Kopeć, poprosiła aby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie zgłosił oficjalne pismo do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020  

z wyjaśnieniem wątpliwości i niejasności związanych z ogłoszonym konkursem dla Działania 4.1 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

• Przewodniczący Grupy poparł prośbę Pani Doroty Kopeć. 

 

W załączeniu: 

– Lista obecności ze spotkania 

 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Bolewska 

Olsztyn, 15 marca 2016 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

LISTA OBECNOŚCI 
VI SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI 

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

OLSZTYN, UL. EMILII PLATER 1  
13.03.2016 r. 

 
 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentujący 
Funkcja w 

komitecie 

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

2 Gutkowski 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 
Zenkner-Kłujszo 

Gabriela 
Departament Polityki Regionalnej ekspert 

7 Bogacki Piotr 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
ekspert 

 

 


