Protokół nr 1/15
z posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
z dnia 13 marca 2015 roku

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 odbyło się 13 marca 2015 r. w sali im.
Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przy ul.
Okopowej 21/27 w Gdańsku.
W posiedzeniu wzięło udział 31 członków Komitetu, 28 stałych zastępców, 11 obserwatorów,
5 przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz zaproszeni goście. Lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad.1
Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego, otworzył inauguracyjne posiedzenie Komitetu. Na wstępie przypomniał, iż 26
lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy
finansowej z udziałem m.in. Pani Premier Ewy Kopacz, natomiast 12 marca 2015 roku
w Gdańsku, w obecności m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, jak również wielu innych
osób obecnych na sali, odbyła się Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przewodniczący wspomniał również
o patronie Sali, w której miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu, Lechu Bądkowskim,
eksponując wkład jego pracy w rozwój idei myśli samorządowej i kreowanie rozwoju
regionalnego. Przemawiający nadmienił, iż co prawda Regionalny Program Operacyjny
negocjowany był w Brukseli, jednakże aktualnie najważniejsze decyzje rozwojowe dotyczące
wspólnot samorządowych w regionie pomorskim zapadają w Gdańsku, w sali imienia
zasłużonego działacza samorządowego, który przebywając w Wielkiej Brytanii, opracował
w czasie okupacji pomorską myśl polityczną.
Następnie Przewodniczący Mieczysław Struk powitał wszystkich zebranych następującymi
słowami:
„Szanowni Państwo! Jeszcze raz witam wszystkich członków Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Witam
również przedstawicieli Komisji Europejskiej w Komitecie i obserwatorów, a także wszystkich
przybyłych gości. Pozwolę na początku sobie wymienić cztery nazwiska osób
reprezentujących Komisję Europejską. Chciałbym przedstawić Panią Wallis Goelen
Vandebrock dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds.
zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej, witam Panią
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bardzo serdecznie. Dodam, że Pani Wallis Goelen Vandebrock była odpowiedzialna
z ramienia Komisji Europejskiej za proces negocjacyjny prowadzony z regionami Polski.
Chciałbym także przywitać w swoim i Państwa imieniu Pana Patricka Amblarda, dyrektora
ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej, jak
również współpracowników obojga dyrektorów: Panią Magdalenę Horodyską, Wydział ds.
Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej, a także
Pana Rafała Janasa, Wydział ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds.
zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej. Dziś
inaugurujemy działalność Komitetu, który przez wiele lat będzie towarzyszył Instytucji
Zarządzającej, którą jest Zarząd Województwa, w niełatwej misji, jaką będzie zrealizowanie
tego Programu skuteczne, sprawne i przede wszystkim dające silny bodziec rozwojowy
naszemu regionowi. Mamy bardzo dobre doświadczenia w partnerskiej współpracy
z komitetami monitorującymi programów, począwszy od lat 2004 – 2006, przez obecnie
kończący się Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 i Program Operacyjny
Kapitał Ludzki. Chcemy kontynuować ten model partnerskiego podejścia do realizacji
Programu i osiągania jego celów, oparty na wzajemnym korzystaniu z doświadczeń
i wspólnym poczuciu odpowiedzialności za jego przyszły sukces.
Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w pracach Komitetu, gotowi
jesteście poświęcić swój czas i zaangażowanie, podzielić się wiedzą i doświadczeniem.
Mamy za sobą wiele lat zarządzania funduszami europejskimi, lecz świadomość, że
Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu tego niełatwego Programu wspierać będzie tak liczne
grono osób reprezentujących różnorodne środowiska i instytucje, dodatkowo wzmacnia
nasze przekonanie, że pokonamy czekające nas wyzwania.
Mamy wśród członków Komitetu przedstawicieli instytucji rządowych, samorządu
terytorialnego oraz partnerów reprezentujących organizacje pozarządowe, organizacje
pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie,
środowisko naukowe i gospodarcze. Z całą pewnością Państwa różnorodne doświadczenia
zagwarantują wysoką jakość wszystkich elementów Programu, w których kształtowaniu
uczestniczy Komitet Monitorujący.
Komitet, który sam jest uosobieniem idei partnerstwa w procesie wdrażania funduszy
europejskich, w swoim składzie odzwierciedla pewne nowe typy partnerstw, które odgrywają
istotną rolę w Programie Regionalnym na lata 2014-2020. Mam na myśli przedstawicieli
Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz reprezentacji ośmiu Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych.
Zadaniem Komitetu jest czuwanie nad przebiegiem wszystkich istotnych procesów
składających się na realizację Programu i monitorowanie postępów czynionych na drodze do
osiągania jego celów.
Szczególnie istotną rolą Komitetu jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, rocznych
sprawozdań z wdrażania, planu ewaluacji, strategii komunikacji, propozycji zmian w Programie.
Rola Komitetu Monitorującego w procesie ustanawiania kryteriów wyboru projektów jest
absolutnie kluczowa. Bez kryteriów wyboru nie można ogłosić żadnego naboru wniosków
o dofinansowanie, nie można nawet ostatecznie zatwierdzić Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych, gdyż kryteria są jego częścią. A jest to dokument, który uszczegółowi zapisy
Programu w sposób pozwalający potencjalnym beneficjentom przygotować konkretne
projekty spełniające warunki, pod jakimi przyznawane będzie dofinansowanie.
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Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o partnerską współpracę z Instytucją
Zarządzającą, która na kolejnych posiedzeniach przedstawi system kryteriów, na podstawie
których będą oceniane i wybierane projekty w naszym Programie. Wierzę, że dzięki
zaangażowaniu Komitetu uda się jak najszybciej dojść do momentu, w którym środki
z nowego Programu będą mogły popłynąć do beneficjentów, zasilając pośrednio pomorską
gospodarkę. Mam też nadzieję na wieloletnią współpracę z Państwem i w przyszłości
wspólną satysfakcję z dobrze zrealizowanego Programu, który przyniesie wymierne efekty
dla Pomorza i jego mieszkańców. Wymierne efekty dla nas wszystkich.”
Zanim Marszałek przeszedł do przedstawienia porządku obrad, poinformował
zgromadzonych, iż w trakcie posiedzenia inauguracyjnego każda z obecnych osób
wchodzących w skład Komitetu zostanie przedstawiona, a następnie udzielił głosu
przedstawicielom Komisji Europejskiej, aby opowiedzieli o wyzwaniach stojących przed
Instytucją Zarządzającą i Komitetem Monitorującym z perspektywy Komisji Europejskiej.
W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Patrick Amblard, który po przywitaniu
zgromadzonych powiedział, iż z ogromną przyjemnością przybył na pierwsze posiedzenie
Komitetu Monitorującego RPO WP 2014 - 2020, w szczególności zaś powitał grupę
partnerów społecznych, podkreślając ich niebagatelne znaczenie dla prac Komitetu.
Przemawiający zaakcentował, iż Komisja Europejska przykłada ogromną wagę do zasady
partnerstwa i jednocześnie docenił to, iż województwo pomorskie rozwija tę koncepcję.
Następnie Dyrektor Amblard poinformował, iż z uwagi na mającą miejsce dnia poprzedniego
inaugurację RPO WP 2014 - 2020 jego wystąpienie będzie krótkie, nie chciałby się bowiem
powtarzać. Podkreślił, że negocjacje z Komisją Europejską Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 zakończyły się w grudniu i nie ma
znaczenia fakt, iż program został ostatecznie zaakceptowany 12 lutego, był bowiem gotowy
dużo wcześniej. Województwo pomorskie nie miało w tym zakresie żadnych opóźnień. Pan
Amblard pogratulował Marszałkowi oraz jego współpracownikom, podkreślając szczególnie
rolę Pana Dyrektora Jana Szymańskiego oraz Pana Dyrektora Radomira Matczaka, jaką
odegrali w procesie negocjacji.
Przechodząc do meritum wystąpienia, Pan Patrick Amblard powiedział, iż w porównaniu do
poprzedniego okresu programowania wiele kwestii uległo zmianie. Nowa perspektywa
finansowa nie jest bowiem kontynuacją polityki realizowanej w latach 2007-2013,
a podejmowane działania nie będą dotyczyć usuwania luk w rozwoju regionu. Obecnie należy
skoncentrować się w większym stopniu na tematach wskazanych przez Strategię Europa 2020
- inteligentnym systemie włączenia. Infrastruktura została już wybudowana, teraz zaś nastąpił
czas na rozwój innowacyjności i konkurencyjności, są to bowiem obszary, w których region
może najbardziej skorzystać. Zgodnie z zapisami wskazanej Strategii w nowym okresie
programowania należy się skupić na sprawach bardziej "miękkich". W Strategii Europa 2020
Unia Europejska wyznaczyła sobie konkretny plan na najbliższe dziesięciolecie obejmujący
pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian
klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie
państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne działania na
poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii. Pan Dyrektor dodał,
iż treść nowego RPO WP doskonale wpasowuje się w powyższe założenia, a województwo
pomorskie na pewno sprosta wyzwaniom.
Dalej przemawiający podkreślił, że województwo pomorskie uzyskało prawie 2 miliardy Euro,
a tak duża kwota nakłada zwiększoną odpowiedzialność zarówno na Instytucję Zarządzającą
jak i Komitet Monitorujący. Dodał, iż środki te muszą zostać jak najlepiej wykorzystane.
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Dyrektor Amblard podkreślił, że nowy program ma charakter dwufunduszowy, a także, że
w nowym okresie programowania przewidziano wiele narzędzi, które można wykorzystać celem
osiągnięcia sukcesu. Region dysponuje instrumentami takimi jak ZIT, który wniesie wiele
korzyści zarówno dla Trójmiasta, jak również jego obszaru funkcjonalnego. Odnosząc się zaś do
instrumentów finansowych, Pan Patrick Amblard wskazał, iż Przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean Claude Juncker stworzył inwestycyjny plan dla Europy, który bazuje na
instrumentach finansowych. Należy zwiększyć wykorzystanie instrumentów finansowych
w perspektywie 2014 – 2020, ciągle bowiem brakuje prywatnych inwestycji. Ponownie podkreślił,
że budowa basenów czy dróg nie jest już priorytetem, polityka zmieniła się i nie zmierza już
w kierunku rozwoju infrastrukturalnego. Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
dostosował się w pełni do tych zmian, za co przemawiający podziękował.
Dyrektor Amblard w tym miejscu podziękował Pani Agnieszce Dawydzik, jako że bez jej
zaangażowania negocjacje Polski z Komisją Europejską trwałyby dłużej.
W kolejnym punkcie swojego wystąpienia przemawiający podkreślił, że konsekwencją
omówionych zmian jest również zmiana znaczenia Komitetu Monitorującego w nowym
okresie programowania. Rola Komitetu będzie bardziej strategiczna oraz odpowiedzialna.
Współpraca powinna opierać się na dialogu pomiędzy Komitetem Monitorującym a Instytucją
Zarządzającą. Członkowie Komitetu znają bowiem realia regionu, jego potrzeby oraz cele,
które należy wyznaczać.
Pan Dyrektor Amblard zaakcentował, że Komitet czekają aktualnie trudne wyzwania,
a pierwszym z nich będzie zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów. Kryteria muszą zostać
tak opracowane, by gwarantować obiektywny wybór najlepszych wniosków, zaś program nie
może się rozpocząć dopóki Komitet ich nie zatwierdzi. Jasne i obiektywne kryteria selekcji
gwarantują, że tylko najlepsze wnioski zostaną wybrane. Pan Dyrektor Amblard podkreślił,
że województwo pomorskie jest pierwszym regionem, który spełnił warunek ex-ante
w obszarze transportu oraz że ma innowacyjne podejście do wyłaniania inteligentnych
specjalizacji. Wskazał, iż w nowym okresie programowania województwo pomorskie powinno
również bardziej zaangażować się w Strategię Bałtycką i dostosować do niej swój program.
W Brukseli kładzie się bowiem aktualnie nacisk na strategie makroregionalne.
Na zakończenie Pan Dyrektor Amblard podkreślił, że województwo pomorskie osiągnęło
znakomity wynik we wdrażaniu programu w latach 2007-2013. Zarówno członkowie
Komitetu Monitorującego jak i przedstawiciele Instytucji Zarządzającej znają więc
najskuteczniejsze mechanizmy działania. Dowodem tego jest fakt, iż w ubiegłym roku
województwo pomorskie otrzymało nagrodę RegioStars Awards z tytułu innowacyjności
regionu. Podkreślił, że aktualny RPO WP jest ambitnym i trudnym programem, ale przy
zastosowaniu dobrych mechanizmów i pracy wykwalifikowanych urzędników sukces zostanie
osiągnięty. Zapewnił, że Komisja Europejska pozostaje do dyspozycji i aktywnie będzie
wspierać województwo pomorskie w osiąganiu wyznaczonych celów.
Jako druga zabrała głos Pani Wallis Goelen Vandebrock, która przywitała zebranych
i poinformowała, że pierwszy raz uczestniczy w posiedzeniu inauguracyjnym Komitetu
Monitorującego, jak również jest to jej pierwsze posiedzenie w ramach nowego okresu
programowania. Podkreśliła swoje osobiste powiazania z województwem pomorskim
i Gdańskiem, który w jej odczuciu jest duszą Polski z uwagi na specyficzne dzieje historyczne.
Przemawiająca przypomniała, że większość dofinansowania skierowanego do Polski
z Europejskiego Funduszu Społecznego (nieco ponad 65 %) zostanie bezpośrednio
przydzielona poszczególnym województwom. Oznacza to, że każde z 16 polskich
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województw odegra znacząca rolę w rozdysponowaniu owych środków i osiągnięciu
oczekiwanych przez Unię Europejską rezultatów. Podkreśliła, iż to właśnie na szczeblu
wojewódzkim należy określać potrzeby i cele regionu. Regiony powinny badać własną
sytuację, diagnozować ją i opracowywać odpowiedź na nowe wyzwania. W związku
z powyższym następuje zwiększona odpowiedzialność na szczeblu regionu. Oczekiwania są
takie, że nakłady finansowe przeznaczone dla Polski spełnią swoją rolę i zaowocują zmianą
modelu ekonomicznego, co jest niezbędne w Polsce.
Pani Wallis Goelen Vandebrock podkreśliła, iż Bruksela jest pod wielkim wrażeniem osiągnięć
Polski, która nadąża za resztą Europy, a jej odporność na wszechobecny kryzys jest godna
podziwu. Wskazała jednak, że co prawda sytuacja ekonomiczna poprawia się, jednakże
pozostaje nadal ograniczona takimi czynnikami jak wielkość rynku wewnętrznego,
zastosowanie słabo rozwiniętych technologii, jak również segmentacja rynku pracy. Stanowi to
poważne zagrożenie dla zatrudnienia oraz integracji społecznej, w szczególności dla młodych
ludzi. Podkreśliła, że Polska musi również nadążać za stale rosnącą konkurencją globalną.
Następnie Pani Dyrektor Vandebrock powiedziała, iż tematem, który, musi zostać poruszony
jest korelacja miedzy rozwojem ekonomicznym Polski a środkami finansowymi płynącymi
z Unii Europejskiej. Prosiła o zastanowienie się nad przyszłością i utrzymaniem polskiego
wzrostu ekonomicznego i społecznego. Podkreśliła problemy występujące w obszarze
edukacji i kształcenia ustawicznego.
Przemawiająca podkreśliła, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
będzie współfinansowany przez EFS oraz przez EFRR, co umożliwi lepszą synergię
i spójność między przedsięwzięciami. Będzie to jednak wymagało efektywnego systemu
zarządzania, za co odpowiedzialny jest Pan Marszałek, jak również każda osoba wchodząca
w skład Komitetu Monitorującego.
W odczuciu Pani Vandebrock jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Komitet
Monitorujący, jest szybkie i właściwe ustalenie kryteriów wyboru projektów, co pozwoli na
wcielenie teoretycznych założeń programowych w życie. Pani Vandebrock podkreśliła rolę
monitoringu i ewaluacji w kontekście nastawienia na rezultaty i konieczności badania wpływu
interwencji funduszy na życie każdego mieszkańca województwa pomorskiego.
Pani Vandebrock wskazała, że województwo pomorskie dysponuje dobrym systemem
administracyjnym, czego pogratulowała Marszałkowi. Wobec powyższego program będzie
prowadzony w sposób mądry i właściwy. Zachęciła do kontynuowania otwartego podejścia,
aktywności i pełnego wprowadzania w życie zasady partnerstwa. Na zakończenie dodała, iż
najważniejszym jest, by uczyć się na własnych błędach. Zadeklarowała, że Komisja Europejska
będzie w sposób aktywny pełniła swoją nową, doradczą rolę w Komitecie Monitorującym.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Monitorującego, który stwierdził na postawie
listy obecności wymagane kworum oraz prawomocność obrad. Wskazał również, że prawo
do udziału w głosowaniu przysługuje 41 osobom wchodzącym w skład Komitetu. Pan
Mieczysław Struk ponownie poinformował zgromadzonych, iż w trakcie posiedzenia, każdy
ze zgromadzonych członków, zastępców oraz obserwatorów zostanie przedstawiony,
prosząc jednocześnie wyczytanego o powstanie celem lepszego wzajemnego poznania się.
W dalszej kolejności Marszałek przedstawił porządek posiedzenia Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu:
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11.00 – 11.15 Otwarcie posiedzenia. Rola Komitetu Monitorującego w zarządzaniu
Programem - przedstawia Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa
Pomorskiego
11.15 – 11.45 Wyzwania stojące przed Instytucją Zarządzającą i Komitetem
Monitorującym w latach 2014-2020. Perspektywa Komisji Europejskiej - przedstawia
Pan Patrick Amblard, oraz Pani Wallis Goelen - Vandebrock – przedstawiciele Komisji
Europejskiej
11.45 – 12.15 Przedstawienie członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego –
przedstawia Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
12.15 – 12.45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Działania Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 - przedstawia Anna Hutyra - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów
Regionalnych UMWP
12.45 – 13.15 Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 - przedstawia Pan Radomir Matczak – Dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP
13.15 – 13.30 Harmonogram prac Komitetu Monitorującego w 2015 roku - przedstawia
Pan Jan Szymański - Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP
13.30 – 14.00 Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie posiedzenia.
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag ani wniosków. Porządek obrad
w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego został przyjęty przez Komitet
jednomyślnie: 41 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Ad.3
Przewodniczący Komitetu Monitorującego, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawił
obecnych na posiedzeniu członków Komitetu, stałych zastępców jak również obserwatorów.
Każdy z wymienionych w trakcie wyczytywania wstał celem zaprezentowania się.
Ad.4
Pan Mieczysław Struk przeszedł do kolejnego punktu programu, tj. podjęcia Uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, udzielając jednocześnie głosu
Pani Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP Annie Hutyrze.
Anna Hutyra przedstawiła prezentację Regulaminu Działania Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, która
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na zakończenie wystąpienia Pani dyrektor
poinformowała zebranych, iż do projektu Regulaminu przesłanego wcześniej członkom
Komitetu zostały zgłoszone dwie uwagi dotyczące braku zasad finansowania prac Komitetu.
Uwagi te zostały zgłoszone przez Pana Krzysztofa Kosińskiego oraz Panią Agnieszkę
Dawydzik. Zastrzeżenia uwzględniono i włączono w formie autopoprawki § 9 dotyczący zasad
finansowania funkcjonowania Komitetu, tym samym w chwili obecnej zaprezentowany na
posiedzeniu projekt w pełni uwzględnia wszelkie wymogi narzucone przez przepisy prawne.
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Przewodniczący Pan Mieczysław Struk podziękował za prezentację, jednocześnie
potwierdzając zasadność uwzględnienia zgłoszonych uwag do Regulaminu. Następnie
przeszedł do głosowania, udzielając wcześniej głosu zebranym.
Głos zabrała Pani Wallis Goelen Vandebrock, poruszając w wystąpieniu cztery kwestie,
z których każda związana jest z wypełnianiem specyficznej roli doradczej w Komitecie
Monitorującym, jaką przypisuje Komisji Europejskiej art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego.
W pierwszej kolejności uprzedziła jednak, iż zgłoszone przez nią zastrzeżenia, mogą być
spowodowane trudnościami z rozumieniem języka polskiego i koniecznością polegania na
tłumaczeniu. Pani Vandebrock stwierdziła, że w prezentacji przedstawicielom Komisji
Europejskiej została przypisana rola obserwatorów, co pozostaje w sprzeczności z art. 48
ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego. Zgodnie z przywołanym zapisem, Komisja uczestniczy
w pracach Komitetu pełniąc rolę doradczą, tym samym została jej przypisana odrębna,
ważna funkcja. Pani Vandebrock poprosiła o wprowadzenie zmian do prezentacji i do
protokołu poprzez odniesienie się do art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego, który
zacytowała: „Komisja uczestniczy w pracach komitetu monitorującego, pełniąc rolę
doradczą”. Jak podkreśliła Pani Vandebrock, Komisja Europejska będzie definiować swoją
rolę doradczą w praktyce, uczestnicząc w pracach Komitetu, zwróciła jednak uwagę, że jej
przedstawiciele muszą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu, jest to ich obowiązek
i powinność. Komisja stawia się na posiedzenia celem pełnienia funkcji doradczej.
Po drugie Pani Wallis Goelen Vandebrock odniosła się do częstotliwości spotkań Komitetu,
które mają odbywać się w razie potrzeby. Jak podkreśliła, nie jest możliwym, by
przedstawiciele KE stawiali się na posiedzeniach co dwa-trzy tygodnie, zaś jeśli się nie
stawią, nie wypełnią dyspozycji art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego. Częste spotkania
mogą więc przeszkodzić w prawidłowym wypełnianiu funkcji przypisanych przedstawicielom
KE przez przepisy prawa. Poprosiła o wzięcie powyższego pod uwagę w trakcie
przygotowywania kalendarza posiedzeń Komitetu.
Trzeci postulat dotyczył przekazywania przedstawicielom KE szczegółowych programów
posiedzeń w języku angielskim, uzupełnionych o dodatkowe komentarze również w języku
angielskim. Zaznaczyła, że nie chodzi o tłumaczenie wszystkich dokumentów.
Przedstawiciele Komisji, którzy nie mówią w języku polskim, w celu właściwego wypełnienia
swoich obowiązków muszą mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z tematyką,
która będzie przedmiotem obrad Komitetu.
Na zakończenie Pani Vandebrock zwróciła uwagę, że uczestniczyła w poprzednim okresie
programowania w posiedzeniach komitetu monitorującego, które skupiały się czasem na bardzo
technicznych, specyficznych zagadnieniach, często o biurokratycznym charakterze. Dodała, iż
w przyszłości wolałaby tego uniknąć, w szczególności w kontekście regionalizacji Europejskiego
Funduszu Społecznego w Polsce, gdy oczekuje się, że polskie regiony wykażą się strategicznym
podejściem. Zaapelowała, aby Komitet Monitorujący w pełni odegrał swoją własną strategiczną
rolę we właściwym ukierunkowaniu inwestycji w Pomorskiem.
W odpowiedzi na powyższe Pani Anna Hutyra zgodziła się z faktem, iż rola przedstawicieli
Komisji Europejskiej została w prezentacji wskazana zbyt skrótowo i że w związku z tym
należałoby bardziej podkreślić ich doradczą rolę w pracach Komitetu. Zaprzeczyła jednakże,
jakoby przedstawiciele KE zostali zaliczeni w prezentacji do grona obserwatorów.
Dodatkowo stwierdziła, że postulaty co do częstotliwości spotkań, jak również
przedstawiania porządku obrad w języku angielskim, zostaną oczywiście wzięte pod uwagę.
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Marszałek Mieczysław Struk wyraził nadzieję, iż uwagi dyrektor Anny Hutyry są
w omawianych kwestiach wystarczające.
Pani Wallis Goelen Vandebrock ponownie poprosiła o głos i zwróciła uwagę na
nieprawidłowość zapisu znajdującego się w § 3 ust. 16 Projektu Regulaminu Działania
Komitetu Monitorującego 2014-2020. Wskazany przepis jej zdaniem niepoprawnie określa
rolę i prawa Komisji Europejskiej w działalności Komitetu. Przedstawiciele KE nie mają
bowiem takich samych praw jak obserwatorzy – mają swoje własne, określone funkcje, które
zostały ujęte w przywoływanym powyżej zapisie Rozporządzenia Ogólnego. W Regulaminie
powinno więc znaleźć się odwołanie do art. 48 ust. 3.
Po chwili przerwy Marszałek Mieczysław Struk poinformował zebranych, iż w dyskutowanej
kwestii ustalono, że zgłoszona uwaga zostanie uwzględniona w treści Regulaminu Działania
Komitetu Monitorującego, zaś Dyrektor Vandebrock nie zgłosiła sprzeciwu.
Pan Daniel Kosiński zadał pytanie dotyczące zwrotu kosztów przejazdów i zakwaterowania
dla członków i zastępców, którzy reprezentują instytucje dysponujące własną pomocą
techniczną. W swojej wypowiedzi Pan Daniel Kosiński wskazał również na błąd występujący
w § 1 Projektu Uchwały Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w którym omyłkowo wprowadzono błędną
datę w następującym zapisie: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2007 - 2013”, zamiast „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
na lata 2014 - 2020".
Odpowiadając na powyższe, Pani Anna Hutyra stwierdziła, iż błąd stanowi oczywistą omyłkę,
która zostanie poprawiona przed podpisaniem przyjętego przez Komitet tekstu uchwały
przez Przewodniczącego. Odnosząc się zaś do zadanego pytania dotyczącego refundacji
kosztów, odparła, że jeśli instytucja delegująca swojego przedstawiciela do Komitetu będzie
sama finansowała koszty dojazdów i zakwaterowania, oczywistym jest, iż celem uniknięcia
podwójnego finansowania nie wystąpi o refundację. Dodatkowo Pani Dyrektor Anna Hutyra
odniosła się do wypowiedzi Pani Wallis Goelen Vandebrock. Potwierdziła głosowanie
uchwały z zastrzeżeniem do protokołu, że będzie skorygowany zapis w Regulaminie
dotyczący roli Komisji Europejskiej, tak by dostosować go do przepisu § 48 ust. 3
Rozporządzenia ogólnego.
Marszałek Mieczysław Struk podziękował za wyjaśnienia.
Wystąpił Pan Stanisław Szwabski, który zaproponował dokonanie zmian zapisów
Regulaminu w ten sposób, by z § 3 pkt 16 wykreślić zapis „takie same prawa jak
obserwatorom, t. j.” a następnie przyjąć Regulamin bez zastrzeżeń do protokołu, chyba, że
chodzi o dodanie dodatkowych praw.
Marszałek Mieczysław Struk upewnił się, czy dobrze zrozumiał przedmówcę, czy chodzi
o wykreślenie słów „ to jest”.
Stanisław Szwabski w odpowiedzi na powyższe odparł, iż chodzi o wykreślenie całego
zapisu: „takie same prawa jak obserwatorom, t. j.”
Pan Mieczysław Struk odparł, iż zasadnym jednak byłoby postąpienie tak, jak to ustalono.
Pani Wallis Goelen Vandebrock podziękowała Marszałkowi za wysiłki i starania zmierzające
do osiągnięcia konsensusu w omawianym zakresie, wskazując jednocześnie, że nie jest to
czas i miejsce na dokonywanie interpretacji. Ponownie podkreśliła znaczenie omawianego
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art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego i konieczność odniesienia się do wskazanego
przepisu w treści Regulaminu.
Nie zgłoszono więcej uwag, wobec czego Przewodniczący przeszedł do głosowania nad
projektem Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego RPO
WP 2014 – 2020, wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik
nr 4 do protokołu. Uchwała została przyjęta w wyniku głosowania: 41 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.5
Pan Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
UMWP przedstawił prezentację dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący podziękował za prezentację i podkreślił wagę wyzwań stojących aktualnie
przed województwem pomorskim. Wskazał, iż osiągnięcie celów wyznaczonych m.in.
w Regionalnych Programach Strategicznych wymaga determinacji. Zaakcentował, iż
niebagatelną rolę odgrywa w tej kwestii Komitet Monitorujący, bowiem sprawne i efektywne
wydatkowanie środków unijnych, jak również osiągnięcie wskaźników w 2018 roku, wymaga
zgodnego działania. Marszałek przypomniał również, że pełny tekst RPO WP 2014 – 2020
w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską dostępny jest na stronie internetowej
UMWP oraz, że w dniu 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął
uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym
samym rozpoczęły się konsultacje publiczne dokumentu, które będą trwały do dnia 25 marca
br. Po zakończeniu okresu konsultacji nastąpi ostateczne przyjęcie dokumentu, który ma
bardzo duże znaczenie dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie. Przewodniczący
udzielił głosu zebranym.
Pan Stanisław Szwabski, odnosząc się do prezentacji dyrektora Matczaka, zapytał, czy
zostało przewidziane utworzenie specjalnej instytucji monitorującej rynek pracy i badanie
zapotrzebowania pracodawców na konkretne umiejętności pracowników, tak by kształcenie
odpowiadało potrzebom rynku pracy. Inwestycje w edukację muszą odpowiadać potrzebom
rynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe.
Innych pytań nie było, w związku z czym Marszałek oddał głos Dyrektorowi Radomirowi
Matczakowi, który w odpowiedzi na powyższe wskazał, iż treść Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20014 - 2020 wynika m. in. z treści
Regionalnych Programów Strategicznych, których kierownicy również obecni są na sali.
Regionalny Program Strategiczny „Aktywni Pomorzanie” zawiera szereg zobowiązań wobec
mieszkańców województwa pomorskiego, w tym m.in. podjęcie monitorowania
prospektywnego rynku pracy województwa. Wskazał wszakże, iż takie badania są niezwykle
trudne, a sytuacja w tej dziedzinie jest zmienna. Wobec powyższego należy więc przede
wszystkim sukcesywnie badać cele i oraz identyfikować czynniki mające wpływ na rynek
pracy oraz monitorować trendy i czynniki zewnętrzne mające wpływ na jego ewaluację.
Wskazał również na pozytywne i negatywne wpływy zewnętrzne kreujące rynek pracy, m.in.
dużą liczbę osób biernych zawodowo czy szarą strefę. Pan Dyrektor wskazał, iż powyższy
system badawczy jest w trakcie budowy, wskazanymi kwestiami zajmuje się Pan Dyrektor
Adam Krawiec oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a RPO WP raczej korzysta z tej
wiedzy niż ją opracowuje.
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Marszałek Mieczysław Struk oddał głos Pani Wallis Goelen Vandebrock, informując
jednocześnie, iż jest ona wybitną specjalistką w kwestiach zatrudnienia i wykluczenia
społecznego. Marszałek podkreślił, iż w omawianym zagadnieniu jest to niezwykle ważny głos.
Pani Dyrektor Vandebrock podziękowała za pytanie związane bezpośrednio z jej profesją.
Stwierdziła, że jeśli chodzi o przewidywanie potrzeb rynku pracy stosunkowo łatwo jest
badać potrzeby pracodawców poprzez monitorowanie wolnych, nieobsadzonych stanowisk.
Informacje te publikowane są przez publiczne służby zatrudnienia i prywatne agencje pracy.
W ten sposób można zaobserwować jakie umiejętności potrzebne będą pracodawcom
krótkoterminowo na najbliższe kilka miesięcy. Wskazała na publikator internetowy
określający zapotrzebowanie pracodawców na konkretnych pracowników, Job Vacancy
Monitor wydawany co kwartał przez KE, na którym można polegać. Jeśli zaś chodzi o ocenę
długoterminową analizowanego zagadnienia jest to znacznie trudniejsze, jak podkreślił jej
przedmówca z IZ. W tym zakresie można jednakże uzyskać wsparcie CEDEFOP Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego, które zajmuje się prognozowaniem
potrzeb rynku pracy. Nie należy skupiać się jednak wyłącznie na potrzebach rynku pracy, ale
należy monitorować również potrzeby w zakresie produktów i usług w województwie.
W odczuciu Pani Dyrektor jest to trudne, ale potrzebne, gdyż jest to jedno z największych
wyzwań, przed jakim aktualnie stoi gospodarka krajowa i województwa pomorskiego, by
zapewnić kształcenie w odpowiednim kierunku.
W tym momencie nie było więcej uwag, wobec czego Marszałek Mieczysław Struk
podziękował za wypowiedzi, wskazując jednocześnie, iż do omawianych kwestii Komitet
Monitorujący będzie często powracał. Następnie udzielił głosu Dyrektorowi Janowi
Szymańskiemu.
Pan Dyrektor Jan Szymański zaprezentował przewidywane terminy najbliższych posiedzeń
oraz warsztatów Komitetu Monitorującego. Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu. Pan Dyrektor Szymański zapowiedział, że następne posiedzenie
Komitetu odbędzie się 28 i 29 kwietnia 2015 roku. Jednocześnie dodał, że zaprezentowane
daty spotkań mogą ulec zmianie z uwagi na zastrzeżenia wniesione przez Przedstawicieli
Komisji Europejskiej.
Głos zabrał Pan Patrick Amblard, podkreślając, że bardzo ważnym jest, aby dokumenty
będące przedmiotem posiedzenia były wysyłane członkom, zastępcom i obserwatorom co
najmniej 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia, celem dokładnego zapoznania się
z nimi i zastanowienia nad ewentualnymi uwagami. Jeśli dokumenty nie zostaną odpowiednio
wcześniej przedstawione, przedstawiciele Komisji Europejskiej nie stawią się na posiedzenie.
W swoim wystąpieniu Pan Patrick Amblard wielokrotnie podkreślał, jak trudne wyzwania
czekają aktualnie Komitet Monitorujący. Zaakcentował, iż praca nad zatwierdzeniem kryteriów
wyboru jest wymagającym zadaniem, a członkowie Komitetu powinni po otrzymaniu wersji
roboczej dokumentu zebrać się w grupach roboczych i omawiać zagadnienia będące
przedmiotem posiedzenia, gdyż kryteria wyboru muszą być spójne i dobrze ustalone. Doradził
również, iż należałoby stworzyć wielowarstwowy mechanizm definiujący zestaw poprawnych
i spójnych kryteriów wyboru projektów. Wskazał, iż korzystnym byłoby stosowanie
mechanizmu TAK lub NIE przy ich wyborze oraz skali punktowej w celu weryfikacji, które
wnioski są najlepsze. Podkreślił, iż ustalenie kryteriów wyboru jest kluczowym aspektem
wyboru właściwych projektów, które w efekcie pozwolą osiągnąć sukces.
Ponownie zostało podkreślone, że przedstawiciele Komisji Europejskiej nie mogą stawiać się
na posiedzenia każdego miesiąca. Pan Amblard zaproponował, aby spotkania odbywały się
rzadziej, ale trwały wówczas dłużej, nawet cały dzień. Przedstawiciele KE mogą przyjechać
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i zostać dłużej. Wskazał również, iż dzięki odpowiedniej pracy nad kryteriami można
ograniczyć późniejsze wątpliwości i odwołania beneficjentów, a kryteria wyboru mają być
narzędziem do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Zapewnił, iż przedstawiciele KE przybędą na posiedzenie Komitetu pod koniec kwietnia
i zostaną tak długo jak to będzie potrzebne pod warunkiem, iż otrzymają wcześniej
dokumenty, które będą omawiane. Ważnym jest również, aby opracować bardzo dokładny
plan spotkania określający w punktach wszystkie elementy dyskusji krok po kroku.
Głos zabrała Pani Wallis Goelen Vandebrock, ponownie stwierdzając, że Komisja musi być
zawsze obecna w trakcie posiedzenia Komitetu. W przypadku kiedy jej przedstawiciele nie
będą mogli pojawić się na spotkaniu, może to doprowadzić do trudności związanych
z prawomocnością podjętych decyzji. Nawiązując bowiem do Rozporządzenia Ogólnego,
Komisja Europejska powinna uczestniczyć w spotkaniach i być na nich reprezentowana.
Drugi nurt wypowiedzi dotyczył kryteriów wyboru. Pani Vandebrock przypomniała, że
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowuje właśnie wytyczne w tym zakresie, które
będą miały charakter obligatoryjny. Wskazała, iż przygotowanie kryteriów wyboru jest
trudnym zadaniem, zaś ona uczestniczyła w wielu podobnych spotkaniach i posiada w tej
materii doświadczenie, którym chce się podzielić. Podkreśliła, że pozostaje wraz z zespołem
do dyspozycji Instytucji Zarządzającej i służy pomocą. Nadto zgodziła się z przedmówcą
w kwestii wprowadzenia systemu TAK lub NIE dla kryterium spełniania kwalifikowalności
oraz w kwestii pracy w grupach roboczych przez członków Komitetu przed posiedzeniem.
W tym momencie Dyrektor Jan Szymański poinformował, iż został podstawiony wspólny
samochód na lotnisko dla przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Marszałek Mieczysław Struk powiedział, iż jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Komisji
Europejskiej Instytucję Zarządzającą czeka trudne wyzwanie. Dodał jednak, że
doświadczenie oraz wiedza przedstawicieli KE są ważne i Instytucja Zarządzająca chętnie
z nich skorzysta, co pozwoli osiągnąć założone cele. Przedstawicielom Komisji wręczono
upominki promocyjne, a Marszałek wyraził nadzieję, iż przedstawiciele Komisji Europejskiej
będą mieć w pamięci województwo pomorskie.
Pan Dyrektor Szymański dodał, że terminy kolejnych spotkań zostaną skonsultowane
z Komisją Europejską i przedstawione pozostałym członkom drogą e-mail. Następnie
poinformował, że Sekretariat Komitetu usytuowany jest w Departamencie Programów
Regionalnych UMWP, natomiast obsługę Instytucji Zarządzającej w nowym okresie
programowania pełnić będą trzy departamenty UMWP: Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego, Departament Programów Regionalnych oraz Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego.
Przewodniczący pożegnał przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Na zakończenie Pan Patrick Amblard powiedział, iż było to interesujące pierwsze spotkanie
i nie ma wątpliwości, że wkrótce kryteria wyboru zostaną przyjęte, tak by program mógł się
rozpocząć. Zobowiązał się również do wcześniejszego przesłania komentarzy po otrzymaniu
projektów dokumentów będących przedmiotem następnego posiedzenia.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej opuścili salę.
Ad.6
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Marszałek spytał, czy w części dotyczącej dyskusji i wniosków ktoś ze zgromadzonych
chciałby zabrać głos.
Pan Jerzy Włudzik zapytał, czy można opracować dla członków Komitetu Monitorującego
zbiór dokumentów dotyczących nowej perspektywy finansowej w formie papierowej
i elektronicznej oraz sukcesywnie przesyłać wszelkie nowe opracowania, np. na temat
demografii tak, aby członkowie mogli się z nimi zapoznawać i poszerzać swoją wiedzę.
Dyrektor Jan Szymański odpowiedział, że zasadą jest, iż materiały oraz dokumenty
przekazywane są w formie elektronicznej. Jeśli jednak Komitet Monitorujący przedstawi takie
żądanie, materiały zostaną wydrukowane i przesłane. Zadeklarował, że wszelkie dokumenty
będące przedmiotem obrad będą przekazywane co najmniej na 10 dni przed datą posiedzenia.
Poinformował, że działa nowa strona internetowa www.rpo.pomorskie.eu dedykowana
nowemu RPO WP, na której sukcesywnie będą pojawiać się wszelkie dokumenty.
Pan Daniel Kosiński wyraził zainteresowanie Działaniami, które w pierwszej kolejności będą
uruchamiane w województwie pomorskim i spytał, nad jakimi zagadnieniami będzie
obradował Komitet na kolejnym posiedzeniu.
Dyrektor Jan Szymański odpowiedział, że Działania będą uruchamiane zgodnie ze
wstępnym harmonogramem przyjętym przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Dodał, iż
w pierwszej kolejności będzie można uruchomić te części programu, które nie są
uzależnione od warunków ex-ante czy też pomocy publicznej. Dodatkowo poinformował, że
dla Osi 1 i 2 trzeba wybrać Instytucję Pośredniczącą, która będzie działała obok
Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Związku ZIT. Zorganizowanie przetargu na wybór tej
Instytucji Pośredniczącej będzie jednak możliwe dopiero po podpisaniu aneksu do Kontraktu
Terytorialnego. W zakresie EFRR pierwsze obszary, jakie zostaną uruchomione to
dziedzictwo kulturowe, bioróżnorodność oraz termomodernizacja dla jednostek publicznych.
W trzecim kwartale roku będą zaś uruchomione działania związane ze szkolnictwem
zawodowym, przedszkolami czy edukacją ogólną. Pan Jan Szymański zapewnił, że
zaktualizowany harmonogram zostanie członkom przesłany.
Przewodniczący Mieczysław Struk dodał, iż większość województw planuje podjęcie działań
dopiero w III kwartale roku, województwo pomorskie zaś chce uruchomić program szybciej.
Dodał, iż jeśli będą przygotowane nowe materiały lub analizy, to członkowie Komitetu będą
je z pewnością otrzymywać. Następnie podziękował członkom Komitetu Monitorującego
i pozostałym zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Zatwierdzam:
Przewodniczący
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