Protokół z przebiegu VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
z dnia 17 czerwca 2009 roku
Sala im. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Przebieg posiedzenia:
W posiedzeniu uczestniczyło 14 stałych członków Komitetu Monitorującego Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (KM WRPO), 5 zastępców, 6 obserwatorów.
W posiedzeniu brali udział:
1.

Leszek

Wojtasiak

–

Wicemarszałek

Województwa

Wielkopolskiego

(członek

KM

WRPO,

Zastępca Przewodniczącego KM)
2.

Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW (członek KM WRPO)

3.

Emilia Dunal – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW (stały zastępca członka
KM WRPO)

4.

Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki (członek KM WRPO)

5.

Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk (stały zastępca członka KM WRPO)

6.

Janusz Puszkarek – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi (członek KM WRPO)

7.

Tomasz J. Kayser – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (członek KM WRPO)

8.

Tomasz Malepszy – Prezydent Miasta Leszna (członek KM WRPO)

9.

Paweł Strzyżewski – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, UMWW
(członek KM WRPO)

10. Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski (członek KM WRPO)
11. Maja Olszewska – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (stały zastępca członka KM WRPO)
12. Anna Napierała – Wielkopolski Urząd Wojewódzki (stały zastępca członka KM WRPO)
13. Antoni Odzimek – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (członek KM WRPO)
14. Wojciech Pogasz – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej „Ekos” (stały zastępca
członka KM WRPO)
15. prof. dr hab. Józef Garbarczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie
(członek KM WRPO)
16. prof. dr hab. Waldemar Łazuga –Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
(członek KM WRPO)
17. prof. dr hab. Stanisław Lorenc – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członek KM WRPO)
18. Andrzej

Łyko

–

Członek

Zarządu

Sejmiku

Gospodarczego

Województwa

Wielkopolskiego

przedstawiciel

Sejmiku

Gospodarczego

Województwa

Wielkopolskiego

(członek KM WRPO)
19. Bolesław

Topolski

–

(członek KM WRPO)
20. Pascal Boijmans – przedstawiciel Komisji Europejskiej (obserwator)
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21. Andrzej Jęcz – przedstawiciel Związku Powiatów (obserwator)
22. Danuta Butka-Filipczak – Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (obserwator)
23. Olga Piekarzewska – przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki (obserwator)
24. Eleonora Sołtysiak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (obserwator)
25. Bogumiła Frąckowiak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej (obserwator)

Do głosowania uprawnionych było 18 osób. Obradom przewodniczył Pan Leszek Wojtasiak
– Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak otworzył posiedzenie i serdecznie powitał wszystkich
uczestników spotkania, w tym przedstawiciela Komisji Europejskiej, Pana Pascala Boijmansa.
Następnie Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przedstawił porządek obrad i zaproponował
rozszerzenie programu obrad o dwa następujące punkty:
− rozszerzenie zadań Komitetu Monitorującego WRPO w zakresie Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (ZPORR) i związaną z tym zmianę
Regulaminu Komitetu Monitorującego WRPO,
− przedstawienie informacji o stanie wdrażania WRPO w województwie wielkopolskim.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak wyjaśnił, dlaczego w programie obrad pojawił się punkt
dotyczący Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.
Poinformował, że z poprzedniego okresu programowania pozostały do wykorzystania środki
finansowe i zostały uruchomione dodatkowe konkursy na wyłonienie projektów do dofinansowania
w ramach ZPORR. W związku z tym, że ciało rekomendujące projekty do dofinansowania w ramach
ZPORR

tj.

Regionalny

Komitet

Sterujący

zostało

rozwiązane,

uznano,

że

najbardziej

reprezentatywnym gremium będzie właśnie Komitet Monitorujący WRPO. Aby zapewnić rzetelność
głosowania i bezstronność uczestników posiedzenia z prawem do głosowania, wszyscy Członkowie
i Stali Zastępcy KM WRPO zostali poproszeni o podpisanie i złożenie deklaracji bezstronności
i poufności przed rozpoczęciem głosowania nad wnioskami rekomendowanymi do dofinansowania,
złożonymi w naborach ogłoszonych w ramach ZPORR. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił,
aby w sytuacji, gdy uczestnik posiedzenia uprawniony do głosowania jest związany z projektem,
który jest opiniowany, wyłączył się z głosowania.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przystąpił do omówienia III punktu obrad – przyjęcia
protokołu z VII posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO. W wyniku głosowania protokół został
przyjęty jednogłośnie.
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Następnie Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił Panią Marlenę Sierszchulską,
Naczelnika Wydziału Oceny Formalnej – Departament Wdrażania Programu Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), o szersze omówienie kolejnego
punktu obrad dotyczącego rozszerzenia zadań Komitetu Monitorującego WRPO w zakresie
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 i związanej
z tym zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego WRPO.
Pani Sierszchulska poinformowała o możliwości pojawienia się dodatkowych środków
do wykorzystania w ramach ZPORR oraz o zgodzie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
na rekomendowanie projektów do dofinansowania w ramach ZPORR przez Komitety Monitorujące
Regionalne Programy Operacyjne, jeśli nie ma możliwości zwołania posiedzenia Regionalnych
Komitetów Sterujących. Dodała, że poczyniono zmiany w procedurach ZPORR zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wskazała, że w regulaminie Komitetu Monitorującego WRPO
powinny zostać wprowadzone zmiany rozszerzające zakres zadań Komitetu. Pan Henryk Litka,
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, wskazał drobne uchybienia będące oczywistą pomyłką pisarską
w treści projektu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu Komitetu Monitorującego WRPO,
które zostały natychmiast skorygowane. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak odczytał projekt uchwały
i przystąpiono do głosowania. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu KM WRPO została przyjęta
większością głosów przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił o omówienie V punktu obrad – zaopiniowanie
i rekomendacja listy projektów dla Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna,
Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna w ramach Priorytetu I Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak
przekazał głos Pani Sierszchulskiej, która poinformowała o naborze ogłoszonym 22 maja 2009.
W ramach naboru zgłoszono 8 projektów, które zostały poddane ocenie przez Panel Ekspertów.
Pani Sierszchulska, omówiła zgłoszone w naborze projekty i poprosiła o zarekomendowanie listy
projektów do dofinansowania w ramach Podziałania 1.3.1 ZPORR z zachowaniem kolejności na liście
rankingowej, na jakiej uplasowały się poszczególne projekty po ocenie Panelu Ekspertów. Uczestnicy
spotkania nie mieli żadnych uwag do zaprezentowanych informacji.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie rekomendacji listy projektów
przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006. Uchwała została przyjęta większością głosów przy braku głosów przeciw
i 2 głosach wstrzymujących się.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przedstawił kolejny punkt obrad – informację na temat
zmiany składu Komitetu Monitorującego WRPO. W miejsce Pana Jana Mizgajskiego, przedstawiciela
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Ministra Gospodarki, stałego zastępcy członka Komitetu reprezentującego ministra właściwego
ds. gospodarki jako instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce, wstąpiła Pani Alicja Siadul.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił o omówienie VII punktu obrad. Informację
o stanie wdrażania WRPO w województwie wielkopolskim przedstawił Pan Grzegorz Potrzebowski,
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW. Uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni
o zgłaszanie uwag i zadawanie pytań.
Pan Profesor Stanisław Lorenc, przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego,
poprosił o przygotowanie i rozesłanie do Członków KM WRPO informacji dotyczącej wysokości
alokacji na poszczególne nabory w ramach WRPO wraz z kwotami, na jakie złożono wnioski
w ramach poszczególnych konkursów tak, aby wykazać w jakim stopniu środki w ramach WRPO
są w stanie zaspokoić potrzeby regionu. Pan Marszałek Leszek

Wojtasiak obiecał,

że taka informacja zostanie przesłana wraz z projektem protokołu z VIII posiedzenia Komitetu.
Pan Pascal Boijmans, przedstawiciel Komisji Europejskiej, podziękował za rzetelną
i rzeczową prezentację stanu wdrażania WRPO. Przypomniał też, że do tej pory Komisja Europejska
otrzymała wnioski o płatność opiewające na kwotę 1,2 mln EUR, podczas gdy na rok 2009
zaplanowano do wydania w ramach WRPO 230 mln EUR. Dlatego też prosił o jak najszybsze
kierowanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak dodał,
że obecnie w Ministerstwie Finansów oczekuje wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO
o przesunięcie środków z rezerwy celowej na konto WRPO, ale ze względu na brak środków
w Ministerstwie decyzja nie została jeszcze podjęta. Dzięki temu przesunięciu będzie można szybciej
wydawać środki w ramach WRPO. Ponadto Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podkreślił, że dzięki
decyzji Komitetu Monitorującego WRPO o realokacji środków w ramach Priorytetu I i przesunięciu
30 mln na realizację inicjatywy JEREMIE, Wielkopolska ma realne szanse na zostanie liderem
w wydatkowaniu funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Pan

Andrzej

Łyko,

przedstawiciel

Sejmiku

Gospodarczego

Województwa

Wielkopolskiego, zwrócił uwagę na duży odsetek wniosków odrzuconych w trakcie oceny formalnej
w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP i poprosił o wyjaśnienie oraz wskazanie głównych
przyczyn odrzucenia wniosków. Pani Sierszchulska, odpowiedziała, że główne powody odrzucenia
wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej wiązały się z faktem, że część wniosków
zgodnie z wymogami linii demarkacyjnej1 powinna ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nie WRPO. Inne przyczyny odrzuceń to błędy w biznes planie.
Z tego powodu Instytucja Zarządzająca WRPO zdecydowała się po pierwszym naborze
w ramach Działania 1.2 na zmiany w kryteriach wyboru projektów, dzięki którym środek ciężkości
oceny poprawności wyliczeń w biznes planie został przesunięty na etap oceny formalnej. Ponadto
1
Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
uwzględniająca ustalenia z IV posiedzenia KK NSRO z dnia 17 grudnia 2008 r. oraz uwzględniająca ustalenia zawarte w Uchwale nr 30
KK NSRO z dnia 13 maja 2009r. odnoszącej się do działań osi 4 Leader PROW 2007-2013.
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wśród przyczyn odrzucenia wniosków o dofinansowanie można także wymienić: problemy
z wykazaniem płynności finansowej przez beneficjenta, rezygnacja beneficjenta, niezłożenie korekty
wniosku przez beneficjenta po uprzednim wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił o omówienie VIII punktu obrad i przekazał głos
Panu Rafałowi Cieślakowi, Kierownikowi Oddziału Monitoringu, Departament Polityki
Regionalnej, UMWW, który przedstawił Sprawozdanie Roczne z realizacji WRPO za rok 2008.
Pan Cieślak poinformował, że Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji zgłosiła do treści
sprawozdania uwagi o charakterze porządkowym i redakcyjnym, których to uwag niestety nie udało
się dołączyć w materiale przesyłanym uczestnikom posiedzenia przed terminem obrad KM WRPO.
Ustalono, że wersja sprawozdania rocznego zostanie przesłana wszystkim zebranym wraz z projektem
protokołu z VIII posiedzenia Komitetu.
Po prezentacji Pana Cieślaka Pan Profesor Stanisław Lorenc, nawiązując do swojej
wcześniejszej wypowiedzi, zwrócił uwagę na fakt, że w sprawozdaniu brakuje wskazania postępu
technicznego dla priorytetów innych niż Priorytet VII Pomoc Techniczna. Apelował też o jak
najszybsze wydatkowanie środków unijnych w Wielkopolsce tak, aby przeciwdziałać negatywnym
następstwom obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Pan Dyrektor Potrzebowski, przypomniał zebranym, że rok 2008 był rokiem uruchomienia
WRPO, stąd niski poziom wydatkowania, który jest znacznie większy w roku 2009. Ponadto dodał,
że środki Pomocy Technicznej są to środki wydatkowane najszybciej ze względu na fakt, że wydatki
te ponoszone były również na przygotowanie programu i jego uruchomienie. Następnie Pan Dyrektor
Potrzebowski wyjaśnił, że wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO trybu wyboru
wniosków w formie preselekcji na wniosek beneficjentów z grupy jednostek samorządu terytorialnego
(tryb nie wymaga przygotowania pełnej dokumentacji technicznej na początku starania się
o dofinansowanie) opóźnia wydatkowanie środków w ramach Programu. Jednakże dodał, że w wielu
Działaniach WRPO, w których obowiązywał tryb preselekcji, wkrótce zaczną być realizowane
pierwsze płatności na rzecz beneficjentów. Pan Dyrektor Potrzebowski przypomniał również
uczestnikom posiedzenia o problemie związanym z oceną oddziaływania na środowisko,
który zablokował wydatkowanie środków unijnych na drogi. Poinformował, że od kilku miesięcy
prace w zakresie dofinansowania budowy infrastruktury drogowej nabrały tempa.
Pan Pascal Boijmans, przedstawiciel Komisji Europejskiej, podziękował za prezentację.
Przyznał, że warto byłoby wykazać, w jaki sposób projekty, zarówno te, na realizację
których już zawarto umowy o dofinansowanie, jak i te, które zostały wybrane do dofinansowania,
realizują cele WRPO.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego
z realizacji WRPO za rok 2008. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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