Protokół z przebiegu XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
z dnia 28 czerwca 2010 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), 6 zastępców, 9 obserwatorów.
W posiedzeniu brali udział:
1.

Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego (członek KM WRPO, Zastępca
Przewodniczącego KM WRPO)

2.

Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski UMWW (stały zastępca członka KM WRPO)

3.

Danuta Sowińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW (stały zastępca
członka KM WRPO)

4.

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

5.

Tomasz Malepszy – Prezydent Miasta Leszna (członek KM WRPO)

6.

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

7.

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

8.

Piotr Wiśniewski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich (stały
zastępca członka KM WRPO)

9.

prof. dr hab. Stanisław Lorenc – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członek KM
WRPO)

10. prof. dr hab. Józef Garbarczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie (członek
KM WRPO)
11. dr Barbara Kobusiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (stały zastępca
członka KM WRPO)
12. Maja Olszewska – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (stały zastępca członka KM WRPO)
13. Anna Brussa – Ministerstwo Gospodarki (członek KM WRPO)
14. Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, UMWW (członek
KM WRPO)
15. Joanna Różycka-Dydymska – Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (członek KM WRPO)
16. Antoni Odzimek – Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (członek KM WRPO)
17. Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu (członek
KM WRPO)
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18. Andrzej Łyko – Członek Zarządu Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego (członek
KM WRPO)
19. Anna Biernacka – Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski (członek KM WRPO)
20. Witold Gromadzki – Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej „Ekos” (członek KM WRPO)
21. Anna-Lena Zademach-Schwierz – przedstawiciel Komisji Europejskiej (obserwator)
22. Anna Konecka – przedstawiciel Komisji Europejskiej (obserwator)
23. Danuta Butka-Filipczak – Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu (obserwator)
24. Olga Piekarzewska – Ministerstwo Sportu i Turystyki (obserwator)
25. Leszek Sikorski – Ministerstwo Zdrowia (obserwator)
26. Wojciech Marcinkiewicz – Bank Gospodarstwa Krajowego (obserwator)
27. Stanisław Marczak – obserwator,
28. Adam Szygenda – Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (obserwator)
29. Zofia Tymczuk – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
(obserwator)
30. Radosław Krawczykowski – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, UMWW
(przedstawiciel IZ WRPO)
31. Rafał Cieślak – Departament Polityki Regionalnej (przedstawiciel IZ WRPO)
32. Paweł Kozakiewicz – Departament Polityki Regionalnej (przedstawiciel IZ WRPO)
33. Krzysztof Mączkowski – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (przedstawiciel IP WRPO)
Do głosowania uprawnionych było 20 osób. Obradom przewodniczył Pan Leszek Wojtasiak –
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak otworzył posiedzenie i serdecznie powitał wszystkich
uczestników spotkania.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przedstawił porządek obrad i zwrócił uwagę uczestników
na rozszerzenie porządku obrad o przedstawienie informacji na temat propozycji realizacji projektu
pt.: „Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Warty KRZYKOSY – ORZECHOWO –
SZCZODRZEJEWO” w ramach Działania 3.5 WRPO Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej
zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy poległych Powstańców Czerwca ’56.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przystąpił do omówienia kolejnego punktu obrad
– przyjęcia protokołu z XII posiedzenia Komitetu Monitorującego WRPO.
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W wyniku głosowania projekt protokołu z XII posiedzenia, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych
przez Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC), został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pani Zofia Tymczuk, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu, krótko scharakteryzowała projekt pt.: „Modernizacja prawostronnego obwałowania
rzeki Warty KRZYKOSY – ORZECHOWO – SZCZODRZEJEWO”.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podziękował za wystąpienie i zaprosił do zadawania pytań.
Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, chciał
uzyskać informację, czy obszar, na którym projekt będzie realizowany, stanowi na tyle zamknięty teren,
że nie będzie niebezpieczeństwa obejścia fali powodziowej wokół, jak mogliśmy to zaobserwować podczas
tegorocznej powodzi. Pani Dyrektor Tymczuk potwierdziła, że teren objęty realizacją projektu stanowi
zamkniętą całość.
Pan Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna, poprosił o szersze uzasadnienie wyboru właśnie
tego odcinka Warty do modernizacji obwałowania. Pani Dyrektor Tymczuk wyjaśniła, że podstawą oceny
pilności realizacji inwestycji oraz planowane terminy ich realizacji wynikają z przeprowadzanej oceny stanu
obwałowań na terenie województwa wielkopolskiego.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił o informację o źródłach finansowania realizacji
projektu, w tym przede wszystkim kwestii zabezpieczenia wkładu własnego. Pani Dyrektor Tymczuk
odpowiedziała, że w montażu finansowych projektu przewidziano dofinansowanie z WRPO, ze środków
WFOŚiGW i wkład własny samorządu; środki te zostaną zabezpieczone na rok następny. Pan Marszałek
Leszek Wojtasiak podsumował, że projekt będzie mógł być realizowany dopiero w roku 2011,
i zwrócił się do Członków KM WRPO z zapytaniem, czy rozsądne jest w takiej sytuacji blokowanie środków
w Działaniu 3.5 do roku następnego, co z pewnością wpłynie na pozycję Wielkopolski w kwestii
Krajowej Rezerwy Wykonania. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podkreślił, że do tego projektu będzie
można powrócić w roku przyszłym po rozdysponowaniu wśród regionów środków z Krajowej Rezerwy
Wykonania oraz środków, które Polska niedawno otrzymała od Komisji Europejskiej za osiągnięcie
wyższego niż przewidywano wzrostu gospodarczego. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak zaproponował,
aby wkrótce ponownie rozważyć realokację środków w Priorytecie III WRPO, która była przedmiotem
XII posiedzenia KM WRPO.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przystąpił do kolejnego punktu obrad i poprosił Pana Rafała
Cieślaka, Kierownika Oddziału Monitoringu, Departament Polityki Regionalnej o przedstawienie
Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za rok 2009. Pan Cieślak zaprezentował zebranym
informacje na temat Sprawozdania rocznego, po czym przedstawił informację dotyczącą aktualnego stanu
wdrażania WRPO.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak podziękował za wystąpienie i poprosił zebranych o zgłaszanie
uwag czy pytań do zaprezentowanych informacji.
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Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
poprosił o podanie % globalnej wartości wydanych środków w stosunku do całej alokacji WRPO.
Wyraził też swoją obawę o możliwość wykorzystania całej puli środków przeznaczonych na WRPO
do końca okresu programowania. Pan Paweł Kozakiewicz, Kierownik Oddziału Budżetu, Departament
Polityki Regionalnej, podał, że do końca 2009 roku wydatkowano ok. 15% alokacji WRPO.
Ponadto zapewnił, że nie ma żadnych zagrożeń w wydatkowaniu środków unijnych w ramach WRPO
oraz podkreślił, że województwo wielkopolskie znajduje się w czołówce województw pod względem
płatności na rzecz beneficjentów i wydatkowania.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak odczytał projekt uchwały przyjmującej Sprawozdanie
z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2009.
Poddana pod głosowanie uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił Panią Danutę Sowińską, Zastępcę Dyrektora
Departamentu Polityki Regionalnej, UMWW, o omówienie kolejnego punktu obrad tj. przyjęcia
kryteriów kwalifikowania projektów jako projektów kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dyrektor Sowińska wyjaśniła, że obowiązek przyjęcia
tych kryteriów wynika z zaleceń Komisji Europejskiej z dorocznego spotkania kontrolnego dla IZ RPO.
Ponadto poinformowała, że zostały zgłoszone uwagi w kwestii rozszerzenia rozesłanych Członkom
KM WRPO propozycji kryteriów strategicznych, do których IZ WRPO się przychyliła. Ostatecznie
proponowane kryteria kwalifikowania projektów jako projektów kluczowych w ramach WRPO przyjęły
następującą formę: dodano zgodnie z sugestiami Instytucji Koordynującej RPO i IPOC nowe kryteria,
które określono jako kryteria dostępu tj. „kwalifikowalność projektu”, „kwalifikowalność beneficjenta”
i „dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego”,
a pozostałe kryteria tworzą grupę kryteriów strategicznych. Pani Dyrektor Sowińska przedstawiła
także wyjaśnienia do pozostałych zgłoszonych wątpliwości i zapytań dotyczących kryteriów kwalifikowania
projektów jako projektów kluczowych w ramach WRPO.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak zaprosił zebranych do zgłaszania uwag do zaprezentowanej
treści kryteriów. Pan Prof. Garbarczyk poprosił o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści kryterium dostępu
nr 3 dotyczącego dostępności alokacji. Pani Dyrektor Sowińska podkreśliła, że decyzja o realizacji projektu
w ramach WRPO jako projektu kluczowego zależy m.in. od tego, czy w ramach danego Działania/Priorytetu
są jeszcze wolne środki na jego realizację. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak dodał, że treść kryterium
została zaproponowana przez IK RPO.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak przystąpił do głosowania nad proponowanymi kryteriami
kwalifikowania projektów jako projektów kluczowych w ramach WRPO. Zaproponował przegłosowanie
po kolei treść każdego kryterium:
Kryteria dostępu:
1)

kryterium nr 1 – przyjęte większością głosów przy 0 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się;
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2)

kryterium nr 2 – przyjęte jednogłośnie;

3)

kryterium nr 3 – przyjęte większością głosów przy 0 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się.

Kryteria strategiczne:
1)

kryterium nr 1 – przyjęte jednogłośnie;

2)

kryterium nr 2 – przyjęte większością głosów przy 0 głosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się;

3)

kryterium nr 3 – przyjęte jednogłośnie;

4)

kryterium nr 4 – przyjęte jednogłośnie;

5)

kryterium nr 5 – przyjęte jednogłośnie;

6)

kryterium nr 6 – przyjęte jednogłośnie.

Pan Marszałek Leszek Wojtasiak odczytał projekt uchwały przyjmującej kryteria kwalifikowania
projektów jako projektów kluczowych w ramach W.
Poddana pod głosowanie uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił o omówienie punktu obrad dotyczącego
proponowanych zmian do Kryteriów wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 w Działaniu 1.3 WRPO Rozwój systemu finansowych instrumentów
wsparcia przedsiębiorczości, kryteriach wyboru pośredników finansowych w Schemacie II Wsparcie
na rzecz innych instytucji oferujących instrumenty finansowe dla sektora MŚP, które przedstawił
Pan Wojciech Marcinkiewicz, Bank Gospodarstwa Krajowego. Pan Dyrektor Marcinkiewicz
zaznaczył, że proponowane zmiany w kryteriach zostały stworzone dla instytucji bankowych i dotyczą
jednego produktu finansowego tj. poręczenia portfelowego. Dodał, że w ocenie pośredników finansowych
będą

stosowane

rozbudowane

kryteria

formalne;

natomiast

kryteria

merytoryczne

podzielono

na dopuszczające i punktowe, w ramach których ocenie podlegał będzie potencjał pośrednika
oraz

przedstawiona

przez

niego

propozycja

rozdysponowania

otrzymanych

środków.

Ponadto

Pan Radosław Krawczykowski, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego,
UMWW, wniósł autopoprawkę zaproponowaną przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w treści
kryterium merytorycznego nr 9, które otrzymało brzmienie: „Wnioskodawca posiada doświadczenie
w obsłudze kredytowej segmentu MSP i odpowiednią kadrę pracowniczą. (Ocenie będzie podlegało,
czy doświadczenie kadry kierowniczej i pracowniczej gwarantuje odpowiednią realizację operacji)”.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił uczestników o zgłaszanie uwag do zaprezentowanej
propozycji zmian. Pani Joanna Różycka-Dydymska, Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, poprosiła o wyjaśnienie przyznawania
większej liczby punktów wnioskodawcom, który deklarują wyższą stawkę prowizji za udzielenie limitu
poręczeniowego w kryterium merytorycznym nr 11. Pan Dyrektor Marcinkiewicz wyjaśnił, że istotnym
elementem

jest

oferowanie

instrumentów

inżynierii

finansowej

na

zasadach

rynkowych,

dlatego też zaproponowano wprowadzenie opłat od pośrednika finansowego w postaci prowizji za udzielenie
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limitu poręczeniowego. Produkty będą mogły być oferowane pośrednikom finansowym na zasadach
rynkowych z uwzględnieniem rynkowej prowizji lub też na zasadach określonych w przepisach dotyczących
pomocy de minimis. Pani Dyrektor Różycka-Dydymska zgłosiła uwagę do kryterium formalnego nr 19
dotyczącą ujednolicenia stosowanego nazewnictwa z podstawami prawnymi; IZ WRPO przyjęła uwagę
i zaproponowano nowe brzmienie kryterium: „Operacja nie zakłada udzielania pomocy przedsiębiorcom
zagrożonym w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004 r.)”.
Pan Marszałek Wojtasiak przystąpił do głosowania nad proponowanymi zmianami do Kryteriów
wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013
i odczytał projekt uchwały.
Poddana pod głosowanie uchwała w sprawie Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO została
przyjęta większością głosów przy 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak poprosił wszystkich uczestników o zgłaszanie wolnych głosów,
uwag, wniosków. Głos zabrał Pan Prof. Garbarczyk. Zwrócił się z zapytaniem, czy Członkowie Komitetu
Monitorującego WRPO mają możliwość zapoznania się ze sposobem oceny wniosków i sprawdzenie
funkcjonowania procedur oceniania wniosków. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, jak IZ WRPO realizuje
możliwość uzupełniania i poprawiania dokumentacji projektu przez wnioskodawców w trakcie oceny
merytorycznej. Pan Dyrektor Krawczykowski wyjaśnił, że projekty są oceniane zgodnie z podręcznikiem
procedur na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący WRPO. W ramach kryteriów
wyodrębniono te, które dają wnioskodawcy możliwość poprawy czy uzupełnienia wniosku na warunkach
określonych przez IZ WRPO. Pan Dyrektor Krawczykowski zaznaczył, że KM WRPO zgodnie
z umocowaniem prawnym nie jest ciałem oceniającym i nie ma możliwości oceniania składanych
przez beneficjentów wniosków. Pan Marszałek Leszek Wojtasiak dodał, że do kontrolowania
funkcjonowania IZ RPO, w tym stosowania procedur oceniania wniosków, uprawniony jest szereg instytucji
kontrolnych jak Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej czy Instytucja Pośrednicząca
w Certyfikacji, natomiast KM WRPO takich uprawnień nie ma.
Pani Dyrektor Różycka-Dydymska wyraziła wątpliwość, jak należy traktować projekty
uwzględnione już na liście projektów kluczowych; czy w świetle przyjęcia na obecnym posiedzeniu
kryteriów kwalifikowania projektów jako projektów kluczowych, wybór do dofinansowania wcześniej
uwzględnionych w wykazie projektów kluczowych nie będzie budził zastrzeżeń. Pan Dyrektor
Krawczykowski poinformował, że powyższa kwestia była omawiana na spotkaniu przedstawicieli
IZ WRPO z Komisją Europejską, na którym ustalono, że kryteriów kwalifikowania projektów
jako projektów kluczowych będą obowiązywać dla nowych propozycji projektów kluczowych.
Ponadto Pan Dyrektor Krawczykowski zaakcentował, że projekty kluczowe ujęte w wykazie były
prezentowane także na posiedzeniach KM WRPO i ich charakter został uznany za strategiczny dla regionu.
Pan Marszałek Leszek Wojtasiak uzupełnił, że wybrane w ramach WRPO projekty kluczowe
spełniają przyjęte przez KM WRPO kryteria. Zaznaczył, że IZ WRPO podchodziła do kwestii projektów
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