PROTOKÓŁ XXIV POSIEDZENIA
Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Data: 26 czerwca 2015 r.
Miejsce: Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

Strona 1 z 4

1. Otwarcie obrad
O godzinie 10.15 rozpoczęło się XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (ZKM),
które

pod

nieobecność

Przewodniczącego

p.

Olgierda

Geblewicza,

Marszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego, otworzył i poprowadził p. Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania
Strategicznego.
2. Przyjęcie porządku obrad
P. Marcin Szmyt przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie (Załącznik nr 1 do Protokołu).
3. Przyjęcie protokołu z dwudziestego trzeciego posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2014 roku
P. Marcin Szmyt w kolejnym punkcie obrad poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z dwudziestego
trzeciego posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2014 r., które zakończyło się jednomyślnym zatwierdzeniem
protokołu (Załącznik nr 2 do Protokołu).
4. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013
P. Marcin Szmyt zaprezentował postęp finansowy i rzeczowy w ramach RPO WZ 2007-2013, zaczynając od
omówienia poziomu zaawansowania finansowego poszczególnych osi priorytetowych, realizacji zasady
N+3/N+2 w Programie oraz kwoty zawnioskowanej przez IZ do IC w podziale na osie. W kolejnym punkcie
swojej prezentacji p. Szmyt przedstawił poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu wg
obszarów tematycznych jak również stan zaawansowania RPO WZ 2007-2013 na tle programów wdrażanych
przez inne województwa. Ponadto, p. Szmyt omówił postępy związane z realizacją inicjatyw wspólnotowych
tj. JEREMIE i JESSICA w województwie zachodniopomorskim prezentując stan ich wdrażania oraz przykłady
projektów realizowanych w ramach poszczególnych inicjatyw. Następnie zgromadzonym osobom został
zaprezentowany szeroki wachlarz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2007-2013.
5. Prezentacja i przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2014
P. Justyna Gąska, kierownik w Wydziale Zarządzania Strategicznego, omówiła najważniejsze kwestie ujęte
w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WZ 2007-2013 za rok 2014, w tym podsumowanie wdrażania
projektów indywidualnych, rozkłady dofinansowanych projektów w ujęciu terytorialnym, z podziałem na
działy gospodarki, typ beneficjenta, obszary miejskie i wiejskie oraz wskaźnik utworzonych nowych miejsc
pracy.
P. Maria Czarniecka, przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia, zapytała o to czy w roku bieżącym
odbyły się nabory na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych oraz czy planowane jest przeprowadzenie
takich naborów w przyszłości.
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P. Marcin Szmyt wskazał, że proces aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych był
prowadzony przez Wydział Wdrażania RPO i został zakończony wskazaniem jednego przedsięwzięcia, o czym
informacja pojawiła się na stronach internetowych. Natomiast Zarząd Województwa nie zdecydował się
wówczas na tworzenie listy rezerwowej projektów z uwagi na fakt, iż w RPO WZ 2007-2013 takowe listy
nadal funkcjonują. Na dzień dzisiejszy tj. 6 miesięcy przed zakończeniem realizacji Programu nie planuje się
aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych.
P. Marcin Szmyt z uwagi na brak dodatkowych pytań poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą przyjęcia
Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WZ 2007-2013 za rok 2014, które zakończyło się zatwierdzeniem
uchwały większością głosów z jednym głosem „PRZECIW” (Załącznik nr 3 do Protokołu).
6. Prezentacja zmian w RPO WZ 2007-2013
P. Marcin Szmyt przestawił wyzwania ostatniego roku realizacji RPO WZ 2007-2013 doprecyzowując, iż
możliwość wykorzystania pełnej alokacji RPO WZ 2007-2013 jest uwarunkowana następującymi czynnikami:
realizacją zakontraktowanych projektów zgodnie z założeniami – od strony rzeczowej i finansowej,
efektywnym zarządzaniem zmianą kursu EUR/PLN wyznaczanego przez EBC / algorytmem ujętym w
Kontrakcie Wojewódzkim oraz bieżącym zarządzaniem uwalnianymi kwotami w ramach zakontraktowanych
środków. Dodał również, iż na chwilę obecną trudno jest przedstawić szczegóły zmian, które odnoszą się do
przenoszenia środków pomiędzy osiami priorytetowymi. Taki mechanizm przenoszenia środków nie jest
zatwierdzany wyłącznie przez Zarząd Województwa czy ZKM, lecz z uwagi na konieczność zmiany Programu
jest to kompetencja należąca do Komisji Europejskiej. W związku z powyższym, w celu uproszczenia
procedury zatwierdzania zmian w RPO WZ oraz z powodu możliwych częstotliwości tych zmian prowadzący
przestawił propozycję zmiany paragrafu 9 pkt 7 Regulaminu

prac ZKM umożliwiającą obiegowe

zatwierdzanie zmian w RPO WZ 2007-2013. Aktualne brzmienie pkt 7 paragrafu 9 to: „W trybie obiegowym nie
mogą być zatwierdzane roczne i końcowe raporty z wdrażania RPO WZ.”
P. Marcin Szmyt poddał pod głosowanie autopoprawkę w sprawie zmiany Regulaminu prac ZKM, która
została jednomyślnie przyjęta przez osoby uprawnione do głosowania. (Załącznik nr 4 do Protokołu).
7. Prezentacja badania ewaluacyjnego „Ocena działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych
w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim oraz
rekomendowanie kierunków działań informacyjno-promocyjnych w nowej perspektywie
finansowej”
P. Bartosz Ledzion, przedstawiciel EGO - Evaluation for Government Organizations S.C. - wykonawcy
badania ewaluacyjnego, na wstępie przedstawił cele i koncepcję badania, po czym zaprezentował ocenę
działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013. Na końcu wystąpienia p.
Ledzion omówił wnioski i rekomendacje dotyczące działań promocyjnych w ramach nowej perspektywy
unijnej.
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8. Prezentacja badania ewaluacyjnego „Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach RPO
WZ na lata 2007-2020”
Z uwagi na przesunięcia czasowe i nieobecność prelegenta prezentacja została odwołana.
9. Sprawy różne i wolne wnioski
Uczestnicy XXIV posiedzenia nie zgłosili wolnych wniosków.
10. Zamknięcie obrad
P. Marcin Szmyt podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie XXIV
Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego.
Przewodniczący Zachodniopomorskiego
Komitetu Monitorującego
dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013

Protokół sporządził:
Wojciech Kępka
Wydział Zarządzania Strategicznego
Lista załączników do protokołu XXIV posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2015 roku:
1.

Załącznik nr 1 - Porządek obrad XXIV posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2015 r.,

2.

Załącznik nr 2 - Uchwała nr 2/15 ZKM z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII
posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2014 roku,

3.

Załącznik nr 3 - Uchwała nr 3/15 ZKM z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania
rocznego

z

wdrażania

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Zachodniopomorskiego na rok 2014,
4.

Załącznik nr 4 – Uchwała nr 4/15 ZKM z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu prac
ZKM,

5.

Załącznik nr 5 - Prezentacja z XXIV posiedzenia ZKM.
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