
Monitoring funduszy europejskich na 
poziomie regionalnym 

Adam Szulczewski – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Projekt Monitoring funduszy europejskich jest realizowany w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG. 



Panel ogólnopolski 

ds. monitorowania funduszy europejskich 
 w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-

2020 
 Reprezentanci 16 województw 
 Sied osób i organizacji 
Cele: 
 monitorowanie celowości, a także wytycznych i 

zasad inwestowania funduszy unijnych, 
 opracowania wniosków i rekomendacji w zakresie 

wprowadzenia zdiagnozowanych i niezbędnych 
zmian i usprawnieo w ośrodkach decyzyjnych 
odpowiedzialnych za planowanie i realizację 
wydatkowania funduszy UE, 



Panel ogólnopolski 

ds. monitorowania funduszy europejskich 

wspólne warsztaty > metodologia pracy członków 
panelu, 

zakres i obszary monitorowania > RAPORTY 

Komitety Monitorujące RPO 2014-2020 
 udział NGO, przebieg wyborów, regulamin pracy, 

działalnośd KM,  wpływ III sektora na decyzje, 

 

Spotkania z lokalnymi liderami dla mieszkaoców i 
środowiska pozarządowego w regionach 





Sytuacja w lubuskim 

9.04.2013 r.  Założenia RPO – Lubuskie 2020 przyjęte 
przez Zarząd Województwa  

16.04.2013 r. Początek konsultacji założeo RPO - 
spotkanie z przedstawicielami JST 
 

Konsultacje założeo RPO z organizacjami 
pozarządowymi: 

 19.07.2013 r. w Gorzowie Wlkp. 
 22.07.2013 r. w Zielonej Górze 

 
4.09.2013 r. publikacja podsumowania konsultacji ze 

szczegółowym wykazem uwag oraz informacją o ich 
uwzględnieniu lub odrzuceniu 
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Sytuacja w lubuskim 

19.11.2013 r. Pierwszy projekt RPO - Lubuskie 
2020 
 

Konsultacje pierwszego projektu RPO - 23.11 - 
29.12.2013 r. 
 

23.01.2014 r. Podsumowanie konsultacji 
społecznych 



Sytuacja w lubuskim 

19.11.2013 r. Pierwszy projekt RPO - Lubuskie 
2020 
 

Konsultacje pierwszego projektu RPO - 23.11 - 
29.12.2013 r. 
 

23.01.2014 r. Podsumowanie konsultacji 
społecznych 



Sytuacja w lubuskim 

14.02.2014 r. Druga wersja projektu RPO - 
Lubuskie 2020. 

10.03.2014 r. Trzecia wersja projektu RPO - 
Lubuskie 2020. 

17.03.2014 r. Pozytywna opinia Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Lubuskiego (z rekomendacjami) 



Rekomendacje RDPPWL 

 
 Stosowanie „zasady partnerstwa” w sposób szerszy i 

bardziej włączający partnerów społeczno-gospodarczych, w 
tym organizacje obywatelskie, na kolejnych etapach prac na 
RPO – Lubuskie 2020 i jego uszczegółowianiem, w tym 
poprzez szersze informowanie o prowadzonych pracach. 
 

Rozważenie zastosowania instrumentu „Rozwój Lokalny 
Kierowany przez Społecznośd”  w ramach podejścia LEADER, 
pozwalającego na budowanie zintegrowanych odpowiedzi 
na terytorialne i lokalne potrzeby i wyzwania w sposób 
oddolny, partycypacyjny, stymulujący innowacyjnośd, 
rozwijający zaangażowanie społeczności, kapitał społeczny i 
wspomagający zarządzanie wielopoziomowe w realizacji 
celów Polityki Spójności na lata 2014-2020. 



Rekomendacje RDPPWL 

 
Stosowanie „zasady partnerstwa” podczas 

planowania i realizacji instrumentu 
„Zintegrowanego Inwestycje Terytorialne” i 
wykorzystanie potencjału organizacji obywatelskich 
znajdujących się na terenie realizacji instrumentu. 
 

Wyraźniejsze wyodrębnienie w Priorytecie 
inwestycyjnym 3.3 przedsiębiorstw społecznych. 
Celem przedsiębiorstw społecznych nie jest, w 
przeciwieostwie do MŚP, maksymalizacja zysku lub 
zwiększenie dochodu udziałowców. Są one 
nastawione na działalnośd o głównie społecznych 
celach, dlatego też nie powinno przykładad się do 
nich tych samych kryteriów co do MŚP. 



Rekomendacje RDPPWL 

 
Wykorzystanie RPO-Lubuskie 2020 do realizacji 

inteligentnych specjalizacji województwa w tym do 
obszaru usług prozdrowotnych, działao 
wzmacniających kapitał społeczny oraz współpracę 
środowisk nauki, biznesu i trzeciego sektora do 
realizacji innowacyjnych działao i inicjatyw 
społecznych. 
 

Wykorzystanie potencjału lubuskich podmiotów 
ekonomii społecznej do przejmowania, 
prowadzenia i tworzenia profesjonalnego systemu 
wsparcia i rozwoju usług społecznych realizowanych 
przez podmioty spoza katalogu jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej. 



Rekomendacje RDPPWL 

 



Sytuacja w lubuskim 

28.03.2014 r. Czwarty projekt RPO - Lubuskie 
2020 

8.04.2014 r. Piąty projekt RPO - Lubuskie 2020 
10.04.2014 r. Wersja 5.1 przekazana do Komisji 

Europejskiej 
11.12.2014 r. Ostateczny projekt RPO - Lubuskie 

2020 trafia do Komisji Europejskiej 
16.12.2014 r. Komisja Europejska przyjmuje RPO - 

Lubuskie 2020 
23.12.2014 r. RDPPWL wnioskuje do IZ o 6 miejsc 

w KM dla NGO 



Sytuacja w lubuskim 

13.01.2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO 
rozpoczyna procedurę powoływania KM i 
występuje w tej sprawie do RDPPWL  

20.01.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego 
przyjmuje RPO - Lubuskie 2020 

5.02.2015 r. RDPPWL przyjmuje ordynację 
wyborczą 

9.02.2015 r. RDPPWL rozpoczyna procedurę 
wyborczą 

23.02.2015 r. Wstępny harmonogram naborów 
wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla RPO 
 



Przedstawiciele NGO  
w KM RPO - Lubuskie 2020 

 Rynek pracy: Czesław Słodnik (Agata Nolka-Metrykowska) 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych 

 Edukacja: Adam Szulczewski (Iwona Szablewska) Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum 

 Infrastruktura społeczna: Jan Koniarek (Agnieszka Pundyk) 
Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" 

 Promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, 
równości szans i niedyskryminacji: Anita Kucharska- 
Dziedzic (Tomasz Lewandowski) Lubuskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Kobiet "BABA" 

 Federacja: Romuald Malinowski (Bernadeta Walaszek) 
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 



Kontakt 

 

 

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

ul. T. Kościuszki 1 
69-100 Słubice 
Tel. 95 7592 444 
E-mail: sekretariat@fundacjacp.org 


