Protokół
z szóstego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
W dniu 13 listopada 2009 roku w hotelu Kossak, odbyło się szóste
posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki /PO KL/. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Podkomitetu bądź
ich zastępcy, a takŜe zaproszeni obserwatorzy, łącznie w posiedzeniu
wzięło udział 24 uczestników, zgodnie z listą obecności, która stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Roman Ciepiela

Wicemarszałek Województwa
Przewodniczący PKM PO KL

Małopolskiego

Joanna Urbanowicz

Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Polityki
Regionalnej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego (UMWM) – członek
PKM PO KL

Anna Mlost

Naczelnik
Wydziału
Zarządzania
POKL
Departamentu Polityki Regionalnej UMWM –
zastępca członka PKM PO KL

Andrzej Martynuska

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
– członek PKM PO KL

Kazimierz Tęczar

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Krakowie – zastępca członka PKM PO KL

Alina Handzlik

Wicedyrektor
Regionalnego
Ośrodka
Polityki
Społecznej w Krakowie – członek PKM PO KL

Jerzy Kasprzyk

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Chrzanowie – zastępca członka PKM PO KL

Jerzy Wałęga

Wójt Gminy Moszczenica – członek PKM PO KL

Maria Malinowska

Sekretarz Gminy i Miasta Miechów – członek PKM
PO KL

Łukasz Mikulec

Pracownik Wydziału Monitorowania Departamentu
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – zastępca
członka PKM PO KL

Stanisław Pajor

Zastępca
Dyrektora
Wydziału Certyfikacji
Funduszy Europejskich – członek PKM PO KL

Jerzy Smoła

Zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
Zarządu Regionu Małopolska – zastępca członka
PKM PO KL

Jerzy Wrzecionek

Małopolski Związek Pracodawców – członek PKM
PO KL

Pracy

–

w

i

Eugeniusz Batko

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym
Sączu – zastępca członka PKM PO KL (Kamilla
Banasik)

Piotr Tengowski

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym
Sączu – członek PKM PO KL

Andrzej Kuta

Izba
Rzemieślnicza
oraz
Małej
i
Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie – zastępca członka
PKM PO KL (Władysław Tyrka)

Alina Plata

Kierownik Regionalnego ośrodka EFS w Nowym
Sączu – zastępca członka PKM PO KL

Waldemar
Piwowarczyk

Kierownik Regionalnego ośrodka EFS w Tarnowie członek PKM PO KL

Dorota Siatka

Kierownik
Warsztatu
Terapii
Zajęciowej
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Terapii Środowiskowej – zastępca członka PKM PO
KL

Jakub Piecuch

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców
Europejskich PLinEU - zastępca członka PKM PO KL

Marek Frankowicz

Profesor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w
Tarnowie – zastępca członka

Joanna Grochowska

Komisja Europejska – obserwator

Maria Neumann

Ministerstwo
obserwator

Maria Branecka

Departament
Funduszy
Strukturalnych
Ministerstwa Edukacji Narodowej – obserwator
(Michał śółkowski)

Bartłomiej Bigaj

Zespół Promocji Programów P.R. VI Departament
Polityki Regionalnej UMWM – sekretarz

Pracy

i

Polityki

Społecznej

–

Posiedzenie rozpoczął Pan Marszałek Roman Ciepiela od powitania
wszystkich uczestników posiedzenia oraz od omówienia porządku obrad,
który został jednogłośnie przyjęty przez uczestników posiedzenia.
Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia PKM PO KL, które odbyło się w dniach 3-4 września 2009 roku
na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Pan Jerzy Wrzecionek zwrócił
uwagę, Ŝe Protokół nie został mu udostępniony przed posiedzeniem
i poprosił o wgląd do dokumentu przed jego zaakceptowaniem. W związku
z zaistniałą sytuacją głosowanie nad przyjęciem Protokołu zostało
odroczone do czasu zapoznania się Pana Jerzego Wrzecionka z jego
treścią.
Następnie Pan Marszałek Roman Ciepiela przeprowadził prezentację
dotyczącą
stanu
realizacji
komponentu
regionalnego
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o dane z listopada br. Zwrócił
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uwagę, Ŝe stan realizacji jest adekwatny do przyjętych jeszcze w roku
2008 załoŜeń strategicznych. Pan Marszałek przypomniał zebranym, iŜ
Małopolska dysponuje 4 -tą co do wysokości środków alokacją w kraju.
Wskazał na bardzo wysokie 2 miejsce w kraju pod względem realizacji
załoŜeń Planów Działania na rok 2009.
Wskazał obecny poziom kontraktacji lokujący Małopolskę na 3 miejscu
w Polsce pod względem wartości zawartych umów i 6 pod względem
procentowego wykorzystania alokacji 2009-2013. Pan Marszałek pokazał
6 miejsce regionu pod względem wartość zatwierdzonych wniosków
o płatność – 214 mln.zł. oraz 11 miejsce pod względem wartości
wydatków
certyfikowanych
do
Komisji
Europejskiej.
Podkreślił
jednocześnie, iŜ poziom certyfikacji jest sukcesywnie realizowany zgodnie
z przyjętym planem.
W swojej prezentacji Pan Marszałek wskazał problemy z realizacją
projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 przez 26 gmin z terenu
Małopolski, które pomimo specjalnie przygotowanych szkoleń mających im
pomóc i zachęcić do realizacji nie podjęły się ubiegania o środki na
wsparcie dla osób wykluczonych społecznie.
Następnie Pan Marszałek poprosił Pana Kazimierza Tęczara Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o szczegółową prezentację stanu wdraŜania
z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych priorytetów komponentu
regionalnego. Pan Kazimierz Tęczar w swojej prezentacji pokazał
aktywność beneficjentów z podziałem na poszczególne priorytety oraz
działania podjęte w ramach PO KL w zakresie przeciwdziałania
negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego. Wicedyrektor WUP
podsumował udział osób w projektach realizowanych w latach 2008 – 09.
Wskazał, Ŝe w ramach priorytetu VI w projektach wzięło udział ponad 26,6
tys. osób, w ramach priorytetu VII – ponad 14,7 tys. osób, w tym 3 tys.
osób niepełnosprawnych, w ramach priorytetu VIII – ponad 8,5 tys. osób
oraz 130 przedsiębiorstw, w ramach priorytetu IX – ponad 22,5 tys. osób.
Pan Wicedyrektor podkreślił zauwaŜalną poprawę jakości projektów co
pozwala na bieŜącą kontraktację środków, a w niektórych przypadkach na
podpisywanie umów na poziomie wyŜszym niŜ przyjęte w Planie Działania
na rok 2009 /nadkontraktacja środków poprzedzana kaŜdorazowo zgodą
Zarządu Województwa Małopolskiego/.
Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja zmian w Planach Działań
Programu Kapitał Ludzki przygotowywanych na rok 2010 wprowadzonych
w trakcie negocjacji prowadzonych z Instytucją Zarządzającą i Komisją
Europejską, na wniosek w/w instytucji oraz z bezpośredniej inicjatywy
Instytucji Pośredniczącej po ponownym przeanalizowaniu dokumentów.
Prezentacja poprowadzona została przez Panią Joannę Urbanowicz –
Zastępcę
Dyrektora
Departamentu
Polityki
Regionalnej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Pani Joanna Urbanowicz zwróciła uwagę na następujące zmiany:
∗ W przypadku Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczasowe zapisy:
• Grupę docelową w projekcie stanowią pozostające bez
zatrudnienia osoby niepełnosprawne, z których co najmniej 50%,
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zamieszkuje obszary połoŜone poza granicami administracyjnymi
miast - 25 pkt
Zapisy po zmianach:
• Grupę docelową w projekcie stanowią pozostające bez
zatrudnienia osoby niepełnosprawne, z których co najmniej 50%,
zamieszkuje obszary połoŜone poza granicami administracyjnymi
miast - 20 pkt
• Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby
niepełnosprawne, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie
dotyczących pracowników - 5 pkt
∗

W
przypadku
Działania
6.2
Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczasowe zapisy:
• Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą w branŜach określonych w RSI – 10 pkt
Zapisy po zmianach:
• Projekt skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą w branŜach określonych w RSI – 20 pkt
• Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby,
które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących
pracowników – 5 pkt
• Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby
niepełnosprawne i/lub naleŜące do grupy wiekowej 45+ - 5 pkt

∗

W przypadku Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowy zapis:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Zapis po zmianach:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy.

∗

W przypadku Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczasowe zapisy:
• projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami ekonomii
społecznej i/lub publicznymi instytucjami pomocy i integracji
społecznej – 8 pkt
• utworzenie Centrum Integracji Społecznej i/lub Klubów Integracji
Społecznej i/lub Zakładów Aktywności Zawodowej na tych
terenach Województwa Małopolskiego gdzie takie podmioty nie
występują – 7 pkt
Zapisy po zmianach:
• projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami ekonomii
społecznej i/lub publicznymi instytucjami pomocy i integracji
społecznej – 5 pkt
• utworzenie Centrum Integracji Społecznej i/lub Klubów Integracji
Społecznej i/lub Zakładów Aktywności Zawodowej na tych
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terenach Województwa Małopolskiego gdzie takie podmioty nie
występują – 10 pkt
∗

w przypadku Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowy zapis:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Zapis po zmianach:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy.

∗

W przypadku Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw -1 typ operacji
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowe zapisy:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Zapisy po zmianach:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczasowe zapisy:
• Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
będącymi w trakcie realizacji (decyduje moment zawarcia umowy
o dofinansowanie inwestycji komplementarnej) finansowanymi ze
źródeł wspólnotowych innych niŜ Europejski Fundusz Społeczny –
10 pkt
Zapisy po zmianach:
• Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź
będącymi w trakcie realizacji (decyduje moment zawarcia umowy
o dofinansowanie inwestycji komplementarnej) finansowanymi ze
źródeł wspólnotowych innych niŜ Europejski Fundusz Społeczny –
5 pkt
• Minimum 50 % środków w ramach cross-financingu jest
przeznaczona na adaptację infrastruktury oraz zakup lub leasing
sprzętu i wyposaŜenia ułatwiającego osobom niepełnosprawnym
dostęp do udziału w projekcie – 5 pkt

∗

W przypadku Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - 3 typ operacji
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowy zapis:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Zapis po zmianach:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.
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KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczasowe zapisy:
• Projekt jest skierowany do pracowników zatrudnionych poza
miastem Kraków, a usługi szkoleniowe świadczone są w powiecie
właściwym dla miejsca zatrudnienia uczestników szkoleń - 10 pkt
• Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zatrudnionych
w branŜach przemysłu czasu wolnego wskazanych w Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 tj.
turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej - 10 pkt
Zapisy po zmianach:
• Projekt jest skierowany do pracowników zatrudnionych poza
miastem Kraków, a usługi szkoleniowe świadczone są w powiecie
właściwym dla miejsca zatrudnienia uczestników szkoleń lub
wyłącznie do osób zatrudnionych w branŜach przemysłu czasu
wolnego wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2007-2013 tj. turystycznej, rekreacyjnej,
sportowej i kulturalnej – 10 pkt
• Minimum 50 % środków w ramach cross-financingu jest
przeznaczona na adaptację infrastruktury oraz zakup lub leasing
sprzętu i wyposaŜenia ułatwiającego osobom niepełnosprawnym
dostęp do udziału w projekcie – 10 pkt
∗

W przypadku Podziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowy zapis:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Zapis po zmianach:
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

∗

W
przypadku
Poddziałania
9.1.2
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
KRYTERIA DOSTĘPU:
Dotychczasowe zapisy:
• Projekt dotyczący szkoły/ół gimnazjalnych i/lub liceum/ów
ogólnokształcącego/ych zawiera elementy doradztwa edukacyjno
– zawodowego realizowane w kaŜdej ze szkół w projekcie.
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Zapisy po zmianach:
• Projekt dotyczący szkoły/ół gimnazjalnych i/lub liceum/ów
ogólnokształcącego/ych i/lub liceum/ów profilowanych zawiera
elementy doradztwa edukacyjno – zawodowego realizowane w
kaŜdej ze szkół w projekcie.
• Projekt realizowany jest wyłącznie w szkole/szkołach, które do tej
pory nie realizowały programu rozwojowego finansowanego ze
środków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL – dotychczas
kryterium strategiczne
• Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
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KRYTERIA STRATEGICZNE:
Dotychczas:
• Realizacja w szkołach lub placówkach oświatowych w których
uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach ubiegłorocznych
egzaminów zewnętrznych, niŜszy od średniej powiatowej - 15 pkt
Po zmianach:
• Projekt jest realizowany wyłącznie w szkołach:
a) w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów –
zlokalizowanych na obszarach wiejskich
b) w przypadku szkół średnich – w których poziom zdawalności
matury w roku 2009 wynosił poniŜej średniej w województwie
- 25 pkt
Pani Dyrektor Urbanowicz podniosła równieŜ kwestię odstąpienia przez
Województwo Małopolskie od uwzględnienia w Planie Działania zapisów
dotyczących projektu systemowego z zakresu indywidualizacji pracy
z uczniami z klas I-III szkół podstawowych. Uzasadniając decyzję
w tym zakresie brakiem ustosunkowania się Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do warunków
postawionych przez Małopolskę, w tym gwarancji przekazania środków
finansowych na realizację projektów.
Pan Marszałek Roman Ciepiela zaprosił uczestników do dyskusji:
Pani Joanna Grochowska - przedstawiciel KE - zwróciła uwagę na
wprowadzone do konkursów organizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1
kryterium dotyczące przeznaczenia co najmniej 50 % środków w ramach
cross - financingu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Poprosiła
o wyjaśnienie czy finansowanie leasingu sprzętu i wyposaŜenia moŜliwe
jest wyłącznie w ramach cross – financingu czy teŜ moŜe podlegać
rozliczeniu poza tą pulą środków. Wyjaśniono, Ŝe moŜliwość finansowania
leasingu sprzętu w ramach cross - financingu jest przewidziana
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Stąd teŜ zapis tej
treści ujęto w przedmiotowym kryterium.
Pani Maria Malinowska zauwaŜyła Ŝe istnieje ustawowy zapis o braku
moŜliwości sfinansowania miejsc pracy dla niepełnosprawnych przez JST.
W odniesieniu do kryterium wprowadzonego do Poddziałania 9.1.2
a dotyczącego realizacji projektu wyłącznie przez szkoły, które do tej pory
nie realizowały programów rozwojowych finansowanych w ramach POKL,
poprosiła o wyjaśnienie czy wskazane kryterium nie wykluczy znacznej
liczby szkół z konkursu. 9.1.2. Jaki jest udział procentowy szkół które
skorzystały w ogólnej liczbie szkół.
W odpowiedzi Przewodniczący PKM poinformował, Ŝe wprowadzenie
powyŜszego kryterium jest wyjściem naprzeciw rekomendacjom KE, która
zaleciła skupienie wsparcia na obszarach problemowych właściwych dla
regionu. Niniejsze kryterium ma zachęcić szkoły mniej aktywne, nie
posiadające doświadczenia w aplikowaniu o środki (zwłaszcza usytuowane
na obszarach wiejskich) do przygotowywania i realizacji
programów
rozwojowych z udziałem EFS.
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W odniesieniu do projektu systemowego planowanego do realizacji
w ramach Działania 9.2, Pani Maria Malinowska poprosiła o wyjaśnienie,
czy moŜliwe będzie uzyskanie wsparcia przez szkoły prowadzone przez
organizacje
rzemieślników.
W
odpowiedzi
Przewodniczący
PKM
poinformował, Ŝe w realizację przedmiotowego projektu zaangaŜowane
będą nie tylko szkoły publiczne ale teŜ placówki niepubliczne. Wobec
powyŜszego szkoły zawodowe prowadzone przez środowiska rzemieślnicze
będą mogły uzyskać wsparcie w ramach projektu 9.2.
Pan Piotr Tengowski – zwrócił uwagę na konieczność spotkania
przedstawicieli środowiska rzemieślniczego z władzami regionu Ŝeby
moŜna było ustalić jakie są moŜliwości uzyskania wsparcia na szkolenia
i doposaŜenie szkół rzemieślniczych. W odpowiedzi Pan Marszałek Ciepiela
zapewnił o gotowości przedstawicieli Zarządu Województwa do wzięcia
udziału w takim spotkaniu i poprosił Pana Piotra Tengowskiego
o inicjatywę w zakresie realizacji spotkania.
Pan Jerzy Wałęga poprosił o informację na temat liczby Ośrodków Pomocy
Społecznej, które nie przystąpiły do tej pory lub wycofały się z realizacji
projektów systemowych. W odpowiedzi wskazano, Ŝe 26 gmin nie
realizuje projektów, w tym 8 jednostek wycofało się z realizacji.
Podkreślono równieŜ brak umiejętności praktycznych i braki kadrowe
w OPS jako główne przyczyny powyŜszej sytuacji.
Pani Alina Handzlik podkreśliła, Ŝe w ramach projektu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej prowadzone są szkolenia specjalistyczne dla
kadry OPS. Wskazała na przewidywaną na rok 2010 zmianę w projekcie
mającą na celu przyjęcie formy doradztwa jako podstawowego narzędzia
pracy z pracownikami OPS, którego celem będzie jeszcze dokładniejsze
przygotowanie tych osób do realizacji projektów w ramach PO KL.
Pani Alina Handzlik podkreśliła równieŜ na odbywające się spotkania
zachęcające do realizacji projektów podczas, których podkreślano zmianę
sposobu finansowania na korzyść jednostek z gwarancją środków na 3
lata.
Wątpliwości Pani Kamili Banasik wzbudziły wprowadzone w Poddzialaniu
8.1.1 wysokopunktowane kryteria strategiczne promujące projekty
wspierające
przedsiębiorców
prowadzących działalność w branŜach
przemysłu czasu wolnego, wskazanych w RSI oraz osoby w nich
zatrudnione.
W odpowiedzi Pani Wicedyrektor Joanna Urbanowicz
poinformowała, Ŝe zamierzonym celem IP było promowanie branŜ
o strategicznym znaczeniu dla regionu. Jest to równieŜ odpowiedź na
zalecenia KE, dotyczące programowania wsparcia na branŜe i zawody
„przyszłości”, czym niewątpliwe jest turystyka dla Małopolski.
Jednocześnie wyjaśniono, Ŝe w sytuacji napływu duŜej ilości wniosków
tego rodzaju w konkursach ogłaszanych w roku 2010, powyŜsze kryterium
nie zostanie utrzymane w latach kolejnych, co umoŜliwi łatwiejszy dostęp
do środków dla przedsiębiorców z innych sektorów gospodarki.
Przy braku dalszych zgłoszeń Pan Marszałek Roman Ciepiela zamknął
dyskusję i zarządził głosowanie nad projektem Uchwały dotyczącej
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wydania pozytywnej opinii Podkomitetu Monitorującego dla projektów
Planu Działania na rok 2010.
Podczas głosowania nad uchwałą przyjmującą Plany Działań wprowadzona
została autopoprawka upowaŜniającą Instytucję Pośredniczącą do
wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów w sytuacji zgłoszenia
uwag przez Instytucję Zarządzającą oraz Komitet Monitorujący PO KL.
Uchwała została przyjęta przez aklamację.
Ostatnią część spotkania poświęcono powołaniu Regionalnej Sieci
Tematycznej. Pani Anna Mlost – Naczelnik Wydziału Zarządzania PO KL
przedstawiła zadania RST oraz propozycję jej składu instytucjonalnego.
Ustalono, Ŝe w skład sieci wchodzić będą wszyscy członkowie PKM.
Stosowne pisma informujące o tej decyzji skierowane zostaną do
wszystkich instytucji których przedstawiciele są członkami Podkomitetu
Monitorującego.
Pan Marszałek Roman Ciepiela ponownie poprosił o akceptację Protokołu
z poprzedniego posiedzenia Podkomitetu. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.
Pan Marszałek Roman Ciepiela zakończył posiedzenie, podziękował
wszystkim za udział w spotkaniu i aktywne uczestnictwo w dyskusji oraz
zaprosił zebranych na kolejne posiedzenie w przyszłym - 2010 roku.

Na tym VI posiedzenie PKM PO KL zakończono.

Protokołował:
Bartłomiej Bigaj

Przewodniczący Podkomitetu
Monitorującego PO KL

Przedstawiciel Instytucji
Pośredniczącej PO KL

Roman Ciepiela

Joanna Urbanowicz

..........................................
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