Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/475/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Procedura powoływania i kryteria wyboru członków Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

I. Tryb powoływania przedstawicieli strony samorządowej do prac w Komitecie
Monitorującym - łącznie 23 osoby.
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznacza Przewodniczącego Komitetu
Monitorującego RPO.
2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznacza 4 przedstawicieli instytucji
zarządzającej RPO i ich zastępców do prac w Komitecie Monitorującym RPO.
3. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa
występuje do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako

instytucji pośredniczącej RPO

i instytucji wdrażającej PO WER o wyznaczenie 1 przedstawiciela i jego zastępcy do
prac w Komitecie Monitorującym RPO.
4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa
występuje do Zarządu ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawskopomorskiego o wyznaczenie 1 przedstawiciela i jego zastępcy do prac w Komitecie
Monitorującym RPO.
5. W celu wyłonienia przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego,
na członków Komitetu Monitorującego RPO - łącznie 11 osób:
1) Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa występuje (w formie
pisemnej) do:
a) Związku Miast Polskich o zarekomendowanie 1 kandydata na przedstawiciela
gmin miejskich (wraz z jego zastępcą) z obszaru Województwa KujawskoPomorskiego do prac w Komitecie Monitorującym RPO,
b) Unii Metropolii Polskich o zarekomendowanie 1 kandydata na przedstawiciela
gmin miejskich (wraz z jego zastępcą) z obszaru Województwa KujawskoPomorskiego do prac w Komitecie Monitorującym RPO,

c) Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej o zarekomendowanie
1 kandydata na przedstawiciela (wraz z jego zastępcą) reprezentującego gminy
wiejskie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac w Komitecie
Monitorującym RPO,
d) Unii

Miasteczek

Polskich

przedstawiciela gmin

o

zarekomendowanie

1

kandydata

miejskich (wraz z jego zastępcą) z

na

obszaru

Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac w Komitecie Monitorującym
RPO,
e) Związku Powiatów Polskich, o zarekomendowanie 1 kandydata na
przedstawiciela (wraz z jego zastępcą) reprezentującego szczebel samorządu
powiatowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim (może być to starosta
lub członek zarządu powiatu lub członek rady powiatu) do prac w Komitecie
Monitorującym RPO,
f) Związku

Województw

RP,

o

zarekomendowanie

1

kandydata

na

przedstawiciela (wraz z jego zastępcą) reprezentującego Związek Województw
RP do prac w Komitecie Monitorującym RPO.
2) Ponadto, Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa występuje
(w formie pisemnej) do:
a) Konwentu

Starostów

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

o zarekomendowanie 1 kandydata na przedstawiciela (wraz z jego zastępcą)
reprezentujących

szczebel

samorządu

powiatowego

w

Województwie

Kujawsko-Pomorskim do prac w Komitecie Monitorującym RPO,
b) Konwentu

Wójtów

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

o zarekomendowanie 1 kandydata na przedstawiciela (wraz z jego zastępcą)
reprezentujących gminy wiejskie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
prac w Komitecie Monitorującym RPO,
c) Konwentu

Burmistrzów

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

o zarekomendowanie 1 kandydata na przedstawiciela gmin miejskich (wraz
z ich zastępcami) z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac
w Komitecie Monitorującym RPO,
d) Prezydentów miast w Województwie Kujawsko-Pomorskim o wyznaczenie
spośród siebie 2 przedstawicieli miast prezydenckich (wraz z ich zastępcami)
z obszaru Województwa do prac w Komitecie Monitorującym RPO.
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6. W celu wyłonienia przedstawicieli innych instytucji ze względu na rodzaj działalności
objętej programem na członków Komitetu Monitorującego - łącznie 5 przedstawicieli:
1) Marszałek

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

imieniu

Zarządu

Województwa występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
o wyznaczenie jednego przedstawicielu ww. instytucji i jego zastępcy do prac
w Komitecie Monitorującym RPO.
2) Przedstawiciele

(oraz ich zastępcy) innych

instytucji ze względu na rodzaj

działalności objętej programem, tj:
- Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we
Włocławku,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- przedstawiciel parków krajobrazowych w województwie,
- przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia i opieki społecznej
- przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu
do prac w Komitecie Monitorującym zostają bezpośrednio wskazani przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II. Tryb powoływania członków Komitetu Monitorującego ze strony rządowej - łącznie
14 osób:
1. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa zwraca się do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o wyznaczenie 1 przedstawiciela Wojewody (oraz
jego zastępcy) oraz o wyznaczenie po 1 przedstawicielu:
1) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy,
2) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu i jego zastępcy do prac
w Komitecie Monitorującym RPO.
2. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
występuje do właściwych ministrów, których zakres działania obejmuje sprawy
będące przedmiotem prac Komitetu o wskazanie po 1 przedstawicielu (oraz jego
zastępcy) do prac w Komitecie Monitorującym:
1) Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentującego instytucję
ds. koordynacji strategicznej,
2) Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego reprezentującego instytucję
ds. koordynacji wdrażania EFS,
3) Ministrów właściwych ze względu na zakres PO,
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4) Ministra właściwego ds. finansów publicznych,
5) Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
6) Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
3. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa zwraca się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczenie przedstawiciela i jego
zastępcy do prac w Komitecie Monitorującym RPO.
4. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
występuje do Narodowego Funduszu Zdrowia o wyznaczenie przedstawiciela i jego
zastępcy do prac w Komitecie Monitorującym RPO.

III. Tryb powoływania na członków Komitetu Monitorującego przedstawicieli
partnerów spoza administracji - łącznie 18 osób:
1.

Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwraca się do przedstawicieli każdej z reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6
lipca

2001

r.

o

Trójstronnej

Komisji

do

spraw

Społeczno-Gospodarczych

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz.1080, z poen. zm.)
organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentowanych w Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego (razem 7 osób i ich zastępców) do udziału w pracach
Komitetu Monitorującego RPO.:
- NSZZ „Solidarność”,
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
- Forum Związków Zawodowych,
- „Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Pracodawcy RP),
- Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Związek Rzemiosła
Polskiego),
- Konfederacja Lewiatan,
- BCC Związek Pracodawców.
2. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwraca się do Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o wskazanie 1 przedstawiciela (oraz jego zastępcy)

izb gospodarczych z obszaru

województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w pracach Komitetu Monitorującego
RPO.
3. Zarząd Województwa

zwraca się do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku

Publicznego o przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia do składu KM
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5 przedstawicieli organizacji pozarządowych (zgodnie z ordynacją wyborczą
przedstawicieli organizacji pozarządowych

do komitetów monitorujących krajowe

i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020).
4. Zarząd Województwa zwraca się do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wskazanie 5 przedstawicieli i ich zastępców reprezentujących środowisko naukowe
lub akademickie z regionu do udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPO.
IV. Tryb powoływania na członków Komitetu Monitorującego Obserwatorów oraz
przedstawicieli z głosem doradczym uczestniczących w posiedzeniach Komitetu bez
prawa do głosowania
1. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwraca się do:
a) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
b) Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wskazanie przedstawicieli Ministra w zakresie
procesu desygnacji
c) Ministra Edukacji Narodowej,
d) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
e) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
f) Ministra Sportu i Turystyki,
g) Ministra Środowiska,
h) Ministra Zdrowia
o wyznaczenie przedstawicieli reprezentujących wskazane instytucje w pracach KM.
2. Przedstawiciele Komisji Europejskiej są włączani do składu KM w odpowiedzi na
zaproszenie wystosowane przez IZ. Przysługują im takie same prawa jak
obserwatorom w KM, tj. prawo do uczestnictwa w obradach KM oraz prawo
zabierania głosu oraz wyrażania opinii podczas obrad, ale nie przysługuje im prawo do
głosowania
3. Marszałek Województwa w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwraca się do:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A,
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.,
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki,
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Związku Banków Polskich,
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

o wyznaczenie przedstawicieli reprezentujących wskazane instytucje w pracach KM.
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4. Przedstawiciele instytucji kultury w regionie, jak i przedstawiciele Służby Zdrowia
regionie

oraz

Architektonicznej,

przedstawiciele

Wojewódzkiej

Komisji

Urbanizacyjno-

Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. oraz Agendy

Nauki i Innowacyjności zostają bezpośrednio wskazani przez Marszałka Województwa
do prac w Komitecie Monitorującym.
5. Marszałek Województwa może wyznaczać do składu KM RPO w charakterze członka
z głosem doradczym, bez prawa do głosowania przedstawicieli IZ RPO oraz innych
przedstawicieli ze względu na rodzaj działalności objętej Programem.
6. Marszałek Województwa może zapraszać na spotkanie KM RPO przedstawicieli
innych branżowych organizacji, w zależności od podejmowanych na posiedzeniach
Komitetu tematów.
7. Istnieje możliwość zwiększania składu KM o przedstawicieli z głosem doradczym na
wniosek danej instytucji. Akceptacji dokonuje Zarząd Województwa.
8. W przypadku Obserwatorów oraz przedstawicieli z głosem doradczym podmioty
delegujące nie mają obowiązku wyznaczenia zastępcy.

V. Kryteria, jakimi powinny kierować się instytucje lub organizacje delegujące swoich
przedstawicieli do prac w KM:
a) wykształcenie wyższe, preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze,
politologiczne/społeczne,
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów
współfinansowanych środkami UE lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem
interwencji Programu,
c) znajomość europejskiej i krajowej polityki rozwoju regionalnego,
d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unijnych,
e) dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana
częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Toruń lub
posiedzenia wyjazdowe w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
f) posiadanie tzw. miękkich kompetencji, umożliwiające efektywne sprawowanie funkcji
w KM: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność,
umiejętność pracy w zespole, gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy,
umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
umiejętność pozyskiwania faktycznej informacji zwrotnej (opinii, stanowisk, rekomendacji)
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w kwestiach będących przedmiotem

prac KM od środowiska, które członek KM

reprezentuje,
g) Kryterium dodatkowe (preferowane):
- doświadczenie w pracach Komitetu Monitorującego, Regionalnego Komitetu Sterującego,
Komisji Oceny Projektów, Panelu Ekspertów polegające m.in. na reprezentowaniu stanowisk
strony samorządowej.
Zgłoszenia są dostarczane osobiście lub drogą pocztową do Instytucji Zarządzającej RPO sekretariatu Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w terminie określonym w pismach. Zgłoszenia powinny być
dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Komitet Monitorujący RPO WKP na
lata 2014-2020 – nabór.
VI. Kryteria i tryb wyboru przedstawicieli na członków Komitetu Monitorującego
podawane są

do

publicznej wiadomości

na

stronach

internetowych

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

VII. Określając skład Komitetu, IZ zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której
mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dni a17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające \
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. U.E. L 347 z 20.12.2013 r. dążąc do
zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej,
samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet
i mężczyzn oraz równość szans i niedyskryminację, o której mowa w art. 7
wymienionego wyżej rozporządzenia.

VIII. Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r. i na podstawie art. 14
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie Polityki
spójności

finansowanych

w

perspektywie

finansowej

2014-2020

Zarząd

Województwa zatwierdza skład Komitetu Monitorującego uchwałą.

IX.

Pełna lista członków Komitetu Monitorującego (i ich zastępców) sporządzana jest
przez instytucję zarządzającą RPO i podawana do publicznej wiadomości na
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stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.

X.

Tryb pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 określa
regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez członków Komitetu większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
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