
 

 
 

VII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 

NA LATA 2014-2020 
21 STYCZNIA 2016 r. 
           AGENDA 

__________________________________________________________________________ 
 

GODZ. 10.45: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 
GODZ. 11.00 OTWARCIE POSIEDZENIA  
 
1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania.  
2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla typu projektu: 
Parkingi „Parkuj i Jedź”.  

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 
przewidzianych w ramach Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT dla typu projektu: 
Ścieżki i infrastruktura rowerowa. 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian do kryteriów dostępu i kryteriów 
merytorycznych – szczegółowych dla Działania 9.3 (9v) Rozwój ekonomii społecznej, typ 
projektów: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych  
 zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii 
społecznej. 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 10.1.2 (10i) - Edukacja ogólna w ramach 
ZIT. 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów strategicznych dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla projektów wyłanianych w trybie konkursowym i pozakonkursowym. 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów 
realizowanych w ramach ZIT WOF oraz Planów inwestycyjnych dla subregionów objętych 
Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI) problemowymi (RIT), RPO WM 2014-2020 – EFRR. 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem dodatkowych kryteriów formalnych dla projektów 
realizowanych w ramach ZIT WOF, RPO WM 2014-2020 – EFS. 

9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian w Strategii komunikacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

10. Prezentacja oraz głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów ogólnych wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFRR. * 

11. Prezentacja oraz głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów ogólnych wyboru projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków EFS. * 

12. Sprawy różne (m.in. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu 
w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020). * 

13. Podsumowanie i zakończenie siódmego posiedzenia KM.  
 

 

* zmiany w stosunku do projektu przesłanego w dniu 7 stycznia 2016 roku. 

 

 


