
 
     XIX POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

  REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
      NA LATA 2014-2020 
          16 grudnia 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 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa, 

modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym; 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru wniosków 

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa, typ projektu: Budowa  

i modernizacja zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych; 

5. Prezentacja oraz głosowanie w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

naborów wniosków przewidzianych w ramach działania 7.1 – Konkurs przeznaczony dla RIT 

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP; 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 

- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 (10i) - Edukacja ogólna  

w ramach ZIT;  

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych, typ projektów:  Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej 

integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych; 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych, typ projektów: – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup 

szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne; 

9. Zaangażowanie IP ZIT WOF we wdrażanie RPO WM 2014-2020, w tym przegląd doświadczeń  

z dotychczasowych naborów na projekty ZIT oraz propozycje i rozwiązania dotyczące 

przyspieszenia wydatkowania środków ZIT; 

10. Informacja w sprawie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

11. Informacja w sprawie Analizy wskaźników dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego 

województwa mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 

przygotowanej przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich; 

12. Informacja w sprawie stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 odnośnie 

rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach regionalnych programów operacyjnych; 

 

 

 

 

 



 

 

13. Przedstawienie informacji o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonych w ramach RPO WM 2014-2020 w 2017 roku; 

14. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020;  

15. Sprawy różne; 

16. Podsumowanie i zakończenie dziewiętnastego posiedzenia KM. 

  

 


