
 
XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

12 maja 2017 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 Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia, typ 

projektu: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych 

potrzeb - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi;  

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

wniosków przewidzianych w ramach Działania 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia, typ 

projektu: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych 

potrzeb - Podstawowa Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (POZ/ 

AOS);  

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

wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, 

Regionalny Program Zdrowotny: Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym;  

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 

wniosków przewidzianych w ramach Działania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, 

Regionalny Program Zdrowotny:  Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego;  

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 

wniosków przewidzianych w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych, typ projektów: Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci  

i młodzieży;  

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla naboru 

wniosków przewidzianych w ramach Działania 3.3 Wprowadzanie na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R); 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian kryteriów wyboru projektów  

w ramach Działania 10.2 (PI 10iii) Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób 

dorosłych. Rodzaj przedsięwzięcia - Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji 

nabytych kwalifikacji; 

 

 



 

 

9. Prezentacja oraz głosowanie w sprawie zmiany systematyki kryteriów oraz kryteriów 

merytorycznych ogólnych w zakresie EFS.  

10. Sprawy różne; 

11. Podsumowanie i zakończenie dwudziestego piątego posiedzenia KM.  


