
 
XVII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
     NA LATA 2014-2020 

                                                                             21 października 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 Działania 5.2 Rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK; 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach 

Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej); 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach 

Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe (typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez 

ochronę obiektów zabytkowych); 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem Kryteriów merytorycznych szczegółowych – zgodność ze 

Strategią ZIT WOF: 

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów pozakonkursowych, 

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach 

Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – RIT w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej leczeniu 

schorzeń kardiologicznych i onkologicznych; 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów 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: Opracowanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu w środowisku domowym; 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów 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 na lata 2017 – 2018; 

9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów dla naboru wniosków przewidzianych w ramach 

Działania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego 

wykrywania i profilaktyki cukrzycy, Regionalny Program Zdrowotny: Program wczesnego wykrywania  

i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017–2018; 

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

przewidzianych w ramach Poddziałania 3.1.2 – typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; 

11. 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); 

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

przewidzianych w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: nabór wniosków na 

projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi. 

Informatyzacja służby zdrowia; 

 



 

 

13. 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: 

Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji; 

14. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla 

Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP; 

15. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020; 

16. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

17. Przedstawienie zmiany do Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020; 

18. Sprawy różne; 

19. Podsumowanie i zakończenie siedemnastego posiedzenia KM. 

  


