
 
                                             XXI POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
NA LATA 2014-2020 
   10 lutego 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 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: Rozszerzenie dostępności nowoczesnych 

instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym na terenie Województwa Mazowieckiego);  

3. 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:  Program terapeutyczny dla dzieci 

i  młodzieży z zaburzeniami psychicznymi); 

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: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, 

w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami 

niesamodzielnymi ( w tym osobami starszymi). Deinstytucjonalizacja usług medycznych 

w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu województwa 

mazowieckiego; 

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

wniosków przewidzianych w ramach działania 4.1 Infrastruktura do produkcji i dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych (OZE); 

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

wniosków przewidzianych w ramach działania 4.2 Budowa lub przebudowa jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji;  

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

wniosków przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 Wymiana czynników grzewczych; 

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

wniosków przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej w regionie Konkurs ogólny przeznaczony na projekty 

kompleksowe, obejmujące :Centra przesiadkowe P+R, Ścieżki rowerowe , Autobusy, ITS, 

Oświetlenie uliczne. 

 

 



 

 

 

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

wniosków przewidzianych w ramach działania 5.1 Systemy wczesnego ostrzegania przed 

zjawiskami katastrofalnymi; 

10. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Osi 

Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu (Typ projektów:  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób 

z niepełnosprawnościami); 

11. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Osi 

Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu (Typ projektów:  Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 

oddalonych od rynku pracy w ramach  współpracy międzysektorowej); 

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

wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.1 - Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży,  Poddziałania 10.1.4 (10i) - Edukacja przedszkolna (Rodzaj przedsięwzięcia - 

zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej); 

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

wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.3 - Doskonalenie zawodowe,  

Poddziałania 10.3.3 (10iv) Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT (Rodzaj 

przedsięwzięcia - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozwój doradztwa 

zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem 

pracy); 

14. Sprawy różne; 

15. Podsumowanie i zakończenie dwudziestego pierwszego posiedzenia KM.  

 

  


