
 

 
XIV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO  
                                                                 NA LATA 2014-2020 
                                                                 22 czerwca 2016 r. 

      AGENDA 
 

 (CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA W WARSZAWIE im. Michała Oczapowskiego,  
                                                  ul. Krakowskie Przedmieście 66, sala ODCZYTOWA) 
__________________________________________________________________________ 

 
GODZ. 8.45: REJESTRACJA UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 
 
GODZ. 09.00 OTWARCIE POSIEDZENIA  
 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania. 

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

wniosków przewidzianych w ramach działania Działania 7.1 dla projektów z zakresu 

infrastruktury drogowej realizowanych w trybie pozakonkursowym, typ projektu: drogi 

wojewódzkie. 

3. Prezentacja oraz zatwierdzenie zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

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

8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 3 dla Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej. 

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

8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 3 dla Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. 

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

10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.4 (10iv) Kształcenie oraz doskonalenie 

zawodowe osób dorosłych. 

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

10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów 

w ramach przedsięwzięcia: rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz 

szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy. 

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

10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów  

w ramach przedsięwzięcia: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

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

10.3 Doskonalenie zawodowe dla Poddziałania 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów  



 

 

w ramach następujących przedsięwzięć: rozwój współpracy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz  

tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

(tj. centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach systemu oświaty 

realizujących zadania ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 

dla nauczanych zawodów – wyłącznie jako element projektu. 

10. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020. 

11. Sprawy różne. 

12. Podsumowanie i zakończenie czternastego posiedzenia KM.  
 

 

 

 

 

 
 


