
 
XV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
NA LATA 2014-2020 

15 lipca 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 Działania 9.2 Usługi społeczne  

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Typ projektów: 

Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży – Magdalena Rylska. 

 

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

skierowanego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach Działania 9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej – Magdalena Rylska. 

 

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

przewidzianych w ramach działania 4.2 ,,Efektywność energetyczna” typ projektu: Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej (konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) – Kinga Kowalewska. 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej” typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa, (konkurs dedykowany projektom realizowanym  

w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) – Kinga Kowalewska. 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 4.3.1 ,,Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej” typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (konkurs dedykowany 

projektom realizowanym w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi) - 

Kinga Kowalewska. 

 

7. 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, w ramach planów inwestycyjnych dla 

subregionów objętych OSI problemowymi – Kinga Kowalewska. 

 

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

przewidzianych w ramach poddziałania 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw 

poprzez udzielanie bonów na doradztwo – Kinga Kowalewska. 

 

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

przewidzianych w ramach działania  6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych  - w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi  (Typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej 

na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej) – Kinga Kowalewska. 

 



 

 

 

 

10. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów ogólnych wyboru projektów konkursowych  

i pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 wraz z aktualizacją systematyki kryteriów, współfinansowanych ze środków EFRR – Kinga 

Kowalewska. 

 

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

przewidzianych w ramach Działania 7.2 Infrastruktura kolejowa (Typ projektu: Zakup i modernizacja 

taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym), (tryb 

pozakonkursowy) – Kinga Kowalewska. 

 

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

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Kinga Kowalewska. 

 

13. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM 2014-2020 – Artur Waś. 

 

14. Sprawy różne. 

 

15. Podsumowanie i zakończenie piętnastego posiedzenia KM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


