
 

 

Uchwała Nr 53/XIV/2016 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 22 czerwca 2016 roku 

 
 
w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

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. 

 
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 

2020 (Dz. U. z 2016   poz. 217), z rozdziałem 5 pkt 5 lit. a Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r., § 6 pkt 7 uchwały Nr 144/7/14 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202 oraz § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Prac 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prac 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20203 - 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się kryteria wyboru projektów, w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 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, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

                                                           
1 Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U.UE.L.2013.347.470, Dz.U.UE.L.2013.347.259, Dz.U.UE 
L 2015.270.1 
2 Zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., 
Nr 66/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 
3Zmienionej następującymi uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020: Nr 40/IV/15 z dnia 16 października 2015 r. 
 
 
 

 



§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


