
Za czniki nr 1 
 

FORMULARZ ZG ASZANIA UWAG 
do projektu ,,Za  do Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 
 
 
 

1. Informacja o zg aszaj cym:                [ ] – osoba fizyczna    [ ] – instytucja 
Imi  i nazwisko/ 
nazwa instytucji 

 

Status prawny 
instytucji 

 

Miejsce 
zamieszkania/siedziba 
firmy (nale y wpisa  
nazw  powiatu) 

 

Adres do 
korespondencji 

 

e-mail  

tel./fax  

 

 

2. Zg aszane uwagi, postulaty, propozycje 

Lp. Cz  dokumentu, do którego odnosi si  uwaga 
(rozdzia /strona/punkt) 

Tre  
uwagi 

Uzasadnienie 
uwagi 

1. Wst p   

2. Uwarunkowania zewn trzne procesu programowania RPO WM na 
lata 2014-2020 

  

3. Programowanie - metodyka pracy   

4. Zarys diagnozy spo eczno-gospodarczej. 

Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4, Cel 5, Cel 6, Cel 7, Cel 8, Cel 9, Cel 101 
  

5. Inteligentna specjalizacja   

6. Okre lenie wst pnych obszarów wsparcia w ramach celów 
tematycznych . 

Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 4, Cel 5, Cel 6, Cel 7, Cel 8, Cel 9, Cel 102 

  

7. Propozycja konsultacji spo ecznych projektu RPO WM   

8. Za cznik nr 1- Komplementarno  z dokumentami strategicznymi   

9. Za cznik nr 2 - Harmonogram opracowywania projektu 
regionalnego programu operacyjnego 

  

10. Za cznik nr 3 - Analiza SWOT dla poszczególnych celów 
tematycznych 

  

11. Uwagi ogólne   

                                                
1 Podkre l w ciwy oraz dodaj wiersz. 
2 Podkre l w ciwy oraz dodaj wiersz. 



 

3. Pytania pomocnicze/ fakultatywne: 

1. Jakie dzia ania i w jakich obszarach by y najbardziej efektywne (rezultat)  
w obecnym okresie programowania 2007-2013? Czy nale y kontynuowa  wsparcie  
w danym obszarze, ewentualnie jakie zmiany wprowadzi  we wskazanych obszarach? 

2. Jakie nowe dzia ania i w jakich obszarach powinny by  realizowane w okresie 2014-
2020. Warunkiem zaproponowania obszaru do wsparcia (projektu) jest wskazanie  
w diagnozie (sytuacja spo eczno-ekonomiczna) problemu, z którego wynika 
konieczno  realizacji projektu. 

3. Które ze wskazanych obszarów wsparcia w ramach poszczególnych Celów 
tematycznych s  w Pana/Pani ocenie najwa niejsze? 

4. Jakie projekty realizuj ce cele  RPO WM 2014-2020, b  kluczowe dla rozwoju 
Pana/Pani regionu3. Jakie rezultaty zostan  osi gni te dzi ki realizacji 
zaproponowanego projektu? 

 

4. Pytania fakultatywne dotycz ce instrumentów wsparcia Zintegrowanego 
Podej cia do Rozwoju Terytorialnego: 

Dla nowego okresu programowania 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowa a nowy 
instrument - Rozwój Lokalny Kierowany przez spo eczno  (RLKS lub CLLD). Jego celem jest 
wdra anie cz ci dzia  ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mog  lub powinny by  
realizowane przez lokalne spo eczno ci. Nowy instrument zosta  stworzony w oparciu  
o  realizowany  w  obecnej  perspektywie,  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  
instrument LEADER. Odpowiedzi na poni sze pytania pozwol  na wst pne okre lenie potrzeb 
zastosowania tego instrumentu na Mazowszu. 
 

1. Okre l zakres projektów do realizacji w ramach RLKS. 

2. Zaproponuj sposób organizacji Lokalnej Grupy Dzia ania. 

3. Wska  tryby wyboru projektów w ramach RLKS, który b dziesz chcia  wdro .  

 

5. W nowym okresie programowania 2014-2020 IZ RPO WM b dzie musia a 
przeznaczy  80% rodków pochodz cych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego na 
4 priorytety inwestycyjne. Poni ej przedstawiono tabel  z list  priorytetów 
inwestycyjnych wraz ze wst pnym wyborem dokonanym przez IZ RPO WM.  
W ostatniej kolumnie nale y potwierdzi  wst pny wybór IZ lub wskaza  inny 
priorytet inwestycyjny wraz z uzasadnieniem, które w Pani/Pana ocenie najlepiej 
opisuje problemy/potrzeby regionu. 

 

                                                
3 Mazowiecki Bank Projektów – aplikacja umo liwiaj ca zg oszenie propozycji projektów do realizacji  
w ramach RPO WM 2014-2020 - www.bankprojektow.mazovia.pl.   
 



Lp. Nazwa Priorytetu inwestycyjnego 
Priorytet wst pnie 
wybrany przez IZ 

RPO WM 

Potwierd  s uszno  
wyboru lub wska  inny 

(Nale y wybra  
priorytety inwestycyjne 
poprzez wpisanie X) 

1. Zapewnianie dost pu do zatrudnienia 
osobom poszukuj cym pracy  
i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilno ci pracowników. 

X  

2. Trwa a integracja na rynku pracy ludzi 
odych bez pracy, zw aszcza tych którzy 

nie uczestnicz  w kszta ceniu lub 
szkoleniu (NEET). 

  

3. Samozatrudnienie, przedsi biorczo  oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

  

4. Równouprawnienie ci oraz godzenie 
ycia zawodowego i prywatnego 

  

5. Adaptacja pracowników, przedsi biorstw i 
przedsi biorców do zmian. 

  

6. Aktywne i zdrowe starzenie si .   

7. Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji 
dzia aj cych na rynku pracy, w tym 
dzia ania maj ce na celu zwi kszenie 
transnarodowej mobilno ci pracowników. 

  

8. Aktywna integracja, w szczególno ci  
w celu poprawy zatrudnialno ci X  

9. Integracja spo eczno ci 
marginalizowanych takich jak Romowie. 

  

10. Zwalczanie dyskryminacji ze wzgl du na 
, ras  lub pochodzenie etniczne, 

religi  lub wiatopogl d, 
niepe nosprawno , wiek lub orientacj  
seksualn . 

  

11. atwianie dost pu do niedrogich, 
trwa ych oraz wysokiej jako ci us ug, w 
tym opieki zdrowotnej i us ug socjalnych 
wiadczonych w interesie ogólnym 

  

12. Wspieranie gospodarki spo ecznej  
i przedsi biorstw spo ecznych. 

  

13. Lokalne strategie rozwoju realizowane 
przez spo eczno . 

  

14. Ograniczenie przedwczesnego ko czenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 
dost pu do dobrej jako ci edukacji 
elementarnej, kszta cenia podstawowego  

X  



i ponadpodstawowego. 

15. Poprawa jako ci, skuteczno ci  
i dost pno ci szkolnictwa wy szego oraz 
kszta cenia na poziomie równowa nym  
w celu zwi kszenia udzia u i poziomu 
osi gni . 

  

16. Poprawa dost pno ci i wspieranie uczenia 
si  przez ca e ycie, podniesienie 
umiej tno ci i kwalifikacji si y roboczej  
i zwi kszenie dopasowania systemów 
kszta cenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy m.in. przez popraw  jako ci 
kszta cenia i szkolenia zawodowego oraz 
utworzenia i rozwijanie systemów uczenia 
si  poprzez praktyk  i przyuczania do 
zawodu, takich jak dwutorowe systemy 
kszta cenia. 

X 

 

 
 


