
 
XXVIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO 
NA LATA 2014-2020 
15 września 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 Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. Typ projektów: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana 

przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie; 

3. 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:  Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci  

i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne; 

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: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  

i niepełnosprawnych Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa  

i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego; 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10. 

3 Doskonalenie zawodowe,  Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe 

osób dorosłych; rodzaj przedsięwzięcia: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację 

szkolnych form kształcenia ustawicznego  zawodowego albo pozaszkolnych form 

kształcenia ustawicznego; 

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

wniosków przewidzianych w ramach działania Działanie 1.2 Działalność badawczo - 

rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz 

rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)”; 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem aktualizacji kryteriów wyboru operacji 

finansowych dla Działania 6.1  – Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: Inwestycje w 

infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb  - Podstawowa 

Opieka Zdrowotna i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (POZ/ AOS). 

8. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów formalnych wyboru projektów  

dla EFRR; 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmian do Regulaminu prac Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020; 

10. Prezentacja warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu  

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014-2020; 

11. Sprawy różne; 

12. Podsumowanie i zakończenie dwudziestego ósmego posiedzenia KM.  


