
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu XXXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

  

Informacje ogólne 

W dniu 22 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się XXXIII 

posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyły 43 osoby (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 29 osób.  

 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania 

Pan Rafał Kowalczyk, Wójt Gminy Wąsewo przywitał zebranych i podziękował za możliwość 

organizacji spotkania w jego gminie. Następnie przedstawił informacje na temat gminy, w tym zadania 

zrealizowane ze środków RPO WM.  

Posiedzenie Komitetu otworzył Pan Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek, na podstawie 

upoważnienia Przewodniczącego Komitetu nr 6/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku. 

Poinformował o zmianie w agendzie, zaproponował, żeby do porządku spotkania dodać punkt   

3 Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru 

wniosków w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) 

Edukacja ogólna w ramach ZIT, poinformował również o usunięciu punktu 4 Prezentacja postępu 

rzeczowego RPO WM 2014  - 2020, gdyż będzie on omawiany na kolejnym posiedzeniu.  

Wobec braku uwag do zmiany agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu).   

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza 
i rozwój mobilności miejskiej. 

 

Pani Eliza Regeńczuk, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiła  
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prezentację zawierającą zmiany jakie nastąpiły w stosunku do projektu kryteriów dla Poddziałania 

4.3.1, dla konkursu zaplanowanego na marzec bieżącego roku, dotyczącego wymiany urządzeń 

grzewczych. Omówiła zmianę  kryterium dostępu nr 3 tj. Obszar realizacji projektu. Opis kryterium 

otrzymał brzmienie: Ocenie podlegać będzie czy projekt realizowany jest na terenie gminy poniżej 300 

tys. mieszkańców. Wsparciem zostaną objęte wszystkie ośrodki regionalne (liczące między 100 a 300 

tys. mieszkańców), subregionalne (liczące pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców), lokalne (poniżej 50 

tys. mieszkańców) oraz tereny wiejskie wyznaczone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030. W przypadku realizacji projektu na terenie kilku gmin, każda z gmin musi spełniać powyższy 

warunek.  

Pan Przemysław Kalinka, przedstawiciel Komisji Europejskiej stwierdził, iż nie chce odwodzić 

Komitetu Monitorującego od przyjęcia kryteriów na obecnym posiedzeniu Komitetu, ale chciałby dać 

uwagę do przyszłych obrad, że poziom komplikacji kryterium wyszedł dosyć duży, a analizując to 

kryterium odczytuje, że dotyczy ono całego województwo poza Warszawą. Powiedział, że Komisja 

Europejska stoi na stanowisku, żeby  ograniczenie terytorialne wynikało z zapisów programu i żeby nie 

robić tego ad hoc. Poinformował, że nie dotyczy to tego konkursu, gdyż wydaje się to uzasadnione, że 

Warszawa nie ma takich problemów z przestarzałymi źródłami ciepła jak pozostała część województw, 

ale zdaniem KE podczas procedowania zmiany programu, lepiej byłoby zapisać, że diagnoza jest taka, 

że problem dotyczy całego województwa, ale w szczególności np. obszarów wiejskich, w związku  

z czym to działanie będzie skierowane do tych obszarów, z preferencją np. dla obszarów wiejskich albo 

z preferencją dla miast średnich ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.  Dodał, że jest to uwaga 

odnoszącą się do przyszłych konkursów. 

Pani Eliza Regeńczuk zgłosiła autopoprawkę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych, dotyczącą zmiany sformułowania kryterium dostępu nr 3 z pon. 300 tys. mieszkańców na 

gminy do 300 tys. mieszkańców. 

Pani Eliza Regeńczuk przedstawiła kolejne zmiany o charakterze technicznym, które dotyczą 

kryteriów merytorycznych szczegółowych. Chodzi o zmianę sposobu prezentacji przedziałów 

dotyczących wartości redukcji tony emisji CO2/rok (kryterium nr 1) oraz stopnia redukcji emisji pyłu 

zawieszonego PM10 (kryterium nr 2) (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

Pan Marcin Bzdyra, przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich zauważył, iż kryterium nr 1 stopień 

redukcji CO2 preferuje średnie miasta. W Polsce jest 65% wszystkich gmin poniżej 10 000 mieszkańców 

i bardzo ciężko jest osiągnąć wartość redukcji tony emisji CO2/rok = 250 ton. Zasugerował rozważenie 

oceny kryterium na podstawie m2 powierzchni ogrzewanej, podobnie jak jest przy kryterium dot. 

efektywności  kosztowej czyli średnia wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 

ogrzewanej. Zapytał czy ta uwaga może zostać uwzględniona. 

Pani Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  powiedziała, iż  
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jest to cenna uwaga. Zauważała, że jest to jednak wskaźnik  do programu, więc jego zmiana  spowoduje 

konieczność zmiany metodologii przeliczania, więc szkoda, że ten postulat nie padł podczas obrad 

grupy roboczej. Dodała, że wkrótce odbędzie się ogłoszenie konkursu. 

Pan Marcin Bzdyra stwierdziła iż ewentualnie można rozważyć zmianę dopiero przy konkursie 

wrześniowym.  

Pani Aleksandra Szwed powiedziała, że przed konkursem wrześniowym jak najbardziej może 

odbyć się spotkanie grupa robocza. Poprosiła o udziału w grupie roboczej lub wysłanie mailem 

propozycji zmian. 

Następnie Pani Eliza Regeńczuk przedstawiła ostatnią zmianę dotyczącą kryterium nr 10,  

w którym w przypisach dodano link: Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

wskazana jest w załączniku nr 2 do Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze”https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_SO

R_11.pdf.  

Na koniec przedstawiła propozycję dotyczącą oceny kryteriów, która brzmi: Kryteria nie będą 

stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 

będzie pozwalała na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które miałyby być oceniane 

pod względem niniejszych kryteriów.  Jeżeli kryteria będą stosowane, nie ma konieczności uzyskania 

minimalnej  liczby punktów. Wysoka jakość projektów zagwarantowana jest bardzo ambitnymi  

i trudnymi do spełnienia kryteriami dostępu. 

Wobec braku dalszych uwag Pan Wiesław Raboszuk Wicemarszałek zaproponował głosowanie 

nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.3 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza  

i rozwój mobilności miejskie (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uchwała została 

przyjęta większością głosów. 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem zmiany kryteriów wyboru projektów dla naboru 
wniosków w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) 
Edukacja ogólna w ramach ZIT 
 

Pani Agnieszka Zych, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformowała, 

iż kryteria dla tego poddziałania zostały przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 31 

stycznia br. Dodała, iż nabór wniosków ma się rozpocząć w marcu 2018 r.  Podczas przygotowywania 

Regulaminu konkursu zauważono błąd w przypisie do  kryterium dostępu nr 7 Projekt zakłada wsparcie 

uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Pani Agnieszka 
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Zych omówiła prezentację zawierającą zmiany w kryterium nr 7  (prezentacja stanowi załącznik nr  5  

do niniejszego protokołu).  

Następnie Pani Agnieszka Zych zgłosiła jedną autopoprawkę.  Wyjaśniła, iż omawiany konkurs 

dotyczy ZIT i w kryterium dostępu nr 8 istnieje wymóg by wnioskodawca przeprowadzał diagnozę 

potrzeb, zgodnie z opisem kryterium: Wnioskodawca zapewnia zgodność proponowanego wsparcia  

z przeprowadzoną przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie diagnozą potrzeb każdej szkoły 

uczestniczącej w projekcie. Obecnie w opisie usunięto słowo „nauczycieli”, gdyż w ramach Poddziałania 

10.1.2 nie ma wsparcia dla nauczycieli. Po autopoprawce zapis brzmi: Spełnienie kryterium będzie 

oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca obowiązkowo 

oświadcza, że: 

1) przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, została przeprowadzona diagnoza, pozwalająca 

na ocenę zasadności wsparcia w ramach projektu; 

2) diagnoza uwzględnia co najmniej kluczowe dla planowanego wsparcia zagadnienia; 

zakres wsparcia w ramach projektu jest zgodny z przeprowadzoną diagnozą 

3) diagnoza uwzględnia docelową sytuację szkoły na podstawie przyjętego planu sieci szkolnej; 

diagnoza jest zatwierdzana przez Wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. 

Wnioskodawca we wniosku dofinansowanie wskazuje liczbę objętych wsparciem uczniów szkół 

poszczególnych typów w ramach poszczególnych działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb. 

 

Wobec braku dalszych uwag i sugestii Pan Wiesław Raboszuk zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) Edukacja ogólna w ramach ZIT (stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Uchwała została przyjęta większością głosów. 

4. Przegląd inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego 

Pan Piotr Dylewski przedstawiciel Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

poinformował, że pod koniec zeszłego roku rozpoczęto dokonywanie przeglądu inteligentnej 

specjalizacji. Jest to etap wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zapisany w tej 

Strategii i wynikający z niej. Taki przegląd powinno się wykonywać raz na 3 lata wdrażania Strategii. 

Nadmienił, że jest to powtórzenie procesu dedukcyjnego, który doprowadził do wyłonienia 

Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego i obszarów zapisanych w Strategii. Dodał, że 

docelowo proces ten powinien doprowadzić do podjęcia decyzji, czy dokonujemy aktualizacji Strategii 

czy dalej można pozostać przy tych obszarach, które mamy w Strategii określone. Następnie 

przedstawił prezentację pt. Przegląd inteligentnej specjalizacji - analiza projektów zgłoszonych do 

dofinansowania w ramach Działania 1.2 i 3.3 RPO WM2014-2020 (prezentacja stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu). 
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Pan Zenon Szczepankowski, Starosta Przasnyski zapytał czy nie warto przemyśleć  

i przedyskutować włączenia do inteligentnych specjalizacji rozwoju bezzałogowych systemów 

transportu naziemnego i powietrznego. Dodał, że Mazowsze dzięki potencjałowi wyższych uczelni, ale 

i szkół średnich oraz bazy, która jest na Mazowszu może być bardzo konkurencyjne w tej dziedzinie.  

Pan Piotr Dylewski powiedział, że w ramach inteligentnej specjalizacji ten rozwój jest możliwy. 

Co do zasady w ramach inteligentnej specjalizacji próbujemy nie koncentrować się tylko na 

przedmiocie czy na temacie projektu, ale też mieć na uwadze cel czyli zastosowanie. Nadmienił, że te 

technologie najbardziej pasują do obszaru inteligentnych systemów zarządzania na potrzeby 

monitorowania infrastruktury, bezpieczeństwa czy bezzałogowych rozwiązań transportowych. Dodał, 

że częściowo prawdopodobnie będą się wpisywały też w nowoczesne usługi dla biznesu jeśli mówimy 

o pewnych specyficznych usługach związanych z mediami czy z dostarczeniem przesyłek, to jest jeden 

z obszarów które są aktualnie testowane na świecie. Zaprosił zgormadzonych do uczestnictwa  

w grupach roboczych i zgłaszania potencjalnych tematów badań w tym zakresie czy uszczegóławiania 

inteligentnej specjalizacji tak, żeby obszary te były mocniej zasygnalizowane w dokumentach 

strategicznych. 

Pan Rafał Kończyk przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader zasugerował, aby 

podczas kolejnej prezentacji dotyczącej inteligentnej specjalizacji została uwzględniona mediana, 

średnia wartość projektów, gdyż to pokaże ile jest większych projektów i co pozwoli wskazać, dlaczego 

te branże są wybierane. Odniósł się do sektora rolno - spożywczego. Jego zdaniem jest w tej branży 

pewien kłopot formalny, tzn. w tym sektorze znaczna część podmiotów, które mogłyby aplikować to 

są rolnicy, którzy nie mieszczą się w kategorii MŚP. Dodał, że w Polsce mamy dualizm czyli są rolnicy  

i są przedsiębiorcy. Zauważył, że rolnicy często wdrażają nowoczesne technologie, wykonują 

przetwórstwa, ale niestety nie ma dla nich oferty. Zgłosił postulat, aby włączyć rolników w nabory, żeby 

mogli realizować inteligentne specjalizacje.  

Pan Piotr Dylewski stwierdził, że ograniczeniem uczestnictwa w projektach unijnych jest 

specyfika realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego i założeń ramowych dotyczących 

programowania na poziomie regionalnym w ramach RDF i EFS. Mimo tego IZ próbuje dotrzeć do 

rolników za pośrednictwem klastrów, które pośrednio mogą tego typu podmioty reprezentować. 

 

5. Informacja na temat realizacji celów ram wykonania 

 

Pani Dorota Siedliska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich przedstawiła prezentacje dotyczącą Realizacji wskaźników objętych ramami wykonania 

w ramach RPO WM 2014-2020  w części dotyczącej ERDF. 
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Pani Agnieszka Zych, przedstawiła prezentacje dotyczącą „Realizacji wskaźników objętych 

ramami wykonania w ramach RPO WM 2014-2020”  w części dotyczącej EFS (prezentacja stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

6. Sprawy różne 

 

Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych przedstawiła prezentację pt. Projekty edukacyjne na terenie subregionu ostrołęckiego, 

(prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Na koniec wystąpienia Pani Elżbieta Szymanik przekazała prośbę do starostów, którym podlegają szkoły 

ponadgimnazjalne, w związku z niskim wykonaniem wskaźnika: Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] - priorytet X, 

zachęcając ich, aby nie przesuwali staży w szkołach na następne lata, tylko realizowali je w najbliższe 

wakacje.  Dodatkowo poinformowała, iż planuje wysłać pismo w tej sprawie, licząc na dobra 

współpracę.  

Pani Agnieszka Zych poinformowała zgromadzonych odnośnie konkursu dotyczącego osi X: 

Poddziałanie 10.1.1., w którym trwa obecnie ocena wniosków. Powiedziała, iż konkursy w ramach 

Poddziałań 10.1.1 i 10.1.2 są podobne. Poinformowała, że w kryteriach zatwierdzonych na obecnym 

posiedzeniu oraz komitecie w październiku 2017 r.,  kiedy zatwierdzono kryteria dla konkursu  

z Poddziałania 10.1.1, w którym nabór wniosków odbył się na przełomie grudnia i stycznia, a obecnie 

trwa ocena tych wniosków, w kryteriach jest zapisane, iż rozszerzony katalog kompetencji kluczowych 

oraz umiejętności uniwersalnych będzie obowiązywał od daty wejścia w życie zmienionej Umowy 

Partnerstwa oraz zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wyjaśniła, że od 23 października 2017 r. obowiązuje 

zaktualizowana umowa partnerstwa, natomiast zmienione RPO jeszcze nie obowiązuje. Dodała, że 

realizacja tych projektów z Poddziałania 10.1.1 rozpocznie się od września 2018 roku i będą one trwały 

przez rok szkolny 2019/ 2020 2020/2021. Nadmieniła, że umowy będą podpisywane prawdopodobnie 

przed wrześniem 2018 roku, dlatego w trakcie oceny tego kryterium w złożonych wnioskach będą 

kwalifikowane wydatki na rozszerzony katalog kompetencji i umiejętności, jeżeli wnioskodawcy 

uwzględnili rozszerzony katalog kompetencji  i umiejętności w projektach.  

Pan Wiesław Raboszuk dodał, że ocena wniosków i rozstrzygniecie konkursu zakończy się po 

przyjęciu nowej wersji programu.  

Pan Rafał Kończyk, poruszył temat podatku VAT,  w nawiązaniu do konkursu w ramach Działania 

4.3. Zadał pytanie dotyczące podatku VAT od dotacji skierowane głownie do Ministerstwa Inwestycji  

i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów czy w projektach „parasolowych”, tzn. w takich, w których 
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partycypują mieszkańcy – czy należy opodatkować dotacje podatkiem VAT. Zauważył, że Działanie 4.3 

RPO WM ma podobny charakter i wówczas te projekty byłyby mniej atrakcyjne. Zapytał również czy 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zetknął się z tym podejściem. Zauważył, że  samorządy oraz 

beneficjenci końcowi martwią się, gdyż jest to obciążenie dla każdej ze stron.  

Pani Anna Mickiewicz Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedziała, 

że dyskusja dotyczącą tego tematu toczą się w ramach ministerstw od ponad roku. Dodała, że problem 

jest zidentyfikowany i dotyczy generalnie dotacji w wielu programach. Wydaje się, że  urzędy skarbowe 

i Ministerstwo Finansów zmieniło swoje podejście i uważa,  że dotacje powinny być objęte podatkiem 

VAT. Nadmieniła, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju było temu przeciwne i wyraziła nadzieję, że uda 

się wspólnie z Ministerstwem Finansów wypracować jedno rozwiązanie. Dodała, że MIiR czeka na 

odpowiedź Ministra Finansów. Wyraziła obawę, że batalia zakończy się jednak opodatkowaniem 

podatkiem VAT. Dodała, że Minister Inwestycji i Rozwoju nie jest władny ingerować w przepisy 

podatkowe. Jedynie podejmuje działania, żeby tak nie było. Nadmieniła, że dyskusja na temat VAT 

wkrótce się zakończy. 

Pan Wiesław Raboszuk dodał, iż podczas Konwentu Marszałków wypracowano stanowisko 

wspierające podejście Ministra Inwestycji i Rozwoju i samorząd też czeka na odpowiedź. Strona 

samorządowa wyraziła niepokój  w tej sprawie. 

Pan Rafał Kończyk wyraził obawę, że w związku z możliwością opodatkowania projektów 

podatkiem VAT jest to sytuacja bardzo poważna i może sięgnąć projektów pięć lat wstecz. Zauważył, 

że być może trzeba zmienić zakres kosztów kwalifikowalnych, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby VAT, 

który byłby od przyszłych projektów zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych.  

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, że nad tą kwestią IZ będzie się zastanawiać podczas prac 

nad regulaminem konkursu. Dodał, że będzie to konsultowane z Ministerstwem. Nadmienił, że IZ czeka 

na informację w tej sprawie z Ministerstwa Finansów. 

Pani Anna Mickiewicz dodała, iż Ministerstwo Finansów nie kwestionuje wcześniejszych 

wyroków i opinii z których wynika, że dotacje nie były opodatkowane. 

 

7. Podsumowanie i zakończenie trzydziestego trzeciego posiedzenia KM 

 

Pan Wiesław Raboszuk poinformował, że przewidywany termin kolejnego posiedzenia 

Komitetu Monitorującego to 16 marca 2018 roku, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.  

Wobec braku uwag Pan Wiesław Raboszuk zakończył obrady XXXIII posiedzenia KM RPO WM 

2014-2020. 
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Załączniki: 

 

1. Lista obecności 

2. Agenda. 

3. Prezentacja dot. Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”,  Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń 

powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, typ projektu: Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. 

4. Uchwała Nr 73 XXXIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. 

5. Prezentacja dot. Propozycji zmian do kryterium dostępu nr 7  oraz do kryterium merytorycznego szczegółowego nr 7 w 

kryteriach przyjętych uchwałą nr 68/XXXII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w dniu 31 stycznia 2018 r. 

6. Uchwała Nr 74 XXXIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

naboru wniosków przewidzianych w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 (10i) 

Edukacja ogólna w ramach ZIT. 

7. Prezentacja dotycząca Przeglądu inteligentnej specjalizacji - analiza projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach 

Działania 1.2 i 3.3 RPO WM2014-2020. 

8. Prezentacja dotycząca Realizacji wskaźników objętych ramami wykonania w ramach RPO WM 2014-2020. 

9. Projekty edukacyjne na terenie subregionu ostrołęckiego. 

 

 

 


