
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LXII Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 w trybie obiegowym 

 

Na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika – Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020, w dniu 1 czerwca 2020 r. Członkowie/Zastępcy Członków Komitetu otrzymali w trybie 

obiegowym projekt uchwały w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów 

wyboru projektów w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności 

usług społecznych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów wraz załącznikiem. 

W związku z koniecznością podjęcia szybkich działań mających na celu łagodzenie skutków 

pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2, działając w oparciu o pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 20 marca 2020 r. ws. odstępstw od stosowania Wytycznych w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2014-2020 w celu przyspieszenia działań ograniczających skutki pandemii 

koronawirusa Członkowie zostali poproszeni o oddawanie głosów w trybie przyspieszonym, do dnia  

2 czerwca 2020 r. 

Do zakończenia głosowania wpłynęło 37 głosów za przyjęciem uchwały, nikt nie wstrzymał się 

od głosowania, nikt nie głosował przeciw. 

W związku z powyższym w dniu 2 czerwca 2020 r. została przyjęta Uchwała Nr 17/LXII/2020 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020 w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru projektów  

w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów. 

 

 

 

 
 
Załączniki: 
 
1. Uchwała Nr 17/LXII/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  

w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru projektów w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 
9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów. 
2. Załącznik do Uchwały Nr 17/LXII/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 w sprawie zastosowania odstępstw od obowiązku spełnienia kryteriów wyboru projektów w projektach realizowanych w ramach 
Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 
celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów. 


