
 
 

PROTOKÓŁ 

przebiegu LIV posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

  

Informacje ogólne 

W dniu 16 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie odbyło się LIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 66 osób (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Do głosowania uprawnionych było 36 osób. 

 

1. Powitanie i przyjęcie porządku spotkania. 

Posiedzenie otworzył Pan Marcin Wajda, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego 

Komitetu nr 5/15 z dnia 20 listopada 2015 roku.  

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu).   

 

2. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych  

Pani Monika Chudoń-Mich, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych Członkom przez Sekretariat 

Komitetu Monitorującego nie zaszły żadne zmiany. 

Wobec braku uwag pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

 

3. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne. 

 

Pani Monika Chudoń-Mich poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych Członkom 

przez Sekretariat Komitetu Monitorującego nie zaszły żadne zmiany. 
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Wobec braku uwag pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  

i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

(stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 

4. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna  
 

Pani Monika Chudoń-Mich poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych Członkom 

przez Sekretariat Komitetu Monitorującego nie zaszły żadne zmiany. 

Wobec braku uwag pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  

i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 

(stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Pan Marcin Wajda poinformował przedstawicieli Komisji Europejskiej, że brak dyskusji wynika  

z dobrego przygotowania kryteriów na grupach roboczych. Dodał, że kryteria są wcześniej 

przedyskutowane. 

 

5. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach 
ZIT 
 

Pani Monika Chudoń-Mich poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych Członkom 

przez Sekretariat Komitetu Monitorującego nie zaszły żadne zmiany. 

Wobec braku uwag Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały  

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

Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie (stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

6. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej” 
 

Pani Kamila Bura przedstawicielka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała, że w stosunku do materiałów przesłanych Członkom przez Sekretariat 

Komitetu Monitorującego nie zaszły żadne zmiany. 

Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Ciechanowa zauważył, że kryteria mogą mieć charakter 

zawężający, ponieważ w  kryterium nr 9  Rodzaj działalności prowadzonej w termomodernizowanych 

budynkach dodatkowo za termomodernizację punktowane są obiekty szpitalne, a w konkursie 

wystartować mogą np. samorządy z projektami, które będą dotyczyły termomodernizacji szkół i już na 
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starcie będą miały 10 punktów mniej niż obiekty szpitalne. W związku z czym jako przedstawiciel  

Związku Miast Polskich zgłosił zastrzeżenie. 

 Pan Jarosław Izdebski przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia prosił, żeby dodatkowo „nie karać” 

podmiotów leczniczych, ponieważ wystarczające jest już to, że jest warunek dotyczący spełniania 

wymogów wpisywania się w aktualne mapy potrzeb zdrowotnych, który jest w kryterium dostępu 

numer 5.  Poprosił również o zaktualizowanie odwołania do strony internetowej, które jest w kryterium 

dostępu numer 5. Dodał, że obecnie trwa transformacja procesu operacjonalizacji map potrzeb 

zdrowotnych i jednym z jej wymiarów jest zmiana architektury strony internetowej odwołującej się do 

potrzeb zdrowotnych. Powiedział, że zmieniła się szata graficzna oraz schemat i architektura 

proponowanych tam treści.  

Pan Marcin Wajda dodał, że szpitalom bardzo trudno będzie dostać 10 punktów, ponieważ mało 

jest takich budynków, które są przeznaczone tylko na lecznictwo szpitalne, więc trzeba byłoby mieć 

budynek, z którego wyłączona jest administracja, przychodnia, magazyn, pralnia i wtedy dopiero 

można będzie dostać 10 punktów. Zauważył, że  jest to kryterium, które promuje działalność szpitalną 

ze względu na obecnie sytuację. Dodał, że do konkursu zostało dodane również kryterium nr  

10 Gotowość projektu do realizacji, za które można dostać tyle samo czyli 10 punktów, więc wydaje 

się, że kryteria zostały wyważone. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Jarosława Izdebskiego  

poinformował, że link zostanie zaktualizowany. 

 Pan Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa powiedział, że 10 punktów to za dużo, 

powinno być 5 punktów. 

Pan Marcin Wajda zapytał czy 5 punktów dla szpitali czy 5 za gotowość do realizacji projektu. 

Pan Józef Grzegorz Kurek odpowiedział, że chodzi o 10 punktów dla szpitali, ponieważ  

10 punktów to jest dużo i każdy inny projekt praktycznie nie ma szans. 

Pan Marcin Wajda nadmienił, że bardzo trudno będzie jakiemukolwiek szpitalowi dostać  

10 punktów, bo jak wcześniej powiedział, to musiałby być budynek, gdzie są tylko i wyłącznie  oddziały 

lecznicze i generalnie to kryterium będzie bardzo trudne do spełnienia. 

 Pan Józef Grzegorz Kurek powiedział, że większość budynków szpitalnych już przeszła 

termomodernizację, więc  5 punktów wystarczy. 

Pan Marek Pszonka przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej poinformował, że brał 

udział w pracach grupy roboczej, gdzie trwały dyskusje czy 10 punktów dla szpitali to nie jest za dużo, 

ale została tam również podniesiona kwestia kryterium nr 10  Gotowość projektu do realizacji, 

ponieważ przy pracach związanych z termomodernizacją szpitali posiadanie dokumentacji technicznej 

to jest spory wydatek. Należy się zastanowić czy szpitale będą chciały ryzykować i będą posiadały 

środki, żeby przygotować dokumentację techniczną i stanąć do konkursu. Inna kwestia, która może być 

istotna dla szpitali to kwestia górnego limitu wartości projektu, który wynosi około 4 milionów. 

Pan Józef Grzegorz Kurek powiedział, że nie jest to argument, ponieważ samorząd również musi 

wydać pieniądze i może nie dostać środków, co może skutkować oskarżeniem przez RIO, że uszczuplił 
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dochody budżetu, ponieważ zmarnował pieniądze. Dodał, że jeśli ktoś się zdecyduje na 

termomodernizację to jego koszt to nie jest tylko wydatek na audyt i na dokumentację, ale również  

jest to koszt zrealizowania inwestycji i zrobienie termomodernizacji. 

Pan Marcin Wajda poinformował, że został zgłoszony wniosek formalny o zmniejszenie punktów 

do 5 w kryterium nr 9 Rodzaj działalności prowadzonej w termomodernizowanych budynkach. 

Rozpoczął głosowanie. Poprawka została przejęta większością głosów. Poinformował, że w zaistniałej 

sytuacji należy przeliczyć progi i zaproponować nowe, tak aby maksymalna liczba punktów wyniosła 5. 

Następnie poprosił panią Kamilę Burą o zaproponowanie nowych progów. 

Pani Kamila Bura przedstawiła zmienioną punktację: Budynki wykorzystywane na cele 

administracyjne, działalność pozaleczniczą  (np. magazyn, pralnia itp.) oraz działalność inną niż leczenie 

szpitalne (np. POZ): 5 pkt - 20% > X; 3 pkt - 20 % ≤ X < 30%; 1 pkt - 30 % ≤ X < 40%. 

Następnie Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” wraz ze zmianą do kryterium. Uchwała wraz 

z poprawką została przyjęta większością głosów (stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 

7. Prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 
5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektu: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez 
ochronę obiektów zabytkowych” 

  

Pani Kamila Bura poinformowała, że  w stosunku do przesłanych Członkom materiałów nie zaszły 

żadne zmiany.  

Pan Krzysztof Kosiński powiedział, że wcześniej były realizowane dwa podobne nabory  

ogłoszone w 2016 roku i w stosunku do nowego naboru, który będzie ogłaszany prawdopodobnie  

w pierwszym kwartale 2020 roku są dosyć istotne zmiany, dotyczące między nimi komplementarności 

projektu. Dodała, że poprzednio było przyznawane do trzech punktów za związek projektu z innymi 

przedsięwzięciami z zakresu promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, czego w nowym naborze nie 

ma. Punkty nie są przyznawane również za projekty wyłonione w ramach konkursu architektonicznego. 

Dodał, że projekty były dodatkowo punktowane w ramach RITów, obecnie tego kryterium również nie 

ma. Podobnie z partnerstwem, które wcześniej było premiowane, a obecnie nie ma takiego kryterium. 

Zapytał skąd  tak wiele istotnych zmian w stosunku do projektu, który był realizowany w 2016 roku  

i który jak się wydaje sprawdził się w projektach inwestycyjnych realizowanych między innymi przez 

samorządy. 

 Pan Marcin Wajda poinformował, że zmiana kryterium w stosunku do poprzedniego konkursu 

wynika z wyciągniętych wniosków, które były omawiane na grupie roboczej.  

Pani Kamila Bura poinformowała, że zmiany były konsultowane z Komisją Europejską i ze strony 

KE kryteria zostały zaakceptowane. Zmiany zostały zaakceptowane przez Ministerstwo, a także na 

grupie roboczej było omówione usunięcia kryteriów dotyczących punktów dla ZIT-u. Dodała, że zostało 
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to ustalone za obopólną zgodą. Nadmieniła, że w przypadku tego konkursu należy położyć nacisk na 

gotowość projektów i usunąć pewne kryteria, tak żeby wzmocnić inne. Na tym etapie realizacji 

programu wydawało się, że nie jest konieczne utrzymywanie tej samej koncepcji, która była na samym 

początku. 

 Pan Przemysław Kalinka przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, że uwagi KE były 

dosyć obszerne. Dodał, że Komisja Europejska dostała szczegółowe wyjaśnienia od Instytucji 

Zarządzającej. Nadmienił, że te kryteria słabo działały w poprzednich konkursach, nawet jeżeli 

początkowa idea była słuszna. Zauważył, że wsparcie kultury w nowym okresie będzie musiało być 

zupełnie inaczej zaprogramowane. 

Wobec braku uwag Pan Marcin Wajda zaproponował głosowanie nad przyjęciem uchwały  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ 

projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

8. Prezentacja pn. „The European Green Deal”; 

 

Pan Christopher Todd, Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził zadowolenie, że może 

uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Nadmienił, że cieszy się, że tym razem 

może poruszyć absolutny priorytet dla Komisji Europejskiej. Następnie przedstawił prezentację pn. 

„The European Green Deal” (prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Pan Marcin Wajda poinformował, że jest to duża inicjatywa, dodał, że z medialnych szacunków 

Polska może otrzymać nawet 2 miliardy euro w następnej perspektywie finansowej. 

Pan Christopher Todd w ramach uzupełnienia dodał, że 2 miliardów euro to tylko część środków 

i warto zaznaczyć, że w ramach tego funduszu Polska będzie największym beneficjentem. Rzeczywiście 

największa kwota jaką KE może przekazać dla jednego kraju to 2 miliardy euro, ale jeżeli dodamy do 

tego Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Regionalnego i pieniądze z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus i  narodowy wkład to dochodzimy do kwoty rzędu 7 miliardów euro. 

Pan Krzysztof Kosiński powiedział, że skala środków przeznaczona na ten program rzeczywiście 

jest imponująca, ale warto też zwrócić uwagę na efektywność środków wydawanych z  programu  

w przyszłości. Wydaje się, że wydane pieniądze byłyby najbardziej efektywne na poziomie jak 

najbliższym mieszkańcom gmin i miast i warto byłoby, żeby już w pewnych regułach, które będą 

ustalane przez Komisję Europejską zaznaczyć, gdzie pieniądze powinny być kierowane, kto powinien 

być ich adresatem i żeby uwzględnić  skuteczność na poziomie samorządu terytorialnego w wielu 

projektach, w zakresie przemian energetycznych. Zauważył, że program będzie się dopiero kształtował 

i jako przedstawiciel Związku Miast Polskich zadeklarował, że samorządy chcą być tu realnym 

partnerem w skutecznym i  efektywnym wydatkowaniu środków.  



6 
 

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego zwrócił uwagę na fakt, że oprócz 

pieniędzy potrzebne są również dobre rozwiązania prawne na poziomie krajów członkowskich. 

Zauważył, że Polska jest przykładem perturbacji, które wystąpiły przy ustawie o odnawialnych źródłach 

energii. Dodał, że ważnym elementem powinna być pewna unifikacja na poziomie europejskim, tak 

żeby rzeczywiście środki były wydawane jak najbardziej efektywnie, ale też, żeby stwarzać szansę na 

stwarzanie rozproszonej energetyki prosumenckiej, czyli takiej w której zarówno obywatele jak 

również różne formy organizacji wspólnot takich jak spółdzielnie, małe przedsiębiorstwa  

i gospodarstwa rolne produkują energię i spożytkowują ją. Poprosił o zwrócenie uwagi przy pracach 

nad funduszem sprawiedliwej transformacji, żeby dostosowywać przepisy prawa na poziomie krajów 

członkowskich, ponieważ czasami to zostaje w tyle w stosunku do rozwiązań europejskich. 

Pan Marcin Wajda zapytał czy Mazowsze będzie mogło skorzystać z tych pieniędzy,  czy to będzie 

analizowane na poziomie NUTS 2, NUTS 3. 

Pan Christopher Todd poinformował, że idea jest taka, aby fundusz sprawiedliwej transformacji 

operował na terytoriach przyporządkowanych do NUTS 3 i poniżej, więc jest on skierowany do  

specyficznych terytoriów. Chodzi o obszary, które rzeczywiście będą miały najwięcej wyzwań przed 

sobą w związku z transformacją, na przykład takie, gdzie przemysł jest bardzo wysokoemisyjny  

i występują tam na przykład kopalnie węgla czy przemysł ciężki. Dodał, że Komisja Europejska nalega 

na to, aby dobrze wykorzystać okres przygotowawczy, ponieważ w ramach przygotowania przez każdy 

kraj planów transformacji obszarowej czy terytorialnej ważne jest, aby w ramach negocjacji brały udział 

wszystkie zaangażowane strony czyli samorządy, gminy, organizacje pozarządowe, innymi słowy 

wszyscy zainteresowani. Powiedział, że nie wie czy Mazowsze skorzysta z tych funduszy, ponieważ 

zależy to od polskich władz, żeby w ramach opracowania planów sprawiedliwej terytorialnej 

transformacji, wskazały te regiony, które będą potrzebowały wsparcia. Dodał, że Komisja Europejska 

też zaproponuje swoje rozwiązanie, ale punktem wyjścia będą propozycje, które poszczególne państwa 

członkowskie przedstawią KE. Nadmienił, że nie należy zapominać o innych źródłach finansowania jak 

na przykład Europejski Bank Inwestycyjny. Zachęcił Województwo Mazowieckie, żeby zainteresowało 

się jak te fundusze może pozyskać . 

Pani Cinzia Masina przedstawicielka Komisji Europejskiej poinformowała, że bardzo ważnym jest  

by wykorzystać świeży zastrzyk funduszy i nie zapominać też o funduszach z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Nadmieniła, że wszelkie projekty i działania, które mogłyby być finansowane 

w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji są jak najbardziej możliwe do wykorzystania, ale 

należy pamiętać również o takich źródłach jak Europejski Fundusz Społeczny Plus. Zauważyła, że plus 

na końcu nazwy EFS można dodać, żeby brzmiało to jak coś nowego, ale idea jest cały czas taka sama, 

ponieważ chodzi o wsparcie kapitału ludzkiego. Zauważyła, że Mazowsze ma duże doświadczenie  

w Europejskim Funduszu Społecznym. Nadmieniała, że EFS może okazać się pomocny dla regionów lub 

subregionów, które będą chciały skorzystać ze wsparcia funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. 

Dodała, że w związku z transformacją pewne specyficzne umiejętności, mogą zaniknąć i  wtedy fundusz 
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EFS może być pomocy na przykład dla pracowników, którzy z uwagi na fakt, że sektor, w którym 

pracowali po transformacji okaże się środowiskowo czy też technologicznie niewydajny, będą musieli 

poszukać nowego miejsca pracy. Dodała, że koncepcja ta jest o wiele bardziej złożona, ale obecnie 

należy zacząć inwestować przede wszystkim w kształcenie zawodowe. Dodała, że warto pochylić się 

nad tymi sektorami, gdzie pracują osoby, które warto byłoby dokształcić lub przekwalifikować z uwagi 

na fakt, że w przyszłości sam proces produkcyjny w poszczególnych sektorach może wyglądać zupełnie 

inaczej i może być o wiele bardziej dostosowany do zmieniającej się sytuacji środowiskowej. 

Nadmieniała, że ma nadzieję że negocjacje zakończą się pomyślnie. 

Pan Adam Struzik poinformował, że przed posiedzeniem Komitetu Monitorującego odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematem spotkania było przedstawienie 

aktualnych informacji o stanie rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu, o nowym 

podziale statystycznym oraz o przygotowaniach do następnego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Poinformował, że bardzo cieszy się, że dialog z KE jest stały i na bieżąco konsultowane są założenia do 

nowego okresu programowania oraz do nowego budżetu. Dodał, że nowy fundusz jest wyzwaniem dla 

Mazowsza, ale sądzi, że Mazowsze porodzi sobie z tym, ponieważ ma już programy na poziomie 

regionalnym chociażby dotyczące czystości powietrza, odchodzenia od paliw stałych w ogrzewaniu 

domostw, dość zaawansowany projekty związane z odnawialnymi źródłami energii są już realizowane 

i przez samorządy i przez przedsiębiorców. Dodał, że Mazowsze ma świadomość, że nie jest tak 

zwanym regionem węglowym, ponieważ nie wydobywa się tutaj węgla, ale w elektrowniach spala się 

węgiel, więc stworzenie alternatywnych źródeł energii będzie bardzo ważnym elementem 

transformacji energetycznej. W związku z tym zostaną podjęte prace analityczne i dalej będą 

kontynuowane te kierunki również w regionalnym programie operacyjnym. Podziękował 

przedstawicielom Komisji Europejskiej za dialog. Poinformował, że nadal będzie trwała dyskusja na 

temat uświadamiania polskiemu społeczeństwu wagi naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dodał, 

że ostatnie badania mówią o tym, że większość Polaków wyobraża sobie lepsze życie poza Unią 

Europejską, a z drugiej strony są badania, z których wynika, że zdecydowana większość społeczeństwa 

opowiada się za członkostwem w Unii Europejskiej. Zauważył, że należy przybliżać Unię obywatelom, 

ponieważ często społeczeństwo przyjęło to jako pewnik, a widać wyraźnie na przykład jaki może być 

problem z praworządnością i konsekwencjami w obszarze sprawiedliwości. Zadeklarował stały dialog  

i dalszy proces konsultacyjny również z Członkami Komitetu. Dodał, że Członkowie Komitetu 

Monitorującego będą informowani nie tylko o bieżącej realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, ale też o przyszłym programowaniu. 
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9. Prezentacja założeń projektu  pn. „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii 
inteligentnych specjalizacji (COHES3ION)” 

  

Pani Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich poinformowała że Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił wejść w kolejne 

konsorcjum realizujące projekt z Interregu Europa. Następnie przedstawiła prezentację pn.  „Integracja 

wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3) COHES3ION” 

(prezentacja stanowi załącznik nr 10 do niemniejszego protokołu) 

 

10. sprawy różne 

 

Pan Marcin Wajda zapytał zgromadzonych o uwagi. Nikt nie zgłosił uwag. 

 

11. Podsumowanie i zakończenie pięćdziesiątego czwartego Komitetu Monitorującego 

 

Pan Marcin Wajda podziękował zgromadzonym za obrady i zamknął 54 posiedzenie Komitetu 

Monitorującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Załączniki: 

 
1. Lista obecności; 
2. Agenda; 
3. Uchwała Nr 1/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych; 

4. Uchwała Nr 2/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne; 

5. Uchwała Nr 3/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna; 

6. Uchwała Nr 4/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT; 

7. Uchwała Nr 5/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 
Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

8. Uchwała Nr 6/LIV/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe, Typ projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych; 

9. Prezentacja pn. „The European Green Deal” 
10.  Prezentacja założeń projektu  pn. „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych 

specjalizacji (COHES3ION)” 
 
 
 
 
 
 
 


