
 

 

Uchwała Nr 27/LXXI/2020  
  

 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny   
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

         z dnia 20 listopada 2020 roku 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów merytorycznych szczegółowych – zgodność ze 
Strategią ZIT WOF:  
- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów pozakonkursowych, 
- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r. str. 320, z późn. zm.1), w związku z art. 14 ust. 10 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818,) oraz art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), w związku z rozdziałem 5 pkt 5 lit. a Wytycznych Ministra Inwestycji 

i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2018 r., § 6 pkt 7 uchwały 

Nr 144/7/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202 oraz § 4 ust. 

3 pkt 1 Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 51/XXVIII/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-20203, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Załącznik do uchwały nr 73/XVII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów 

merytorycznych szczegółowych – zgodność ze Strategią ZIT WOF:  

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów pozakonkursowych, 

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

- Kryteria merytoryczne szczegółowe – zgodności ze strategią ZIT WOF dla projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego4  

 
1 Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz.UE.L.2015.270 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2016.200 str. 140, Dz. 
Urz.UE.L.2016.259 str. 79, Dz. Urz.UE.L.2016.338 str. 34, Dz. Urz.UE.L.2017.129 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2017.176 str. 1, Dz. 
Urz.UE.L.2017.335 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2018.193 str. 1, Dz. Urz.UE.L.2018.291 str. 5, Dz. Urz.UE.L.2019.123 str. 1, Dz. 
Urz.UE.L.2020.99 str. 5, Dz. Urz.UE.L.2020.130 str. 1, 
2 Zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 23/11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., Nr 66/15/15 z dnia 27 

stycznia 2015 r., Nr 464/ 35/ 15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz Nr 1042/63/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  
3 Zmieniona uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Nr 82/XXXV/2018 z dnia 10 maja 2018 r. 
4 Zmienionej uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 Nr 13/LVI/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 



 

 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 23 grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), powołał Komitet 

Monitorujący RPO WM 2014-2020 na podstawie uchwały nr 144/7/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia 

nr 1303/2013, Instytucja Zarządzająca przygotowuje propozycje kryteriów wyboru projektów, które zatwierdzane 

są przez Komitet Monitorujący.   

 

Obowiązek rozpatrywania i zatwierdzania kryteriów wyboru projektów nakłada na Komitet Monitorujący art. 14 ust. 

10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 oraz art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, z uwzględnieniem art. 125 ust. 3 lit.  

a ww. rozporządzenia.  

 

Dodatkowo obowiązek ten został wskazany w Rozdziale 5 pkt 5 lit. a Wytycznych w zakresie komitetów 

monitorujących na lata 2014-2020 (MR/2014-2020/1(2)) z dnia 20 lutego 2018 r., wydanych przez Ministra 

Inwestycji i Rozwoju, oraz § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Proponowane zmiany w zakresie kryteriów szczegółowych zgodności ze Strategią ZIT WOF dla EFS wynikają  

z doświadczeń na etapie oceny projektów w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych zgodności ze 

Strategią ZIT WOF oraz potencjalnie sprzyjają zapewnieniu wystarczającego wolumenu projektów w celu dalszego 

rozwoju sieci miejsc opieki nad dziećmi, a tym samym zapewnią wykorzystanie pozostałej alokacji ZIT w ramach 

Poddziałania 8.3.2.Zmiana punktacji w kryteriach ma premiować projekty o nieco mniejszym potencjale w zakresie 

osiągania wskaźnika produktu Strategii ZIT, ale o wystarczająco wysokim, aby wpisywały się w założenia 

Strategii.  Jednocześnie z uwagi na doświadczenia wynikające z sytuacji pandemicznej wydaje się, że istotnym jest 

tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dysponujących stosunkowo niewielką liczbą miejsc. Dodatkowo 

istotnym, z uwagi na trudną sytuację społeczno–gospodarczą jest wsparcie podmiotów nieco 

mniejszych (sektor mikro i MŚP, NGO).  Specyfika realizowanych projektów  w Poddziałaniu 8.3.2 wskazuje na to, 

że najczęściej podmioty realizują projekt samodzielnie lub w niewielkim partnerstwie, stąd zdecydowano się na 

zmianę w kryterium w zakresie oddziaływania terytorialnego efektów realizacji projektów, na rzecz wzmocnienia 

wagi kryterium bezpośrednio odnoszącego się do spełniania założeń Strategii ZIT WOF. Powyższe ma zapewnić 

warunki dla sprawnego i efektywnego wykorzystania alokacji. Ponadto proponowane zmiany, w kontekście 

dotychczasowych doświadczeń z oceny i charakteru zgłaszanych do dofinansowania projektów, stwarzają 

korzystniejsze warunki dla wnioskodawców. 

 


