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SPIS TREŚCI:
1. Komitet Sterujący
2. Komitet Monitorujący
3. Konkursy (zakończone, aktualne, zaplanowane)
4. Kontakt w sprawach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych
5. Kontakt w sprawie Funduszy Europejskich
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1. KOMITET
STERUJĄCY
Komitet Sterujący Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Północnego został powołany na podstawie Porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie
opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego pełni funkcję programowo- opiniodawczą w realizacji RIT Subregionu Północnego
w oparciu o Strategię RIT, w szczególności w zakresie zadań
związanych z wdrażaniem, koordynacją, monitorowaniem
i oceną RIT Subregionu Północnego.
Do zadań Komitetu Sterującego należą w szczególności:
- akceptacja propozycji list projektów wybranych do dofinansowania w ramach RIT Subregionu Północnego w
ramach RPO WSL,
- przyjmowanie raportów i innych dokumentów dotyczących monitoringu i oceny wdrożenia Strategii RIT Subregionu Północnego,
- akceptacja sprawozdań z wdrożenia RIT w Subregionie
Północnym.
29 września 2016 roku zebrał się Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego, na którym przyjęto :
- uchwałę dotyczącą akceptacji list projektów do dofinansowania w ramach RIT Subregionu Północnego w ramach
RPO WSL dla działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii RIT.

2. KOMITET
MONITORUJĄCY
Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą
przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w
tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.
Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych
oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu
osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego
szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa
Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje
również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.
Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:
• rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
• okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów
programu, na podstawie dokumentów przedkładanych
przez Instytucję Zarządzającą,
• analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
• analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
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• zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
• przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian
lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

cji przedszkolnej – konkurs,
• 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego –
konkurs,
• 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs,
• 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT oraz
11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu
podkomitetu monitorującego dla wybranych części programu. Deleguje wówczas na jego rzecz część swoich zadań
związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może też
powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans,
ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może
także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług
innych instytucji1.

Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projektów dla poniższych poddziałań:
• 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI,
• 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI,
• 7.4.2 Outplacement – OSI,
• 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT,
• 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT,
• 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI,
• 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT,
• 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT.

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
odbyło się 22 września 2016 roku w Katowicach.
Na VII Komitecie Monitorującym poruszane były kwestie
związane z :
Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projektów dla poddziałań dla naborów ogłaszanych w roku 2016:
• 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI,
• 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI,
• 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT oraz
• 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT,
• 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości eduka*1 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komitet_monitorujacy; 2016-02-11.

Zatwierdzenie zmian w kryteriach szczegółowych wyboru
projektów dla poniższych poddziałań:
• 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – ZIT,
• 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – RIT,
• 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,
• 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT,
• 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT,
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•
•
•
•

7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs,
7.4.1 Outplacement – ZIT,
7.4.2 Outplacement – konkurs,
11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
osób dorosłych,
• 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs,
Zatwierdzenie zmian w:
• Kryteriach oceny formalnej,
• Kryteriach merytorycznych dodatkowych.
Zatwierdzenie zmian w kryteriach specyficznych wyboru
projektów dla poniższych działań:
• 4.1 Odnawialne źródła energii,
• 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
• 4.5.1 oraz 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie ZIT/RIT,
• 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
• 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Zatwierdzenie kryteriów oceny merytorycznej II stopnia
(kryteriów strategicznych).
Zatwierdzenie zmian w kryteriach wyboru projektów dla
poniższego działania:
• 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
• 1.3 Profesjonalizacja IOB - typ projektu: Zarządzanie i
wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji,
• 3.2 Innowacje w MŚP,
• 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej.
VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
odbyło się 16 grudnia 2016 roku w Katowicach.

Na VII Komitecie Monitorującym poruszane były kwestie
związane z:
Przyjęcie aktualizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.
Przedstawienie wyników oraz rekomendacji z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2016 r.
Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla poddziałań:
• 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (kryteria dla 3. typ projektu: „e-usługi w obszarze zdrowia”;
• 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
Zatwierdzenie zmian w kryteriach specyficznych wyboru
projektów dla działań:
• 4.4 Wysokosprawna kogeneracja;
• 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.
Zatwierdzenie zmian w kryteriach wyboru projektów dla
działania:
• 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projektów dla poddziałań:
• 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs,
typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
z uwzględnieniem działań szkoleniowych; oraz typ projektu nr 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób
starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac,
które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia;
• 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs,
• 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT;
• 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ;
• 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu
5
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nr 1: Działania przeciwdziałające negatywnym procesom
demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług
zdrowotnych w zakresie: a. kompleksowej opieki nad
matką i dzieckiem, b. wczesnej diagnostyki i leczenia wad
rozwojowych dzieci, c. diagnozowania i leczenia chorób
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających
zagrożenie ubóstwem w przyszłości, d. opracowania i
wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci
zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
Zatwierdzenie zmian w ogólnych kryteriach wyboru projektów dla Osi Priorytetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014
– 2020.
Zatwierdzenie zmian w kryteriach szczegółowych wyboru
projektów dla poddziałań:
• 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat – ZIT;
• 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat – RIT;
• 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat - konkurs;
• 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ
projektu nr 3: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita
grubego, piersi, szyjki macicy;
• 9.1.1 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – ZIT” oraz Poddziałania 9.1.2
„Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT”;
• 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI;
• 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego
społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z
LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie;

• 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI;
• 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Zatwierdzenie zmian w kryteriach szczegółowych wyboru
projektów dla poddziałań:
• 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI,
• 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,
• 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI,
• 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
• 7.4.2 Outplacement – OSI;
• 7.4.2 Outplacement – konkurs
• 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w
zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI;
• 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
osób dorosłych
• 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.
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6.

4.3.2 Efek25.01.2016 - 31.03.2016
tywność
energetyczna
RPSL.04.03.02i odnawialne
-IZ.01-24-046/15
źródła energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej

7.

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego

19.02.2016 – 31.03.2016

12.2.2. Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

01.02.2016 – 04.04.2016

9.2.2. Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych

2016-05-30 2016-06-30

7.1.2 Poprawa
zdolności do
zatrudnienia
osób poszukujących pracy

2016-06-28 -2016-07-27

5.1.2
Gospodarka
Wodno - ściekowa

2016-07-30 2016-10-31

3. KONKURSY
NABORY KONKURSÓW ZREALIZOWANE W 2015/2016r.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

NAZWA
DZIAŁANIA

TERMIN
I NR
NABORU

10.2.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego
i chronionego
oraz infrastruktury usług
społecznych

01.09.2015 – 30.11.2015

12.1.2. Infrastruktura
wychowania
przedszkolnego

01.09.2015 – 27.11.2015

4.1.2 Odnawialne źródła
energii

28.10.2015 - 04.03.2016

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15

PRZYZNANA KWOTA
DOFINANSOWANIA

8.

ok.
5 500 000,00
PLN
9

ok.
8 600 000,00
PLN
ok.
27 400 000,00
PLN

4.5.2 Niskoemi- 28.10.2015 – 30.12.2015
syjny transport
miejski oraz
RPSL.04.05.02efektywne
-IZ.01-24-031/15
oświetlenie (typ 4)

ok.
5 300 000,00
PLN

4.5.2 Niskoemi- 26.10.2015 - 31.03.2016
syjny transport
miejski oraz
RPSL.04.05.02efektywne
-IZ.01-24-024/15
oświetlenie –
(typ 1-3)

ok.
34 000 000,00
PLN

10.

11

12

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-041/15

TRWA
OCENA

ok.
14 000 000,00
PLN
ok.
9 400 000, 00
PLN
ok.
1 500 000,00
PLN

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16

RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16

ok.
2 000 000,00
PLN

TRWA
OCENA

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16

7.3.2
2016-08-29 2016-09-28
Promocja samozatrudnienia RPSL.07.03.02na obszarach
-IP.02-24-019/16
rewitalizowanych

TRWA
OCENA
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NABORY KONKURSÓW PLANOWANE DO REALIZACJI
W 2016/2017r.
NAZWA
DZIAŁANIA

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TERMIN
I NR NABORU

12.1.2
Infrastruktura wychowania przedszkolnego

2016-09-26 - 2016-11-24

4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie
– (typ 1-3)

2016-09-30 - 2016-12-29

4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie –
(typ 4)

2016-09-30 - 2016-12-29

10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług
społecznych - RIT

2016-10-30 - 2017-02-28

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – RIT

2016-11-30 - 2017-05-30

4.1.2. Odnawialne źródła
energii – RIT

2016-11-30 - 2017-04-28

W listopadzie tego roku pojawiła się najnowsza
wersja Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
7.

8.

3.1.2. Tworzenie terenów
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield
– RIT

2016-11-30 - 2017-02-28

11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

2016-11-30 - 2016-12-30

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16

RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
9

8.2.2. Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich
pracowników w zakresie
rozwoju przedsiębiorstwa
– RIT

2016-11-30 - 2017-01-30
RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16
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6. KONTAKT
W SPRAWACH
REGIONALNYCH
INWESTYCJI
TERYTORIALNYCH
Ostaszewski Wojciech - kierownik referatu
e-mail: wostaszewski@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 675, ul. Waszyngtona 5 pok. 113
Barański Grzegorz - inspektor
e-mail: gbaranski@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 799, ul. Waszyngtona 5 pok. 113

7. KONTAKT
W SPRAWIE
FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Najświętszej Maryi Panny 24,
oficyna parter lokal nr 1,
42-202 Częstochowa
Tel. 34 360 56 87, 34 324 50 75
Fax 34 360 57 47
http://www.arr.czestochowa.pl/

Marcjanek Krzysztof - inspektor
e-mail: kmarcjanek@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 792, ul. Waszyngtona 5 pok. 113
Jędras Jacek - inspektor
e-mail: jjedras@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 789, ul. Waszyngtona 5 pok. 113
Stępień Anna - inspektor
e-mail: amstepien@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 791, ul. Waszyngtona 5 pok. 113
Kurbiel Ewa - inspektor
e-mail: ekurbiel@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 3707 781, ul. Waszyngtona 5 pok. 113
Sekretariat RIT
e-mail: sekretariatrit@czestochowa.um.gov.pl
http://fe.czestochowa.pl/page/4551,regionalne-inwestycje-terytorialne.html
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