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W ramach realizacji Porozu-
mienia z dnia 6 marca 2015 r. 
o współpracy w sprawie opra-
cowania i realizacji Strategii RIT 
dla Subregionu Północnego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
Lider Subregionu Północnego - Gmina Miasto Częstochowa 
zorganizowało dwudniowe spotkanie informacyjno-promo-
cyjne dla Benefi cjentów dotyczącego stanu wdrażania Re-
gionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północne-
go Województwa Śląskiego w dniach 23-24 maja 2016 roku 
w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym „Orle Gniazdo 
– Hucisko”

Na szkoleniu były poruszone kwestie związane z:
- aktualnym stanem wdrażania Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych w Subregionie Północnym,
- konkursami zakończonymi w ramach Regionalnych Inwe-

stycji Terytorialnych w Subregionie Północnym,
- konkursami aktualnie trwającymi w ramach Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Północnym,
- procedurą oceną projektów w ramach Regionalnych 

1. SPOTKANIE 
INFORMACYJNO-
-PROMOCYJNE 
DLA 
BENEFICJENTÓW 
23-24 MAJA 2016 

Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Północnym (EFRR 
i EFS),

- kryteriami wyboru projektów w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Północnym (EFRR 
i EFS),

- najczęściej popełnianymi błędami przy przygotowaniu 
wniosków o dofi nansowanie (EFRR i EFS),

- Lokalnym Programem Rewitalizacji jako dokument obliga-
toryjny,

- informacją o Lokalnym Systemie Informacyjnym (LSI),
- rozwojem sektora ekonomii społecznej w Subregionie 

Północnym Województwa Śląskiego,
- konkursami planowanymi na 2016 roku w ramach Regio-

nalnych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Północ-
nym,

- przebiegiem przeprowadzonych kontroli w Instytucji 
Pośredniczącej,

- przystąpieniem do drugiej aktualizacja Strategii Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Północnym,

- sprawami bieżącymi dot. Regionalnych Inwestycji Teryto-
rialnych w Subregionie Północnym,

-  krajowym programem oczyszczania ścieków komunal-
nych IV aktualizacja dla działania 5.1.2 Gospodarka wod-
no-ściekowa  w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych Subregionu Północnego, Master Plan.
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2. KOMITET 
STERUJĄCY

3. KOMITET 
MONITORUJĄCY

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało do-
radczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej progra-
mem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata na-
uki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organiza-
cje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitoru-
jącego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, 
w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez prze-
wodniczącego KM.
Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych 
oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu 
osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad re-
alizacją programu. Komitet Monitorujący zbiera się w zależ-
ności 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 

Komitet Sterujący Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Północnego został powołany na podstawie Po-
rozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie 
opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Pół-
nocnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Komitet Steru-
jący RIT Subregionu Północnego pełni funkcję programo-
wo- 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 do-

fi nansowania w ramach RIT Subregionu Północnego 
w ramach RPO WSL,

- przyjmowanie raportów i innych dokumentów dotyczą-
cych monitoringu i oceny wdrożenia Strategii RIT Subregio-
nu Północnego, 

- akceptacja sprawozdań z wdrożenia RIT w Subregionie Pół-
nocnym.

17 maja 2016 roku zebrał się Komitet Sterujący RIT Subregio-
nu Północnego, na którym przyjęto :

- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nan-
sowania dla działania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjal-

nego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 
usług społecznych,

- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nan-
sowania dla działania 12.1.2 Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego,

- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nan-
sowania dla działania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie – typ 4 poprawa efektywności 
energetycznej oświetlenia.  
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również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.
Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:
• rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projek-

tów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentual-
nych zmian tych kryteriów,

• okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów 
programu, na podstawie dokumentów przedkładanych 
przez Instytucję Zarządzającą,

• analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyni-
ków oceny realizacji programu,

• analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i spra-
wozdania końcowego z wdrażania programu,

• zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli progra-
mu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych ra-
portów,

• przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian 
lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polity-
ki Spójności.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu 
podkomitetu monitorującego dla wybranych części progra-
mu. 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 monitorowa-
nia działań o charakterze horyzontalnym (takich jak rów-
ność szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyj-
ne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów 
lub usług innych instytucji. 
V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 odbyło się 23 marca 2016 roku w Katowicach. 
Na V Komitecie Monitorującym poruszane były kwestie 
związane z:
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-
jektów dla poddziałań RPO WSL 2014 – 2020:
 Kryteria szczegółowe:

 • 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 Północny, Zachodni;

 • 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowe-
go społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikają-
cych z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie;

 • 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagro-
żonych wykluczeniem społecznym;

 • 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT;
 • 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT;
 • 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie 
i rybackie;

 • 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych- konkurs.
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem zmian w kryteriach 
wyboru projektów dla poddziałań RPO WSL 2014-2020:
 Kryteria ogólne wyboru projektów;
      Kryteria szczegółowe
 • 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do 3 lat – konkurs;
 • 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-
jektów dla poddziałań RPO WSL 2014 – 2020:
 Kryteria szczegółowe:
 • 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszu-

kujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT;

 • 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszu-
kujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych – RIT Południowy, Północny i Za-
chodni;

 • 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewi-
talizowanych – ZIT;

 • 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewi-
talizowanych RIT Południowy, Północny i Zachodni.
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- Przedstawieniem i zatwierdzeniem zmian w kryteriach 
wyboru projektów dla poddziałań RPO WSL 2014-2020:
 Kryteria szczegółowe:
 • 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób po-

szukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - 
konkurs,

 • 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - konkurs,
 • 7.4.2 Outplacement – konkurs,
 • 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników 

w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-
jektów dla poddziałań RPO WSL 2014 – 2020:
 Kryteria specyfi czne:
 • 5.3 Dziedzictwo kulturowe;
 • 6.2 Transport kolejowy;
 • 12.3 Instytucje popularyzujące naukę.
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem zmian w kryteriach 
wyboru projektów dla poddziałań RPO WSL 2014 – 2020:
 Kryteria ogólne dla oceny strategicznej ZIT/RIT;
 Kryteria specyfi czne:

• 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-
jektów dla poddziałań RPO WSL 2014 – 2020: 
 Kryteria specyfi czne:
 • 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębior-

stwach;
 • 1.3 Profesjonalizacja IOB;
 • 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne 

w działalności gospodarczej.
Organizacja VI posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 zaplanowana jest przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego 2014-2020 na dzień 29 czerwca 2016 
roku w Katowicach.
1 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komitet_monitorujacy; 2016-02-11

4. KONKURSY

Rozstrzygnięte konkursy w ramach RIT Subregionu Północ-
nego :
-  działanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych,

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Gmina 

Koniecpol
Przebudowa budynku 
hotelu na mieszkania 

socjalne w Koniecpolu 
ul. Tarchalskiego 2

357081,53

Gmina Miasto Czę-
stochowa

Budowa budynku biu-
rowo-usługowego wraz 
z hostelem dla potrzeb 
Centrum Aktywności 
Obywatelskiej dzielnic 

Centrum (Śródmieście) i 
Stare Miasto

ul. Krakowska 34

4058225,00

"Ośrodek terapii 
uzależnień" Spółka z 
ograniczoną odpo-

wiedzialnością

Jurajskie centrum lecze-
nia uzależnień i usług 

społecznych

1094969,18
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-  działanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolne-
go,

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Gmina Wręczyca 

Wielka
Rozbudowa przedszkola 

w Węglowicach
1562461,63

Gmina Wręczyca 
Wielka

Przebudowa przedszkola 
z oddziałem integracyj-

nym w Pile Pierwszej

1487444,75

Gmina i Miasto 
Koziegłowy

Zapewnienie eduka-
cji przedszkolnej na 

najwyższym poziomie 
poprzez podniesienie 
jakości bazy dydak-

tycznej w przedszkolu 
w Koziegłowach i w 

oddziałach pozamiej-
scowych przedszkola w 

Koziegłowach zlokalizo-
wanych w miejscowości 

Stara Huta

1275148,94

Gmina Wręczyca 
Wielka

Budowa przedszkola we 
Wręczycy Wielkiej

4335000,00

-  działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efek-
tywne oświetlenie – typ 4 poprawa efektywności energe-
tycznej oświetlenia.

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Gmina Miasto 
Częstochowa

Modernizacja części 
sieci oświetleniowej w 

Częstochowie

1020000,00

Gmina i Miasto 
Koziegłowy

Poprawa efektywności 
energetycznej oświe-
tlenia ulicznego na 

terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy

1319878,18

Gmina Krzepice Modernizacja oświetle-
nia ulicznego na terenie 

gminy Krzepice

879883,49

Gmina Myszków Modernizacja oświetle-
nia ulicznego w Gminie 

Myszków

2136344,79

Zakończone nabory wniosków do 31.06.2016r. :
- działanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jako-

ści edukacji przedszkolnej
- działanie 12.2.2 – Infrastruktura kształcenia zawodowego
- działanie 9.2.2 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Harmonogram konkursów na 2016 rok (harmonogram 
z dnia 26 kwietnia 2016 roku):

Działanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na 
obszarach typu brownfi eld - listopad
Działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - październik 
– listopad
Działanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkanio-
wej – I nabór styczeń; II nabór październik - listopad
Działanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie - wrzesień
Działanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - maj – 
lipiec
Działanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obsza-
rach rewitalizowanych - maj – czerwiec
Działanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obsza-
rach rewitalizowanych - sierpień – wrzesień 
Działanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuń-
czych nad dziećmi do 3 lat - czerwiec
Działanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich 
pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - paź-
dziernik – listopad
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Działanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-za-
wodowego społeczności lokalnych - listopad
Działanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
– maj
Działanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych – wrzesień - październik
Działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych – listopad - grudzień
Działanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - październik – 
listopad
Działanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkol-
nego - sierpień – wrzesień 

W maju tego roku pojawiła się najnowsza wersja Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Prioryteto-
wych wersja 5.1
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6. 5. KONTAKT 
W SPRAWACH 
REGIONALNYCH 
INWESTYCJI 
TERYTORIALNYCH 

7. KONTAKT 
W SPRAWIE 
FUNDUSZY 
EUROPEJSKICH

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

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

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, 
ofi cyna lok. 1, 
42-202 Częstochowa
Tel. 34 360 56 87, 34 324 50 75 
Fax 34 360 57 47
http://www.arr.czestochowa.pl/
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