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 II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 

19 czerwca odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym 

celem tego posiedzenia była praca nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów w ramach RPO WD 

2014-2020. Ponadto zostały przedstawione wyniki badania ewaluacyjnego „Analiza ex-ante  

w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych  

w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020” na stronie internetowej 

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767 zostały zamieszczona materiały z II posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WD 2014-2020.  

 Grupa robocza ds. ekonomii społecznej i włączania społecznego 

Informujemy, iż Członkowie Komitetu Arkadiusz Czocher i Maria Mika złożyli pismo o  Powołanie 

grupy roboczej ds. ekonomii społecznej i włączenia społecznego. 

Dnia 26 czerwca 2015 r. do Departamentu Funduszy Europejskich złożony został wniosek skierowany 

do Przewodniczącego KM RPO WD 2014-2020 - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którym 

uprawnieni członkowie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 wnioskują  

o powołanie stałej grupy roboczej do spraw ekonomii społecznej i włączenia społecznego. Wniosek 

został wniesiony przez: 

1) Alicję Szatkowską – przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji reprezentujący 

organizację  działającą  na rzecz niepełnosprawnych, 

2) Grażynę Gajdę – przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania 

równości szans płci reprezentowany przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia 

kobiet,   

3) Tomasza Stanowskiego – przedstawiciela  organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

ochrony środowiska, 

4) Arkadiusza Czochera – przedstawiciela Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

 

Podstawą możliwości powołania  grupy roboczej jest uchwała Komitetu Monitorującego Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr 1/15  

z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

W ramach Komitetu możliwe jest funkcjonowanie grup roboczych związanych ściśle z interwencją 

realizowaną w RPO WD 2014-2020. Grupa robocza jest zobowiązana do opracowania regulaminu 

wewnętrznego, na podstawie którego będzie pracowała, a który przyjmowany jest na pierwszym 

posiedzeniu przez członków grupy. 

http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767
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O powołaniu Grupy decydować będzie Komitet. Powołanie grupy roboczej odbywa się w formie 

uchwał Komitetu.  

Pozostałe grupy,  które poddane będą głosowaniu Komitetu: 

Grupa do spraw zrównoważonego rozwoju, wniosek został wniesiony przez: 

1) Krzysztofa Smolnickiego - przedstawiciela organizacji pozarządowej z obszaru OZE  

i energetyki, 

2) Tomasza Stanowskiego – przedstawiciela  organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

ochrony środowiska, 

3) Grażynę Gajdę – przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania 

równości szans płci reprezentowany przez organizację działającą na rzecz równouprawnienia 

kobiet,   

4) Arkadiusza Czochera – przedstawiciela Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Grupa robocza do spraw przedsiębiorstw i innowacji, wniosek został wniesiony przez: 

1) Sławomira Hunka – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan 

2) Aldonę Andrulewicz –przedstawiciela Rządu ds. Równego Traktowania  

3) Arkadiusza Czochera – przedstawiciela Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach grup roboczych zapraszamy do kontaktu  

z przedstawicielami DFOP. 

 

 Harmonogram naborów wniosków dla RPO oraz projekt SZooP 

 1 lipca br.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków  

o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 i 2016 oraz zaakceptował projekt 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD), który teraz zostanie przekazany do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w celu zaopiniowania zgodności dokumentu z Umową Partnerstwa  

i wytycznymi horyzontalnymi. Zarząd Województwa zaakceptował również raport z konsultacji 

społecznych projektu SZOOP RPO WD. 

W załączeniu przekazuję Państwu zaakceptowaną wersję SZOOP, raport z konsultacji oraz 

harmonogram na lata 2015 i 2016 r.  
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 Projekt Wytycznych w sprawie oceny odziaływania na środowisko 

Ukazał się projekt Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 

regionalnych programów operacyjnych 

 http://www.mir.gov.pl/media/5760/Wytyczne_OOS_format_MIR_30062015.pdf  

Osoby zainteresowane proszę o przekazanie uwag do projektu wytycznych bezpośrednio na 

adres agata.kopec@dolnyslask.pl  w terminie do 10 lipca.  

 

 25 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie oraz debata Fundusze 

Europejskie dla zrównoważonego rozwoju 

W dniu 25 maja 2015r. w Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie 

informacyjne pn. Udział organizacji pozarządowych we wdrażaniu i wykorzystywaniu środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020r. Spotkanie 

zostało zorganizowane wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Polską 

Zieloną Sieć wraz z przedstawicielami strony pozarządowej w Komitecie Monitorującym RPO WD na 

lata 2014-2020. Wydarzenie zgromadziło blisko 40 osób w tym przedstawicieli sektora 

pozarządowego, samorządu, a także biznesu. Relacja ze spotkania na stronie:  

http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/737/W_EkoCentrum_rozmawiano_o_Regionalnym_Program
ie_Operacyjny_RPO_WD_2014_2020 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Komitetu: 

Arkadiusz Czocher, Członek KM RPO WD 2014-2020 - arkadiusz@hm.pl , tel. 693 625 020 

Maria Mika, zastępca KM RPO WD 2014-2020 – maria.mika@dfop.org.pl, tel. 602 37 69 74 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, III p., pok. 409 53-677 Wrocław, 
tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl; dfop@dfop.org.pl 
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