
 
 

 

VIII spotkania Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy  KM RPO WiM 2014-2020 

(protokół z ustaleń) 

 

14.06.2017 r. 

 

14 czerwca 2017 roku odbyło się VIII spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego  

i rynku pracy, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu 

wzięło udział pięciu członków Grupy roboczej oraz dwunastu obserwatorów  (w załączeniu lista 

obecności). 

Podczas spotkania omówione zostały tematy i materiały m.in. będące przedmiotem obrad  

XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie zainteresowań Grupy, tj:. 

 propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 dla: 

 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia, 

 Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania 

outplacementowe, 

 Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się dla typu projektu: Realizacja programów 

zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu  

w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu),  

w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, 

 Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się dla typu projektu: Opracowanie i/lub 

wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. 

 propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 dla: 

 Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe  
dla typu projektu: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz  
z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  
i niepełnosprawnych, 

 Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym  - projekty konkursowe, 

 Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 
integracji – projekt ZIT Olsztyn, 



 
 Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja 

ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, 

 Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, 

 Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie; 

 

 W załączeniu: 

– Lista obecności ze spotkania 

 

Sporządziła: Beata Matuszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Olsztyn, 14.06.2017 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię Podmiot reprezentowany w KM RPO WiM 2014-2020 
Funkcja w 

komitecie 

1 Bielawski Maciej Elbląskie stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych członek 

2 Borkowski Jarosław Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” członek 

3 Głuszak Bartłomiej Federacja FOSa członek 

4 Piłat Tomasz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” członek 

5 Przybysz Wiesława Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej obserwator 

 


