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W ramach r ealizacji Porozumienia z dnia 6 mar ca 2015 r . 
o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT 
dla Subregionu Północnego w ramach Reg ionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
- 2020 Lider Subregionu Północnego - Gmina Miasto Często-
chowa zorganizowała jednodniowe stoisko wystawiennicze 
na głównym placu miasta – Plac Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie, gdzie pot encjalnym Benefi cjentom pra-
cownicy Referatu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Północnego mogli r ozdać materiały związane 
z Regionalnymi Inwestycjami Terytorialnymi Subregionu Pół-
nocnego oraz udzielić informacji w kwestiach związanych z:
- aktualnym stanem wdrażania Regionalnych Inwestycji 

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

1. RIT NA BIEGANIE
Inwestycji Teryto-
rialnych w Subre-
gionie Północnym,

- rozwojem sektora 
ekonomii społecz-
nej w Subregionie 
Północnym Woje-
wództwa Śląskiego,

- konkursami plano-
wanymi na 2016 roku w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych w Subregionie Północnym.
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2. SPOTKANIE 
     Z WUP-EM

W ramach RPO WSL 2014-2020 i ogłosz onych przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w K atowicach naborów wniosków dla 
Osi priorytetowej 7 Regionalny Rynek pracy, zostały zorga-
nizowane w Częstochowie dwa spotkania dla RIT Subregion 
Północny Województwa Śląskiego.
I-sze spotkanie odbyło się 24 cz erwca 2016r. i dot yczyło 
działania 7.1 Akt ywne formy przeciwdziałania bezrobociu, 
poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych – RIT.
II-gie spotkanie odbyło się 8 września 2016r. i dotyczyło dzia-

łania 7.3 Wsparcie 
dla osób zamie -
rzających rozpo-
cząć prowadze-
nie działalności 
g o s p o d a r c z e j , 
poddziałania 7.3.2 
Promocja samo-
zatrudnienia na 
obszarach rewita-

lizowanych – RIT.
Tematem spotkania było omówienie następujących kwestii:
- kryteria wyborów projektów pod kątem zgodności ze 

Strategią RIT Subregionu Północnego 
- omówienie najważniejszych zapisów Regulaminu konkur-

su
- wytyczne w zakresie kwalifi kowania wydatków oraz zwal-

czania nadużyć fi nansowych
- sprawy bieżące oraz wskazówki praktyczne w zakresie 

wypełniania i przesyłania wniosków 
W obydwu przy-
padkach uczest-
nikami spotkania 
byli pracownicy 
Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w 
Katowicach, In-
stytucji Pośred-
niczącej RIT RPO 
WSL - Gmin y Mia-
sto Częstocho-
wa pełniącej funkcję Lidera Subr egionu Północnego oraz 
przedstawiciele innych instytucji i podmiotów z Subregionu 
Północnego, którzy zgłosili swe uczestnictwo na podstawie 
formularza zgłoszeniowego.
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3. KOMITET 
     STERUJĄCY

4. KOMITET 
     MONITORUJĄCY

Komitet Sterujący Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
Subregionu Północnego został powołany na podstawie Po-
rozumienia z dnia 6 mar ca 2015r. o w spółpracy w spra wie 
opracowania i r ealizacji Strategii RIT dla Subr egionu Pół-
nocnego w ramach Reg ionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Komit et Steru-
jący RIT Subr egionu Północnego pełni funkcję pr ogramo-
wo- opiniodawczą w r ealizacji RIT Subr egionu 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 Subre-
gionu Północnego, 

- akceptacja sprawozdań z wdrożenia RIT w Subregionie 
Północnym.

2 sierpnia 2016 roku zebrał się Komitet Sterujący RIT Subre-
gionu Północnego, na którym przyjęto:
- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nan-

sowania dla działania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodo-

wego,
- uchwałę w spra wie akceptacji informacji kwartalnej za 

pierwsze półrocze 2016 roku.

6 września 2016 roku zebrał się Komitet Sterujący RIT Subre-
gionu Północnego, na którym przyjęto:
- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nan-

sowania dla działania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie RIT, 

- uchwałę dotyczącą akceptacji listy projektów do dofi nanso-
wania dla działania 12.2.2 I nfrastruktura kształcenia zawo-
dowego,

- uchwałę dotyczącą udzielenie r ekomendacji dla A gencji 
Rozwoju Regionalnego w zak resie możliwości realizacji 
projektu w ramach poddziałania 7.3.2 P romocja samoza-
trudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT , Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało do -
radczo-opiniodawcze dla I nstytucji Zarządzającej progra-
mem i pr zez nią jest po woływany. W jego sk ład wchodzą 
przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata na-
uki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organiza-
cje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorują-
cego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w 
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tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewod-
niczącego KM.
Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodar czych 
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 ok reśla 
Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje 
również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.
Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:
• rozpatrywanie i zat wierdzanie kryteriów wyboru projek-

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

• okresowe badanie post ępu w zak resie osiągania c elów 
programu, na podsta wie dokumentów przedkładanych 
przez Instytucję Zarządzającą,

• analizowanie rezultatów realizacji programu oraz w yni-
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 dec yzję o po wołaniu 
podkomitetu monitorującego dla wybranych części progra-
mu. Deleguje w ówczas na jego r zecz część swoich zadań 
związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może też 
powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla właści-
wej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania dzia-
łań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, 
ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może 

także korzystać z opinii niezależn ych ekspertów lub usług 
innych instytucji1.
VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
odbyło się 29 czerwca 2016 roku w Katowicach. 
Na VI Komitecie Monitorującym poruszane b yły kwestie 
związane z:
Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projek-
tów dla poniższych poddziałań:
• 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez za-

pewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT Typy pro-
jektów: 3 Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita g rube-
go, piersi, szyjki macicy,

• 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez za-
pewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs; Typy 
projektów: 1 Oprac owywanie i w drażanie programów 
zdrowotnych dot. r ehabilitacji leczniczej, ułatwiających 
powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpra-
cy z pracodawcami,

• 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez za-
pewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs; Typy 
projektów: 3 Wdrażanie programów zdrowotnych w k ie-
runku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita 
grubego, piersi, szyjki macicy,

• 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z 
LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,

• 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wyni-
kających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Zatwierdzenie kryteriów szczegółowych wyboru projek-
tów dla poddziałania:
• 5.2 Gospodarka odpadami - t yp projektu 1: Budowa/roz-

wój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych,
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• 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
• 6.2 Transport kolejowy; typ projektu 2: Modernizacja i re-

habilitacja linii kolejowych,
• 12.3 Instytucje popularyzujące naukę.
Zatwierdzenie zmian w.
• ogólnych kryteriach wyboru projektów dla Osi Priory-

tetowych VII, VIII, IX i XI Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020,

• 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Zatwierdzenie zmian w kryteriach wyboru projektów – 
• 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz ef ektywne 

oświetlenie - ZIT oraz P oddziałania 4.5.2 N iskoemisyjny 
transport miejski oraz ef ektywne oświetlenie - RIT - t yp 
projektu 1:  Budo wa, przebudowa liniowej i punkt owej 
infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane 
węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride 
i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypo-
życzalni rowerów wraz z zakupem rowerów),

•  4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz ef ektywne 
oświetlenie - ZIT oraz P oddziałania 4.5.2 N iskoemisyjny 
transport miejski oraz ef ektywne oświetlenie - RIT - t yp 
projektu 2: Wdrażanie inteligentnych systemów transpor-
towych (ITS),

• 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz ef ektywne 
oświetlenie - ZIT oraz P oddziałania 4.5.2 N iskoemisyjny 
transport miejski oraz ef ektywne oświetlenie - RIT - t yp 
projektu 3: Zakup taboru aut obusowego na potr zeby 
transportu publicznego,

• Kryteria ogólne dla oceny merytorycznej,
• Kryteria merytoryczne dodatkowe.

Zatwierdzenie zmian w k ryteriach szczegółowych wyboru 
projektów dla poniższych poddziałań :

• 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukują-
cych pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewita-

lizowanych – ZIT,
• 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukują-

cych pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewita-
lizowanych – RIT,

• 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukują-
cych pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs,

• 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach r ewitali-
zowanych – ZIT,

• 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach r ewitali-
zowanych – RIT,

• 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,
• 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy – kształc enie zawodowe 
osób dorosłych,

• 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.

Organizacja VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 zaplano wana jest przez Instytucję 
Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020 na dzień 22 wr ześnia 2016 
roku w Katowicach.
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4. KONKURSY

Rozstrzygnięte konkursy w ramach RIT Subregionu Północ-
nego :

-  działanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego,

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Powiat 

Częstochowski
Z dobrym zawodem w 

lepszą przyszłość. 
793 165,98

Stowarzyszenie 
aktywnego 
wspierania 
gospodarki

Nowa jakość kształcenia 
zawodowego w Zespole 

Szkół im. Władysła-
wa Szafl era w Złotym 

Potoku 

483 737,39

Gmina Miasto 
Częstochowa

Zawodowa współpraca 12 125 522,22

Powiat Myszkowski Nowoczesne kształcenie 
zawodowe w Zespole 

Szkół w Żarkach I

950 285,00

Powiat Kłobucki Wykwalifi kowany absol-
went, czyli zwiększenie 

potencjału edukacyjnego 
Zespołu Szkół nr 1 w 

Kłobucku

441 761,87

Powiat Myszkowski Wzmocnienie potencja-
łu edukacyjnego Zespołu 
Szkół nr 1 im. E. Kwiat-
kowskiego w Myszkowie

1 552 300,00

-  działanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Gmina Miasto 
Częstochowa

Praktyczne kształcenie 
zawodowe szansą na 

lepszy start - doposaże-
nie szkół zawodowych w 

Częstochowie

3 249 936,75

Powiat Kłobucki Wzmocnienie potencja-
łu edukacyjnego Powiatu 

Kłobuckiego poprzez 
modernizację kompleksu 
pracowni CNC w Zespo-
le Szkół nr 1 w Kłobucku

2 358 304,10

Powiat Myszkowski Nowoczesne kształcenie 
zawodowe w Zespole 
Szkół w Żarkach II

995 909,30

Powiat Myszkowski Wzmocnienie infra-
struktury edukacyjnej 

wraz z przystosowaniem 
do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych Zespołu 
Szkół nr 1 im. E.Kwiat-

kowskiego w Myszkowie

1 472 310,50

Powiat 
Częstochowski

Nowoczesna baza dydak-
tyczna - miarą sukcesu 

zawodowego - moderni-
zacja bazy dydaktycznej 
kształcenia zawodowego 
Zespołu Szkół w Złotym 

Potoku

830 716,78

Zakład 
Doskonalenia 
Zawodowego 
w Katowicach

Edukacja bliżej praktyki 
w Żarkach - przepro-

wadzenie prac budow-
lanych i zakup wyposa-
żenia w celu stworzenia 
nowoczesnej pracowni 
obrabiarek sterowanych 

numeryczne

557 651,85
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-  działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efek-
tywne oświetlenie RIT,

Wnioskodawca Tytuł projektu
Wnioskowane 
dofi nansowa-

nie [zł]
Miejskie Przedsię-

biorstwo 
Komunikacyjne 
w Częstochowie 

Spółka 
z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością

Moja Przyjazna Komu-
nikacja- zakup nowego 

taboru autobusowego na 
potrzeby realizacji zadań 

z zakresu transportu 
publicznego w Gminie 
Miasto Częstochowa

30 398 400,00

Gmina Rędziny Rozwój niskoemisyjnego 
transportu publiczne-
go w Gminie Rędziny 

poprzez zakup nowych 
autobusów.

3 647 843,00

Zakończone nabory wniosków do 30.09.2016r.:
- działanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuń-

czych nad dziećmi do 3 lat – RIT  
- działanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obsza-
rach rewitalizowanych – RIT 

- działanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach 
rewitalizowanych – RIT 

Harmonogram konkursów na 2016 rok (harmonogram 
z dnia 26 lipca 2016 roku) przewidywane okresy rozpo-
częcia i zakończenia naborów:

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 – 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 7.3.2. 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
Działanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-za-
wodowego społeczności lokalnych - listopad
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 lipcu tego roku pojawiła się najnowsza wersja Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
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6. 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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