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Subregion Północny Województwa Śląskiego jest jednostką 
terytorialną zdefi niowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września 2000r. 
jako jeden z 4 tzw. obszarów polityki rozwoju (subregionów) 
województwa śląskiego, obok południowego, środkowego 
i zachodniego. Każdy z subregionów zorganizowany jest wo-
kół aglomeracji miejskiej o znaczeniu europejskim lub krajo-
wym, która jest zasilana przez swój obszar funkcjonalny oraz 
wspomagana przez lokalne ośrodki rozwoju.

Subregion Północny obejmuje trzy powiaty ziemskie: czę-
stochowski, kłobucki i myszkowski oraz miasto na prawach 
powiatu - Częstochowę. Peryferia Subregionu Północnego 
tworzą dwa obszary wiejskie o niskim poziomie dostępu 
mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości 
rozwojowe. 

Obszar wschodni: gminy: Koniecpol, Lelów, Niegowa, Janów, 
Przyrów, Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna (powiat czę-
stochowski i myszkowski).
Obszar zachodni: gminy Krzepice, Przystajń, Panki, Opatów, 
Miedźno, Popów, Lipie (powiat kłobucki).

W ramach RPO WSL na lata 2014-2020 uzgodniono zastoso-
wanie instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
realizowanych w Subregionie Północnym zgodnie z usta-

1. REGIONALNE 
INWESTYCJE 
TERYTORIALNE

leniami Zarządu Województwa z partnerami lokalnymi. RIT 
dotyczyć będą działań w następujących obszarach:
• zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach 

„brownfi eld”,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,
• poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicz-

nym i mieszkaniowym,
• wzrost atrakcyjności transportu publicznego,
• zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,
• rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,
• ochrona zasobów naturalnych,
• poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja 

społeczno- gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,
• zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia zawodowego.

W ramach RIT realizowane powinny być komplementarne 
przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych 
RPO WSL 2014-2020, w tym interwencje dwóch funduszy: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Zdefi niowane w RPO obszary wsparcia w ramach RIT wpisują 
się w priorytety i cele Strategii Rozwoju Subregionu Północ-
nego stanowią więc jeden z instrumentów pozwalających 
realizować Strategię.
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W skład Subregionu wchodzą następujące 
powiaty i gminy:

•  Miasto Częstochowa – Lider Porozumienia
    http://www.czestochowa.pl
• Powiat Częstochowski
 http://www.czestochowa.powiat.pl
• Powiat Kłobucki
 http://www.powiatklobucki.pl
• Powiat Myszkowski
 http://www.powiatmyszkowski.pl
• Miasto Kłobuck
 http://klobuck.naszemiasto.pl
• Miasto Myszków
 http://www.miastomyszkow.pl
• Miasto Blachownia
 http://www.blachownia.pl
• Miasto Krzepice
 http://krzepice.pl/25/strona-glowna.html
• Miasto i Gmina Koniecpol
 http://www.koniecpol.pl
• Miasto i Gmina Koziegłowy
 http://www.kozieglowy.pl
• Miasto i Gmina Żarki
 http://www.umigzarki.pl

2. GŁÓWNI 
BENEFICJENCI

• Gmina Dąbrowa Zielona
 http://www.dabrowazielona.pl
• Gmina Janów
 http://janow.pl
• Gmina Kamienica Polska
 http://kamienicapolska.pl
• Gmina Kłomnice
 http://www.klomnice.pl
• Gmina Konopiska
 http://www.konopiska.pl
• Gmina Kruszyna
 http://www.kruszyna.pl
• Gmina Lelów
 http://www.lelow.pl
• Gmina Lipie
 http://www.lipie.pl
• Gmina Miedźno
 http://www.miedzno.pl
• Gmina Mstów
 http://www.mstow.pl
• Gmina Mykanów
 http://www.mykanow.pl
• Gmina Niegowa
 http://www.niegowa.pl
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3. KOMITET 
MONITORUJĄCY

• Gmina Olsztyn
 http://www.olsztyn-jurajski.pl
• Gmina Opatów
 http://www.opatow.gmina.pl
• Gmina Panki
 http://www.panki.pl
• Gmina Poczesna
 http://www.poczesna.pl
• Gmina Popów
 http://gminapopow.pl
• Gmina Poraj
 http://www.ugporaj.pl
• Gmina Przyrów
 http://www.przyrow.pl
• Gmina Przystajń
 http://gminaprzystajn.pl
• Gmina Rędziny
 http://www.redziny.pl
• Gmina Starcza
 http://www.gminastarcza.pl
• Gmina Wręczyca Wielka
 http://www.wreczyca-wielka.pl

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 Monitorują-
cego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w 
tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewod-
niczącego 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 
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-
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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 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 niezależnych ekspertów lub usług 
innych instytucji.  
Do tej pory Komitet Monitorujący spotkał się cztery razy:
I KM – 30.04.2015r.
II KM – 19.06.2015r.
III KM – 17.09.2015r.
IV KM – 10.12.2015r.

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Katowicach. 
Na IV Komitecie Monitorującym poruszane były kwestie 
związane z :
- Przyjęciem Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020
- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-

jektów dla poniższych poddziałań RPO WSL 2014 – 2020: 
 Kryteria zgodności ze Strategią ZIT/ RIT
 • 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZIT Cen-

tralny),
 • 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego (RIT Połu-

dniowy, Północny, Zachodni), 
 Kryteria szczegółowe:
 • 11.2.3  Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs,
 Przedstawienie założeń (kryteria - w formie prezen-

tacji) do konkursu dotyczącego opracowania  pro-
gramów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, 
ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrud-
nienia we współpracy z pracodawcami,

 Kwestie problemowe wynikające z wdrażania CT9 w 
zakresie wskaźników i grup docelowych.

- Przedstawieniem i zatwierdzeniem zmian w kryteriach 
wyboru projektów dla poniższych poddziałań RPO WSL 
2014-2020:
 Kryteria szczegółowe:

• 7.1.3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
• 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszuku-

jących pracy i pozostających bez zatrudnienia,
• 7.3.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć pro-

wadzenie działalności gospodarczej – konkurs,
• 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i moder-

nizacyjnych w regionie (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 – kształcenie za-
wodowe osób dorosłych,

• 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.

- Przedstawieniem i zatwierdzeniem kryteriów wyboru pro-
jektów dla poniższych poddziałań RPO WSL 2014 – 2020:

 Kryteria specyfi czne:
• 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza,
• 4.4. Wysokosprawna kogeneracja,
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• 4.5 Niskoemisyjny transport miejski efektywne oświe-
tlenie – poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny trans-
port miejski efektywne oświetlenie – konkurs,

• 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
• 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektów 2: Komplek-

sowe unieszkodliwianie odpadów zawierających 
azbest,

• 6.2 Transport kolejowy,
• 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

- Przedstawieniem i zatwierdzeniem zmian w kryteriach 
wyboru projektów dla poniższych poddziałań RPO WSL 
2014 – 2020:

 Kryteria merytoryczne dodatkowe;
 Kryteria specyfi czne:

• 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkanio-
wej.

Organizacja V posiedzenia Komitetu Monitorującego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 zaplanowana jest przez Instytucję Zarzą-
dzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego 2014-2020 na dzień 23 marca 2016 roku w 
Katowicach.

1 https://rpo.slaskie.pl/czytaj/komitet_monitorujacy; 2016-02-11

4. AKTUALNE 
KONKURSY

Zakończone nabory wniosków do 31.03.2016r. :
- działanie 4.5.2. – Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie
- działanie 10.2.2. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych

- działania 12.1.2. – Infrastruktura wychowania przedszkol-
nego

- działanie 11.2.2. - Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
- działanie 4.3.2. – Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Harmonogram konkursów na 2016 rok (harmo-
nogram z dnia 24 listopada 2015 roku):
Działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - październik – 
listopad
Działanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - 
październik – listopad
Działanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efek-
tywne oświetlenie - październik – listopad
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 obszarach 



8

5. ZESPÓŁ DS. 
SAMOOCENY 
RYZYKA 
NADUŻYĆ 
FINANSOWYCH

Zespół ds. samooceny ryzyka składa się z 7 przedstawicieli 
IZ RPO WSL i 8 przedstawicieli IP RPO WSL (po 2 z WUP i ŚCP 
oraz po 1 z IP ZIT RPO WSL). Zespół powoływany jest uchwałą 
Zarządu Województwa Śląskiego, który określa również Re-
gulamin jego pracy oraz zasady wyboru Przewodniczącego 
Zespołu.  Za udział w pracach Zespołu członkowie nie otrzy-
mują wynagrodzenia.

Zaleca się, aby w skład Zespołu wchodziły osoby z różnych 
działów IZ RPO WSL i IP RPO WSL, posiadające różne zadania 
i kompetencje, tj. wybór projektów, kontrola dokumentów, 
kontrola systemowa, autoryzacja płatności, certyfi kacja, za-
mówienia publiczne. Zaleca się również, aby były to osoby 
pełniące funkcje kierownicze, koordynatorskie lub pracujące 
na stanowisku Głównego/ Starszego Specjalisty w celu za-
pewnienia możliwie największej rzetelności i precyzyjności 
oceny, a także sprawnego jej przeprowadzania.  Na posie-
dzenia Zespołu mogą być również zapraszani przedstawicie-
le służb zajmujących się zwalczaniem nadużyć fi nansowych 
albo innych wyspecjalizowanych organów, które posiadają 
przydatną wiedzę specjalistyczną w omawianej dziedzinie.
Głównym zadaniem Zespołu ds. samooceny ryzyka jest do-
konywanie regularnej (okresowej lub bieżącej) oceny ryzyka 
nadużyć fi nansowych oraz przygotowywanie planów re-
agowania (odpowiednich kontroli) w tego typu sytuacjach. 

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 pracow-
ników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - październik 
– listopad
Działanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawo-
dowego społeczności lokalnych - wrzesień
Działanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 
- maj
Działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
- listopad
Działanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej - kwiecień
Działanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - luty
Działanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - październik – 
listopad
Działanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolne-
go - sierpień – wrzesień 
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Samoocena nie może być dokonywana przez podmioty ze-
wnętrzne, ze względu na fakt iż wymaga ona dobrej znajo-
mości systemu zarządzania i kontroli RPO WSL, a także wie-
dzy na temat benefi cjentów programu. 

Do zakresu zadań Zespołu ds. samooceny należy ponadto:
 ustalenie zakresu, sposobu i częstotliwości publikacji 

informacji o kontrolach oraz o instytucjach (komórkach, 
osobach) odpowiedzialnych za te publikacje;

 wskazywanie obszarów, które powinna objąć kontrola 
systemowa – w zakresie  weryfi kacji systemów kontroli 
(planów reagowania) przygotowanych przez Zespół 
ds. samooceny ryzyka, w szczególności w zakresie jego 
skuteczności pod względem prewencji, wykrywania i 
eliminowania nadużyć fi nansowych;

 przygotowywanie rekomendacji odnośnie tematyki i 
zakresu szkoleń oraz innych działań informacyjnych; 

 ocena przejrzystości podziału obowiązków w zakresie 
organizowania systemów kontroli i zarządzania w IZ RPO 
WSL i IP RPO WSL;

 analiza mechanizmów zgłaszania nadużyć obowiązują-
cych w IZ RPO WSL i IP RPO WSL. 

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia WRR, odpo-
wiedzialny za zarządzanie ryzykiem nadużyć fi nansowych. 2 

2  „Wytyczne programowe w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych 
środków zwalczania nadużyć fi nansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć fi nan-
sowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020”, Załącznik do uchwały nr 1262/53/V/2015 Zarządu Województwa Ślą-
skiego z dnia 14.07.2015r., str. 20.
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6. KONTAKT 
W OBSZARZE 
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/




