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20Czy wiesz, że Mazowsze generuje prawie 22% PKB Polski?

Warto wiedzieć:

Na Mazowszu jest najwyższe PKB w przelicze-
niu na jednego mieszkańca w kraju. Wynosi 
ono 68 682 zł, co stanowi aż 159,1% średniej 
krajowej. (GUS, 2015).

Środki unijne będą wspierały konkurencyjność i innowa-
cyjność Mazowsza w skali kraju i Europy. Na inteligentny  
i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu  
i wykorzystujący potencjał regionalnego rynku pracy prze-
znaczone zostanie 2,08 mld euro. Czyli na co właściwie?

• Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologiczne-
go i innowacji

• Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK)

• Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przed-
siębiorstw

• Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną

• Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządza-
nie ryzykiem

• Ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektyw-
ności wykorzystywania zasobów

• Podniesienie jakości życia

• Promowanie zrównoważonego transportu

• Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 

• Wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem

• Inwestowanie w edukację i uczenie się przez całe życie

• Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczno-
ści administracji publicznej.

Warto wiedzieć: 

Zgodnie z rankingiem Regional Innovation 
Scoreboard 2014 r. Mazowsze zaliczane 
jest do grupy państw określanych mianem 
umiarkowanych innowatorów w Europie. 
Wsparcie działań badawczo-rozwojowych  
i przedsiębiorczości pomoże poprawić pozycję 
województwa na arenie międzynarodowej. 

Do kogo skierowany jest program? 
Adresaci programu różnią się zależnie od tematyki projektu. 
Do głównych grup należą:

• Jednostki samorządu terytorialnego

• Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie 
(MŚP) 

• Powiązania kooperacyjne

• Ośrodki innowacyjności

• Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

• Instytucje ochrony zdrowia

• Instytucje kultury, nauki i edukacji

• Organizacje pozarządowe i społeczne oraz związki wy-
znaniowe

• Podmioty wdrażające instrumenty finansowe

• Podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządu.

Kto odpowiada za realizację programu?
Zarząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji 
Zarządzającej (IZ) regionalnym programem oraz instytu-
cji certyfikującej wydatki w ramach funduszy europejskich. 
Wdrażanie programu należy do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych (osie priorytetowe I-VII  
i IX-X), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (oś prio-
rytetowa VIII) oraz Miasta Stołecznego Warszawa (projekty 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego – ZIT WOF). Instytucje 
zajmujące się wdrażaniem programu określa się mianem In-
stytucji Pośredniczących (IP).

Na jakie działania można 
uzyskać wsparcie  
z Funduszy UE?
Projekty, na które możliwe będzie uzyskanie 
dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020, 
obejmują 10 obszarów. Co istotne, mogą to być 
zarówno tzw. projekty twarde (np. inwestycje  
w odnawialne źródła energii czy drogi), jak i tzw. 
projekty miękkie (np. edukacja, integracja spo-
łeczna czy wsparcie na rynku pracy). 

Czy wiesz, że RPO WM 2014-2020 obejmuje projekty  
realizowane do tej pory w ramach dwóch funduszy –  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO 
WM 2007-2013) i Europejskiego Funduszu Społecznego 
(PO KL)?

Jakie obszary uzyskają dofinansowanie? 

I.  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce - 278 217 130 euro (EFRR) 

II. Wzrost e-potencjału Mazowsza  
- 153 599 843 euro (EFRR)

III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębior-
czości - 213 369 786 euro (EFRR)

IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną  
- 324 359 153 euro (EFRR)

V. Gospodarka przyjazna środowisku  
- 91 442 566 euro (EFRR)

VI. Jakość życia - 116 411 947 euro (EFRR)

VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego  
- 367 285 892 euro (EFRR)

VIII. Rozwój rynku pracy - 137 885 055 euro (EFS)

IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka  
z ubóstwem - 172 375 061 euro (EFS)

X. Edukacja dla rozwoju regionu  
- 161 901 986 euro (EFS)

XI. Pomoc techniczna - 72 991 719 euro (EFS)

Największe środki przeznaczone zostaną na projekty z ob-
szaru badań i rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości, 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz integracji spo-
łecznej. Dofinansowanie z UE będzie również wciąż w dużym 
stopniu wspierało rozwój transportu na Mazowszu.

Fundusze UE dla Mazowsza
Mazowsze jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski. Charakteryzu-
je się najwyższym tempem wzrostu gospodarczego oraz udziałem w generowaniu PKB. Kolejne 
lata przyniosą dalszy ciąg pozytywnych zmian. Będzie to możliwe między innymi dzięki wsparciu  
finansowemu z Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 Polska otrzymała 120,1 mld euro ze środ-
ków unijnych, w tym aż 82,5 mld euro w ramach funduszy polityki spójności. Wsparcie dedykowa-
ne wyłącznie rozwojowi województwa obejmuje Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Mazowieckiego, czyli w skrócie RPO WM.
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Co nowego  
w Funduszach UE  
na Mazowszu?
Środki z UE na lata 2014-2020 wiążą się ze 
zmianami w zakresie ich rozdysponowywania 
w stosunku do poprzedniego okresu. Przede 
wszystkim, na poziomie regionalnym zarządza-
na będzie większa niż dotychczas pula wsparcia 
ze środków polityki spójności (31,3 mld euro, co 
stanowi ok. 40% budżetu). Istotne zmiany doty-
czą zwłaszcza Mazowsza, które jako jedyne wo-
jewództwo z Polski zaliczane jest do regionów 
lepiej rozwiniętych w stosunku do pozostałych 
regionów kraju (w terminologii polityki spójno-
ści jest to kategoria regionu przejściowego). 

Dwa fundusze w jednym programie
W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyska-
nie dofinansowania tzw. projektów twardych wspieranych  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na inwestycje  
w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Dotychczas projekty miękkie nie wcho-
dziły w skład RPO WM i dofinansowywane były z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział EFS w mazowieckim pro-
gramie operacyjnym wynosi obecnie 26%. 

Wzmacnianie innowacyjności, konkuren-
cyjności i przedsiębiorczości Mazowsza
Na projekty badawczo-rozwojowe, wprowadzanie innowacji 
na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie 
aż 23% budżetu programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydo-
wany nacisk położony zostanie na urynkowienie prac ba-
dawczo-rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie przed-
siębiorstw w działania B+R i zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań w firmach.

Inteligentne specjalizacje, czyli  
rozwijanie mocnych stron regionu
Promowane będą projekty wspierające tzw. inteligentne 
specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale 
rozwojowym. Na Mazowszu wyróżniono cztery inteligent-
ne specjalizacje: wysoką jakość życia, bezpieczną żywność, 
inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla 
biznesu. Wybrane dla regionu mazowieckiego inteligentne 
specjalizacje wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjno-
ści Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS). RIS to 
dokument niezbędny dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się  
o środki z RPO WM. Zawiera on wskazówki, na co należy kłaść 
nacisk, aby region mógł się rozwijać i konkurować z innymi 
regionami w Europie. 

Większy wkład własny niezbędny  
do realizacji projektu
Mazowsze jako jedyne w kraju zaliczono do regionów lepiej 
rozwiniętych w Unii Europejskiej. Stało się tak, ponieważ 
PKB województwa przekroczyło 75% średniej unijnej (dla 27 
państw członkowskich, bez Chorwacji). Maksymalny wkład 
środków UE na Mazowszu nie może przekroczyć 80% warto-
ści projektu. W okresie programowania 2007-2013 poziom 
ten wynosił maksymalnie 85%.

Większy udział instrumentów zwrotnych
Okres 2014-2020 jest ostatnim, w którym Polska uzyska tak 
duże wsparcie finansowe z UE, czyli 120,1 mld euro, w tym  
82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Ministerstwo  
Infrastruktury i Rozwoju szacuje, że około 5% środków z puli, 
jakie otrzymała Polska na lata 2014-2020 stanowić będą  
instrumenty zwrotne, czyli m.in. kredyty, poręczenia, nisko-
oprocentowane pożyczki. Zdecydowana większość wsparcia 
przekazana będzie jednak w formie dotacji. Dotacje dotyczyć 
będą zwłaszcza projektów edukacyjnych, na rzecz włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem czy zwiększenia zatrudnie-
nia, ale również transportowych, środowiskowych czy pod-
noszących jakość życia. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) 
dla stolic subregionów województwa 
mazowieckiego
Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowy  instrument  
terytorialnego podejścia do rozwoju regionu. W ramach RIT 
samorządy będą podejmować wspólne działania inwestycyj-
ne, np. z obszaru transportu. W  województwie mazowieckim  
RIT-y powstaną w subregionie płockim, siedleckim, ciecha-
nowskim, radomskim i ostrołęckim. Inwestycje zaplanowane 
w ramach RIT będą finansowane z RPO WM.

Zintegrowane podejście do Warszawy  
i jej obszaru funkcjonalnego (ZIT)
Podejście zintegrowane ZIT to podejmowanie wspólnych in-
terwencji ekonomicznych, społecznych i przestrzennych przy 
udziale EFS i EFRR w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych na terenach miast wojewódzkich i ich obszarów 
funkcjonalnych. Na terenie województwa mazowieckiego 
dla Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego, w skład które-
go wchodzi 39 gmin, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
obejmą przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, 
poprawy stanu środowiska, przyrodniczego, wsparcia efek-
tywności energetycznej oraz promocji gospodarczej terenu.  
Na realizację ZIT zarząd województwa mazowieckiego prze-
znaczył 165 mln euro.

Nastawienie na rezultaty – zapewnienie 
maksymalnych korzyści z funduszy
Nastawienie na rezultaty wymusza większą racjonalność po-
dejmowanych decyzji, co do przeznaczenia środków z Unii 
Europejskiej. Do planowanych rezultatów po 2020 roku nale-
ży osiągnięcie m.in. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-
64 lata na poziomie co najmniej 75%, zwiększenie nakładów 
na innowacje, badania i rozwój do poziomu co najmniej 3%  
w relacji do PKB, a także zmniejszenie liczby osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Usprawnienia dla beneficjentów
Kolejna perspektywa to również zmiany podejścia instytucji 
wdrażających fundusze europejskie. Planowane usprawnie-
nia dotyczą m.in. uproszczenia procesu aplikowania o fundu-
sze unijne oraz przyspieszenia oceny wniosków. 

 13%  - Badania i rozwój

 7%  - e-rozwój Mazowsza 

 10%  - Innowacyjność i przedsiębiorczość

 16%  - Gospodarka niskoemisyjna 

 4%  - Gospodarka przyjazna środowisku 

 6%  - Jakość życia 

 18%  - Transport 

 7%  - Rynek pracy 

 8%  - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

 8% - Edukacja 

 3% - Pomoc techniczna 

Procentowy podział środków  
RPO WM 2014-2020  

na poszczególne osie priorytetowe
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Najbardziej rozwojowe obszary Mazowsza 
Na poziomie kraju i każdego województwa określono tzw. inteligentne specjalizacje, czyli obsza-
ry o największym potencjale rozwojowym. Inteligentne specjalizacje to nic innego, jak dziedziny, 
które w przyszłości mogą stać się mocnymi stronami regionu, dlatego to na nich koncentrować się 
będzie wsparcie finansowe z UE. Obszary te mają charakter interdyscyplinarny, aby wzmacniać 
konkurencyjność regionu przez nawiązywanie współpracy i dzielenie się wiedzą. Na poziomie kra-
jowym określono 19 inteligentnych specjalizacji. Na Mazowszu zdefiniowano cztery takie obszary: 

Oś I Wykorzystanie prac B+R w gospodarce 
Dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej Mazowsza będzie możliwe dzięki większemu wy-
korzystaniu badań naukowych i wprowadzaniu nowych technologii oraz innowacji na rynek. Na 
ten cel przeznaczone zostanie 278,2 mln euro. W kolejnych latach duży nacisk położony zostanie  
na komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz zwiększenie zaangażowania firm 
w działalność B+R. Ważnym aspektem będzie wspieranie współpracy pomiędzy biznesem i środo-
wiskiem naukowym. 

Czy wiesz, że prawie 40% nakładów na działalność  
badawczo-rozwojową w Polsce pochodzi z Mazowsza  
(5 688,8 mln zł)?

Warto wiedzieć: 

Duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się  
o dofinansowanie w przypadku projektów re-
alizowanych we współpracy z firmami z sekto-
ra MŚP lub zakładających współpracę z innymi 
podmiotami z sektora MŚP, organizacji poza-
rządowych i instytucji badawczych. 

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne.

Unijne środki na:
• Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jedno-

stek naukowych

• Proces powstawania innowacji (do fazy pierwszego 
wdrożenia na rynek)

• Rozwój technologii (samodzielnie opracowanej przez fir-
mę lub nabytej)

• Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych w przedsię-
biorstwach (obecnie w Polsce tylko 34 przedsiębiorstwa 
posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego)

• Wspieranie współpracy biznesu z nauką

• Upowszechnianie specjalistycznej wiedzy (np. opraco-
wywanie i rozpowszechnianie raportów branżowych).

Czy wiesz, że możliwe będzie uzyskanie ochrony własno-
ści przemysłowej w ramach projektu badawczego?

Czy wiesz, że do 2023 roku planowane jest zwiększenie 
zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej do poziomu 42,5%?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
• Jednostki i konsorcja naukowe

• Powiązania kooperacyjne

• Przedsiębiorstwa (głównie z sektora MŚP)

• Samorząd Województwa Mazowieckiego.
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Oś II Wzrost e-potencjału Mazowsza 
O tym, że dostęp do informacji poprawia jakość życia nie trzeba nikogo przekonywać. Celem  
Mazowsza jest więc zwiększanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  
w wielu obszarach, takich jak: administracja, edukacja, kultura czy też zdrowie. Na ten cel przezna-
czone zostanie 153,5 mln euro.

Unijne środki na:
• Informatyzację służby zdrowia

• Wdrożenie e-usług publicznych

• Projekty w obszarze geoinformacji (mające na celu 
usprawnienie istniejących systemów)

• Wdrażanie e-learningu na uczelniach

• Informatyzację bibliotek.

Warto wiedzieć: 

Projekty mające na celu zapewnienie po-
wszechnego dostępu do usług elektronicznych 
wspierają ideę tworzenia tzw. inteligentnych 
miast (ang. Smart cities). Ważną cechą inte-
ligentnych miast jest współpraca administra-
cji, biznesu i mieszkańców w celu zarządzania 
wspólną przestrzenią. 

Oś III Rozwój potencjału innowacyjnego  
i przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość stanowi siłę napędową gospodarki, dlatego w kolejnych latach środki UE wesprą 
tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju sektora MŚP oraz zwiększanie zastosowania in-
nowacji w firmach. Istotną kwestią będzie również sprzyjanie umiędzynarodowieniu działalności 
przedsiębiorstw. Na te cele przeznaczone zostanie 213,3 mln euro. 

Unijne środki na:
• Wsparcie prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstw

• Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyj-
nych dla celów gospodarczych

• Opracowywanie kompleksowej oferty instytucji otocze-
nia biznesu

• Usługi doradcze dla firm (np. dotyczące zakładania dzia-
łalności gospodarczej, definiowania strategii biznesowej)

• Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych pro-
duktów i usług

• Wykorzystanie e-handlu i zaawansowanych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

• Wzrost eksportu produktów i usług (np. dzięki nowym 
modelom biznesowym)

• Promocję gospodarczą Mazowsza w kraju i za granicą 
(np. udział w targach).

Czy wiesz, że preferowane będą projekty m.in. realizowa-
ne w partnerstwach i przyczyniające się do powstawania 
nowych miejsc pracy?

Czy wiesz, że wsparcie unijne będzie miało na celu zwięk-
szenie atrakcyjności inwestycyjnej Mazowsza?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
• Firmy z sektora MŚP

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowa-
rzyszenia

• Jednostki naukowe

• Sektor pozarządowy (NGO)

Czy wiesz, że preferowane będą projekty zintegrowane, 
o dużej skali oddziaływania, zakładające m.in. wykorzy-
stanie technologii mobilnych lub modelu „chmury obli-
czeniowej”?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
• Administracja rządowa

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowa-
rzyszenia

• Podmioty lecznicze

• Uczelnie wyższe

• Instytucje kultury

• Organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne.

• Powiązania kooperacyjne

• Porozumienia/Konsorcja

• Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu – ośrodki 
innowacyjności

• Samorząd Województwa Mazowieckiego

• Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Czy wiesz, że instytucje otoczenia biznesu (IOB) to na 
przykład parki technologiczne?

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne 

• Instrumenty finansowe (np. pożyczki). 

Warto wiedzieć:

W ramach RPO WM 2014-2020 realizowany 
będzie projekt mający na celu promocję War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) 
na arenie międzynarodowej. Działania będą 
sprzyjały zwiększeniu eksportu zagraniczne-
go produktów i usług, a także inwestowaniu  
w działalność gospodarczą na terenie WOF.
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Oś IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Przyjęcie kierunku niskoemisyjności gospodarki Mazowsza zakłada zwiększenie wytwarzania ener-
gii z odnawialnych źródeł (np. energii słonecznej lub wiatrowej), zwiększenie efektywności ener-
getycznej, a także poprawę jakości powietrza. Wsparcie tych działań z UE będzie wynosiło 324,3 
mln euro. 

Czy wiesz, że stoi przed nami wyzwanie zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji 
energii na Mazowszu do poziomu 15% w 2023 roku?

Unijne środki na:
• Budowę lub przebudowę infrastruktury służącej do wy-

twarzania i dystrybucji energii odnawialnej

• Tworzenie „zielonych miejsc pracy”

• Poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła

• Termomodernizację budynków

• Inwestycje w infrastrukturę i niskoemisyjny tabor  
w transporcie publicznym

• Parkingi typu „parkuj i jedź”, centra przesiadkowe

• Energooszczędne oświetlenie ulic, placów, dróg.

Czy wiesz, że preferowane będą m.in. projekty zwiększa-
jące świadomość ekologiczną, projekty będące efektem 
współpracy?

Warto wiedzieć:

Termomodernizacja budynków jest jednym 
ze sposobów na zmniejszenie zużycia energii. 
Może obejmować takie działania jak np.: ocie-
plenie obiektu, wymianę okien, przebudowę 
systemów grzewczych, instalację OZE, prze-
budowę systemów wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych. Powoduje to wzrost efektywności 
energetycznej, co w konsekwencji przekłada 
się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza. 

Oś V Gospodarka przyjazna środowisku
Zmiany klimatu wpływają na gwałtowne zmiany atmosferyczne, których konsekwencjami mogą 
być np. powodzie lub susze. Konieczne jest więc podejmowanie działań mających na celu zapobie-
ganie i zarządzanie ryzykiem. Równie istotnymi obszarami są gospodarka odpadami oraz ochrona 
środowiska. Działania z zakresu gospodarki przyjaznej środowisku na Mazowszu to również dba-
łość o dostęp do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Na wszystkie te cele przezna-
czono 91,4 mln euro.

wanych obiektach będzie mogła odbywać się 
działalność komercyjna. Maksymalna wartość 
projektu może wynosić 5 mln euro.  

Do kogo skierowany jest program?
• Jednostki samorządu terytorialnego

• Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jed-
nostek samorządu terytorialnego

• Spółki wodne 

• PGL Lasy Państwowe

• Ochotnicze Straże Pożarne i ich związki

• Podmioty, które wdrażają instrumenty finansowe

• Podmioty gospodarcze wykonujące usługi w zakresie 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów komunalnych selektywnie zebranych

• Instytucje kultury

• Organizacje pozarządowe

• Parki narodowe i krajobrazowe.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne 

• Instrumenty finansowe (np. pożyczki). 

Do kogo skierowany jest program?
• Administracja rządowa

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowa-
rzyszenia

• Jednostki sektora finansów publicznych 

• Przedsiębiorstwa

• Szkoły wyższe

• Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego

• Organizacje pozarządowe

• Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe (PGL 
Lasy Państwowe) 

• Podmioty, które wdrażają instrumenty finansowe.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne 

• Instrumenty finansowe (np. pożyczki). 

Unijne środki na:
• Rozwój systemów małej retencji

• Ochronę obszarów najbardziej zagrożonych powodzią 
(zgodnie z mapami ryzyka powodziowego)

• Systemy wczesnego ostrzegania przed katastrofami

• Zwiększanie jakości wyposażenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych (np. zakup pojazdów)

• Rozbudowę i modernizację regionalnych instalacji prze-
twarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

• Budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK)

• Ochronę zabytkowych obiektów

• Poprawę dostępu do zasobów kulturowych

• Ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

• Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych 
przyrodniczo

• Projekty ograniczające negatywne ograniczanie ruchu 
turystycznego.

Czy wiesz, że środki unijne będą promowały „zielone 
miejsca pracy”, czyli tworzone w ramach działalności biz-
nesowej stanowiska wspierające dbałość o środowisko?

Warto wiedzieć:

Ze środków unijnych możliwa będzie realizacja 
prac renowacyjnych i modernizacyjnych obiek-
tów zabytkowych, a także służących nadaniu 
im nowych funkcji użytkowych (zwłaszcza 
edukacyjnych i kulturalnych). W zmodernizo-
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Oś VI Jakość życia
Jakość życia zależy od wielu czynników, takich jak stan zdrowia i możliwości udziału w życiu spo-
łeczno-kulturalnym. Kolejne lata przyniosą dalsze inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i spo-
łeczną, zwiększanie dostępności usług zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 
Celem projektów będzie także rewitalizacja (ożywienie) obszarów zmarginalizowanych przez przy-
wrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Na działania te przeznaczone 
zostanie 116,4 mln euro. 

Warto wiedzieć:

W zakresie inwestycji w obszarze zdrowia Pol-
skę obowiązuje dokument Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Zgodnie 
z tym dokumentem, do głównych przyczyn 
niezdolności do pracy i umieralności w Polsce  
i na Mazowszu należą choroby: psychiatrycz-
ne, układu kostno-stawowo-mięśniowego, 
układu krążenia i oddechowego, a także cho-
roby nowotworowe. 

Do kogo skierowany jest program?
• Podmioty lecznicze, które mają podpisany kontrakt  

z NFOZ

• JST oraz podmioty, w których większość udziałów lub  
akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia

• NGO, jednostki organizacyjne pomocy i integracji spo-
łecznej (jopis)

• Kościoły i związki wyznaniowe

• Przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne

• Instytucje kultury

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

• Instytucje edukacyjne

• Instytucje rynku pracy.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne 

• Instrumenty finansowe (np. pożyczki). 

Oś VII Rozwój regionalnego systemu  
transportowego
Inwestycje dofinansowane ze środków UE poprawią przepustowość dróg, zwiększą bez-
pieczeństwo oraz jakość usług świadczonych w regionalnym systemie transportowym.  
Rozwój infrastruktury komunikacyjnej będzie sprzyjał również rozwojowi przedsiębiorczości w wo-
jewództwie i mobilności jego mieszkańców w celu ułatwienia dostępu do rynku pracy. Zwiększenie 
mobilności regionalnej, poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej to cele, na które 
przeznaczone zostanie 367,2 mln euro. 

Czy wiesz, że będąc mobilnym, łatwiej jest znaleźć pracę? 

Unijne środki na:
• Budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, na odcinkach 

leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących połą-
czenie z systemem dróg krajowych lub siecią TEN-T

• Pozostałe drogi zgodnie z Kontraktem Terytorialnym

• Drogi lokalne zapewniające konieczne, bezpośrednie po-
łączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami 
lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centra-
mi lub platformami logistycznymi

• Budowę, modernizację, rehabilitację i rewitalizację linii 
kolejowych o znaczeniu regionalnym

• Zakup i modernizację taboru kolejowego wraz z budową 
i modernizacją zapleczy technicznych do obsługi i serwi-
sowania pojazdów szynowych.

Czy wiesz, że ważne jest zwiększanie spójności dróg  
regionalnych z drogami krajowymi, w tym z Transeuro-
pejską Siecią Transportową (TEN-T)?

Unijne środki na:
• Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz związane 

z nią remonty i adaptacje pomieszczeń

• Tworzenie pracowni diagnostycznych

• Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych

• Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewita-
lizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodar-
czej

• Odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych (jako element szerszego działania rewita-
lizacyjnego)

• Realizację inwestycji w drogi lokalne (gminne i po-
wiatowe) w przypadku, gdy przyczynią się one  
do fizycznej, gospodarczej i społecznej odnowy obsza-
rów wiejskich.

Czy wiesz, że unijne dofinansowanie kierowane będzie  
w szczególności na infrastrukturę związaną z psychiatrią 
ze względu na rosnącą zachorowalność na choroby psy-
chiatryczne na Mazowszu?

Czy wiesz, że działania rewitalizacyjne obszarów zmargi-
nalizowanych mogą realnie poprawić jakość życia dzięki 
pobudzaniu aktywności środowisk lokalnych i zwiększa-
niu szans na zatrudnienie?

Warto wiedzieć: 

Środki w ramach RPO WM 2014-2020 pozwo-
lą na budowę obwodnic miast. Dzięki projek-
tom tego typu będzie możliwe wyprowadze-
nie ruchu tranzytowego z ośrodków miejskich, 
co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz poprawy środowiska 
naturalnego. 

Do kogo skierowany jest program?
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowa-

rzyszenia

• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną

• Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST

• PKP PLK.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne. 
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Oś VIII Rozwój rynku pracy
Do 2020 roku duży nacisk położony zostanie na umożliwienie dostępu do zatrudnienia dla osób po-
szukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych. Działaniami pomoco-
wymi objęci zostaną także mieszkańcy zidentyfikowani jako zagrożeni na rynku pracy. Promowane 
będą projekty przyczyniające się do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzi-
nach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzeniu życia zawodowego i prywatnego 
oraz wynagradzaniu za pracę. Na rozwój rynku pracy zaplanowano 137,8 mln euro.

Czy wiesz, że realizowane projekty ułatwią reaktywację 
zawodową i wpłyną na rozwój przedsiębiorczości, szcze-
gólnie na obszarach wiejskich?

Unijne środki na:
• Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników pro-

jektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

• Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz 
ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy

• Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego

• Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych 
miejsc pracy

• Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynaro-
dowym 

• Wyposażenie stanowisk pracy utworzonych wyłącznie 
dla osób bezrobotnych, głównie w tzw. gospodarce bia-
łej (ochrona zdrowia, pomoc społeczna) i zielonej (trans-
port, odnawialne źródła energii, budownictwo, gospo-
darka odpadami) 

• Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobków lub klubów dziecięcych

• Zatrudnienie dziennego opiekuna lub niani.

Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  
z ubóstwem
W kolejnych latach na Mazowszu podjętych zostanie szereg działań mających na celu zwiększanie 
szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym. 
Realizowane projekty ułatwią dostęp do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Będzie to możliwe między innymi dzięki roz-
wojowi podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne). Na działania 
wspierające włączenie społeczne przewidziano 172,3 mln euro.

Do kogo skierowany jest program?
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki orga-

nizacyjne

• Związki i stowarzyszenia

• Podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych

• Instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego

• Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej 
(jopis)

• Organizacje pozarządowe

• Partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa  
lokalne

• Podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Czy wiesz, że promowane będą projekty realizowane we 
współpracy międzysektorowej?

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne. 

Unijne środki na:
• Integrację społeczną i aktywizację zawodową osób od-

dalonych od rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie-
pełnosprawnych

• Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dzieć-
mi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z nie-
pełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami zależ-
nymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci

• Rozwój dziennych form wsparcia, usług środowisko-
wych, usług społecznych dla osób zależnych

• Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, obej-
mująca wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Czy wiesz, że RPO WM 2014-2020 wspiera realizację Kra-
jowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej?

Warto wiedzieć:

Elementem kompleksowego wsparcia w pro-
cesie reintegracji społeczno-zawodowej będą 
mogły być usługi towarzyszące, np.: opiekuń-
cze, edukacyjne, poradnictwo prawne i oby-
watelskie, a także rodzinne i psychologiczne, 
usługi interwencji kryzysowej. Środowisko-
we formy pomocy będą skierowane do dzieci  
i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami  
i osób starszych. 

Warto wiedzieć:

Na unijne wsparcie będą mogły liczyć osoby 
będące w szczególnie trudnej sytuacji na ryn-
ku pracy, np.: osoby powyżej 50 roku życia, 
osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach za-
wodowych, a także kobiety. Nie uwzględniono 
tu osób w wieku 18-29 lat, ponieważ działania 
do nich skierowane prowadzone będą na po-
ziomie krajowym.

Czy wiesz, że dofinansowanie z RPO WM pomoże mat-
kom w szybszym powrocie na rynek pracy, dzięki wspar-
ciu w zapewnieniu miejsc opieki nad małymi dziećmi?

Do kogo skierowany jest program?
• Jednostki samorządu terytorialnego

• Osoby fizyczne i prawne

• Organizacje pozarządowe

• Jednostki organizacyjne JST posiadające i nieposiadające 
osobowości prawnej.

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne. 
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Oś X Edukacja dla rozwoju regionu
Uczyć się przez całe życie – to przesłanie tego obszaru. Jednym z celów podejmowanych dzia-
łań będzie przygotowanie uczniów do potrzeb rynku pracy przez rozwój kompetencji kluczowych. 
Realizowane projekty skierowane będą m.in. na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej i wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk. Celem projektów będzie również 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia przez całe życie (formalnego, poza-
formalnego i nieformalnego). Budżet na działania edukacyjne wyniesie 161,9 mln euro. 

Czy wiesz, że UE stawia na jakość edukacji przedszkolnej 
przez m.in. inwestycje w środki trwałe, zajęcia dodatko-
we dla maluchów, szczególnie te służące wyrównywaniu 
szans edukacyjnych?

Unijne środki na:
• Wsparcie kształcenia ogólnego zwłaszcza rozwój kompe-

tencji kluczowych

• Kontynuację działań realizowanych w ramach rządo-
wego programu „Cyfrowa szkoła” i rozwijanie kompe-
tencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła  
i e-nauczyciel)

• Nauczanie eksperymentalne

• Indywidualne podejście do pracy z uczniem

• Realizację programów stypendialnych (projekt pozakon-
kursowy)

• Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej

• Prowadzenie zajęć dodatkowych

• Wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej (jako ele-
ment projektu)

• Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli (w szczegól-
ności przez rozwijanie umiejętności korzystania z nowych 
technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych)

• Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego 
w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia 
zawodowego

• Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gim-
nazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem 
pracy.

Na co zwracać uwagę planując ubieganie się  
o dofinansowanie z UE?
Dobry pomysł to zbyt mało, aby starać się o dofinansowanie z UE. W trakcie planowania projektu 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nasz projekt jest zgodny z celami rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego, czy wpisuje się w 1 z 10 obszarów dofinansowania, a także czy wspiera inteli-
gentne specjalizacje regionu. Należy pamiętać, że środki unijne są tylko narzędziem wspierającym 
realizację pomysłu, a nie celem samym w sobie.

Gdzie szukać informacji o funduszach unijnych dla 
Mazowsza?

Na co jeszcze zwracać uwagę?
• Ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel projektu

• Odpowiadanie na potrzeby (społeczności lokalnej, biz-
nesu, rynku)

• Postrzeganie projektu w perspektywie długookresowej 
(jako element szerszej strategii)

Warto wiedzieć: 

Na rynku pracy ważne są kompetencje z za-
kresu ICT, językowe czy matematyczno-przy-
rodnicze, a cenione postawy to: kreatywność, 
innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, 
przedsiębiorczość. Planowane działania będą 
wspierać rozwój tych umiejętności już od naj-
młodszych lat, przez np.: zainteresowanie 
uczniów przedsięwzięciami ekonomicznymi, 
zachęcanie do samodzielności, gotowości do 
podejmowania decyzji i akceptacji ryzyka. 
Odpowiednie wsparcie otrzymają także na-
uczyciele w zakresie zindywidualizowanego 
podejścia do ucznia, korzystania z narzędzi dia-
gnostyki psychologiczno-pedagogicznej czy  
realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czy wiesz, że wsparcie uczniów powiązane będzie z po-
mocą dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz in-
struktorów praktycznej nauki zawodu, np. poprzez studia 
podyplomowe, szkolenia, praktyki, a także staże w przed-
siębiorstwach?

Do kogo skierowany jest program?
• Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodar-
czą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jaka jest forma finansowania?
• Dotacje bezzwrotne. 

• Realizowanie projektu we współpracy z innymi podmio-
tami

• Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki niskoemi-
syjnej

• Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych w Warszawie (MJWPU) 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 
(PIFE)
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MJWPU
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 
2007 roku jest instytucją wdrażającą środki unijne dla rozwo-
ju Mazowsza. Siedziba oraz Główny Punkt Informacyjny Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych znaj-
dują się w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74. Na terenie 
województwa mazowieckiego znajdują się również Oddziały 
Zamiejscowe – Lokalne Punkty Informacyjne dostępne dla 
Beneficjentów - w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu 
i Ostrołęce.

Do podstawowych zadań MJWPU należą 
m.in.:

• Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz 
szkoleń dla Beneficjentów

• Nabór oraz ocena wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów

• Wybór projektów

• Przygotowanie i podpisywanie umów o dofinansowanie 
projektów z Beneficjentami

• Przekazywanie płatności na rzecz Beneficjentów,

• Monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu  
w realizacji projektów oraz weryfikacja sprawozdań  
i wniosków o płatność Beneficjentów

• Kontrola realizacji poszczególnych projektów dofinanso-
wanych w ramach RPO WM.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych peł-
ni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 
a także komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. MJWPU jest Instytucją Pośredniczącą we wdra-
żaniu osi priorytetowych I-VII i IX-X RPO WM 2014-2020, 
natomiast Instytucją Pośredniczącą dla osi priorytetowej 
VIII (Rozwój rynku pracy) jest Wojewódzki Urząd Pracy  
w Warszawie.

Szczegółowe informacje o funduszach unijnych dla Mazow-
sza dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

PIFE
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – wiedza  
o unijnych funduszach na wyciągnięcie ręki 

Dla kogo, na co - a w szczególności, czy mój pomysł na projekt 
ma szansę otrzymać unijne wsparcie? To kilka pytań nurtują-
cych wszystkie osoby zainteresowane funduszami unijnymi. 

W ramach mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich (PIFE) Specjaliści ds. funduszy euro-
pejskich udzielą fachowej i merytorycznej odpowiedzi na 
wszystkie pytania podczas indywidualnych konsultacji oso-
bistych, telefonicznych i mailowych – m.in. w zakresie pozy-
skania środków, realizacji oraz rozliczania projektów. Oprócz 
indywidualnie przeprowadzonych konsultacji PIFE organizują 
spotkania informacyjne oraz szkolenia dla przedsiębiorców, 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, benefi-
cjentów i potencjalnych beneficjentów oraz dla każdego, kto 
jest zainteresowany realizacją projektów ze wsparciem fun-
duszy Unii Europejskiej.

Mazowieckie punkty informacyjne wchodzą w skład ogólno-
polskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Gdzie jeszcze szukać informacji?
Mazowieckie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich otwarte są do Państwa dyspozycji pięć dni w tygodniu:  
w poniedziałki od 8:00-18:00, od wtorku do piątku od 8:00-16:00.

infolinia 801 101 101

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mie-
ści się w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie,  
e-mail.: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

• Lokalny Punkt Informacyjny w Ciechanowie,  
ul. Plac Kościuszki 5,  
e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

• Lokalny Punkt Informacyjny w Ostrołęce,  
ul. Piłsudskiego 38,  
e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu

• Lokalny Punkt Informacyjny w Płocku,  
ul. Kolegialna 19,  
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

• Lokalny Punkt Informacyjny w Radomiu,  
ul. Kościuszki 5a,  
e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

• Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach,  
ul. Piłsudskiego 7,  
e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

Szczegółowe informacje na temat sieci PIFE, a także aktualne 
harmonogramy spotkań informacyjnych można znaleźć na 
stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych www.mazowia.eu.

Fundusze Europejskie www.funduszeeuroejskie.gov.pl oraz 
na Facebooku www.facebook.com/pife.mazowsze. 

Wszelkie usługi realizowane w ramach PIFE świadczone są 
bezpłatne. 
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