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Tabela zmian do RPO WM 2014-2020 

 

Lp. strona i nazwa sekcji 
Propozycja nowego zapisu  

RPO WM 2014-2020 
Uzasadnienie 

Zmiany w oparciu o wymaganą przez art. 37 rozporządzenia ue 1303/2013  Analize ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

1.  

Str. 95 
KATEGORIE 
INTERWENCJI  
[SEKCJA 2.A.9] 
(dla OP 3) 

Tabela 8: Wymiar 2 - Forma finansowania 
01 – 159 299 786 
04 –  54 070 000 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2.  

s. 92-93 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU  
[SEKCJA 2.A.6.5] 
(dla PI 3c) 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 
programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 3c) 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1430 

(2023) 
2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1430 
(2023) 

3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 60 
(2023) 

4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w ramach sektora 
strategii inteligentnej specjalizacji – 60 (2023) 

5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 60 
(2023) 

6. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (dotacje) – 44 000 000 (2023) 

7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje – 1370 (2023) 

8. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) - 34 000 000 
(2023) 

9. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach – 180 (2023) 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2014-2020”, zgodnie z którym w ramach PI 3c przewidziano trzy 
instrumenty IIF, małą pożyczkę, dużą pożyczkę i poręczenie. Wartości 
wskaźników zostały zaktualizowane, zgodnie z wynikami badania i 
zaokrąglone do pełnych dziesiątek.  
 
Zmiana wynika ze zmian podziału alokacji na dotację i instrumenty 
inżynierii finansowej.  
 
01 (dotacje) – założono 149 358 851, będzie 159 299 786 
04 (instrumenty) – założono  64 010 935, będzie 54 070 000 
 
Zwiększenie alokacji przeznaczonej na dotacje spowodowało 
zwiększenie liczby przedsiębiorstw które otrzymają dotację. W badaniu 
na stronie 106 wskazano dokładnie również liczbę przedsiębiorstw 
która powinna skorzystać ze wsparcia w ramach poszczególnych 
instrumentów finansowych 
Dane zaokrąglono do pełnych dziesiątek. 



3.  

s. 94 
RAMY WYKONANIA  
[SEKCJA 2.A.8] 
 
Tabela 6 – Ramy 
wykonania dla osi 
priorytetowej 
(dla OP 3) 

Tabela 6 – Ramy wykonania dla osi priorytetowej 
 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 487 

(2018) i 3700 (2023) 

Zmiana zgodna z wynikami  ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego .  
 
Zmiana jest konsekwencją zmniejszenia liczby przedsiębiorstw które 
uzyskają wsparcie w ramach PI 3c. Współczynnik procentowy na rok 
2018 nie ulega zmianie. 

4.  

Str.91 
PLANOWANE 
WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 3c) 

Przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych.  
 
Na podstawie oceny ex-ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1303/2013 określono w PI 3c zakres i wielkość 
instrumentów finansowych, wskazując w szczególności na: 
- pożyczkę;  
- poręczenia. 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. 

5.  

Str. 116   
KATEGORIE 
INTERWENCJI  
[SEKCJA 2.A.9] 
(dla OP 4) 

Tabela 8: Wymiar 2 - Forma finansowania 
01 – 304 859 153 
04 –  19 500 000 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.  Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w 
ramach PI 4e.  W związku z tym zmianie uległa wysokość środków 
przeznaczonych na Instrumenty finansowe 

6.  

s. 101 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU  
[SEKCJA 2.A.6.5] 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych – 30 MW (2023) 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

- 40 000 tony równoważnika CO2 (2023) 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2014-2020” 
 
Zmiana wynika ze zmiany założeń do RPO WM. Pierwotnie założono 
średni poziom dofinansowania projektów na poziomie 50% (poza IIF), 
co wynikało z faktu, że przedsiębiorcy mieli otrzymać wsparcie 
dotacyjne (zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 dot. pomocy 
publicznej dla OZE prób dofinansowania wynosi do 45%). Jednakże 
zgodnie z badaniem ewaluacyjnym przedsiębiorcy otrzymają wsparcie 
w formie instrumentów zwrotnych, a jednostki samorządu 



programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 4a) 

terytorialnego w formie dotacji. W związku z powyższym zmieniono 
poziom dofinansowania projektów z 50% na 80% (dla Jst). Zwiększenie 
poziomu dofinansowania projektów oznacza, że koszt dofinansowania 
jednostek poszczególnych wskaźników w tym działaniu rośnie, co 
przekłada się mniejszą liczbę projektów możliwych do dofinansowania 
oraz na mniejszą wartość docelową wskaźników. 
 
W badaniu dla PI 4a zapisano (str. 126): 
 
„Podsumowując, w przypadku projektów realizowanych przez 
przedsiębiorców z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
stosowane będą pożyczki połączone z dotacjami. Podstawowym 
argumentem przemawiającym za zastosowaniem instrumentu 
finansowego jest potencjalna rentowność projektów, stwierdzona 
również podczas badań ilościowych. W odniesieniu do inwestycji 
realizowanych przez samorządy proponuje się zastosowanie dotacji. O 
wyłączeniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego z zakresu 
stosowania instrumentów finansowych przesądza fakt, że wiele 
samorządów zbliżyło się do poziomu zadłużenia uniemożliwiającego 
zaciąganie kolejnych zobowiązań.” 

7.  

Str.100 
PLANOWANE 
WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 4a) 

Przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych.  
Na podstawie oceny ex-ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1303/2013 określono w PI 4a zakres i wielkość 
instrumentów finansowych, wskazując w szczególności na: 
- pożyczkę;  

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. 

8.  

Str.106 
PLANOWANE 
WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 4c) 

Przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych.  
Na podstawie oceny ex-ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1303/2013 określono w PI 4c zakres i wielkość 
instrumentów finansowych, wskazując w szczególności na: 
- pożyczkę;  

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. 

9.  s.109-110 
Tekst do usunięcia:  
W przypadku powyższych inwestycji preferowane powinny 

Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne. 



OPIS TYPÓW I 
PRZYKŁADY 
PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE 
MAJĄ ZOSTAĆ OBJĘTE 
WSPARCIEM, ICH 
OCZEKIWANY WKŁAD W 
REALIZACJĘ CELÓW 
SZCZEGÓŁOWYCH, W 
STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, 
WSKAZANIE 
GŁÓWNYCH GRUP 
DOCELOWYCH, 
POSZCZEGÓLNYCH 
TERYTORIÓW 
DOCELOWYCH I TYPÓW 
BENEFICJENTÓW 
[SEKCJA 2.A.6.1] 
(dla PI 4e) 

być instrumenty finansowe. Możliwość użycia 
instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie 
przedmiotem oceny ex-ante zgodnie z wymaganiami 
artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

10.  

s. 107 
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU  
[SEKCJA 2.A.6.5] 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 
programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 4c) 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 

300 szt. (2023) 
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych -  
3. 82 000 000 kwh/rok (2023) 
4. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii – 5 500 gospodarstwa domowe (2023) 
5. Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej - 9 

MW (2023) 
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

– 54 400 tony równoważnika CO2 (2023) 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2014-2020”  
 
Zmiana wynika ze zmiany założeń do RPO WM. Pierwotnie założono 
średni poziom dofinansowania projektów na poziomie 60% (poza IIF), 
co wynikało z faktu, że przedsiębiorcy mieli otrzymać wsparcie 
dotacyjne (zgodnie z rozporządzeniem 651/2014 dot. pomocy 
publicznej dla OZE prób dofinansowania wynosi do 55%). Jednakże 
zgodnie z badaniem ewaluacyjnym przedsiębiorcy otrzymają wsparcie 
w formie instrumentów zwrotnych, a pozostali beneficjenci w formie 
dotacji. W związku z powyższym zmieniono poziom dofinansowania 
projektów z 50% na 80% (dla dotacji). Zwiększenie poziomu 
dofinansowania projektów oznacza, że koszt dofinansowania jednostek 
poszczególnych wskaźników w tym działaniu rośnie, co przekłada się 



mniejszą liczbę projektów możliwych do dofinansowania oraz na 
mniejszą wartość docelową wskaźników. 
 
W badaniu dla PI 4c zapisano (str. 152): 
„(…)  Z uwagi na niski próg pomocy publicznej (30% dodatkowych 
kosztów inwestycji niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu 
efektywności energetycznej) korzystniejszą formą wsparcia dla 
przedsiębiorców będzie zastosowanie IIF.” 

11.  

Str.113 
PLANOWANE 
WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 4e) 

Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów 
finansowych.  
Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter 
bezzwrotny.  

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. 
Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w ramach PI 4e 

12.  

s. 115 
RAMY WYKONANIA 
 
 
Tabela 6 – Ramy 
wykonania dla osi 
priorytetowej 
(dla OP 4) 

Tabela 6 – Ramy wykonania dla osi priorytetowej 
 
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 

33 (cel pośredni 2018) i  300 szt. (2023) 

 Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2014-2020”  
 
Zmiana jest konsekwencją zmian w tabeli wskaźnikowej nr 5 dla PI 4c.. 
Współczynnik procentowy na rok 2018 nie ulega zmianie. 

13.  

Str. 141   
KATEGORIE 
INTERWENCJI  
 
[SEKCJA 2.A.9] 
(dla OP 5) 

Tabela 8: Wymiar 2 - Forma finansowania  
01 -  91 442 566 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.  Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w 
ramach PI 6a 

14.  

Str.128  KIERUNKOWE 
ZASADY WYBORU 
OPERACJI  
[SEKCJA 2.A.6.2] 
(dla PI 6a) 

Tekst do usunięcia: 
Instrumenty Finansowe  

Operacje będące instrumentami finansowymi będą 
wybierane przez IZ na podstawie oceny ex-ante. IZ 
wybierze podmiot, który wdraża instrument finansowy 

Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w ramach 6a 



(beneficjenta) dopiero po decyzji o wkładzie w formie 
instrumentu finansowego. 

15.  

Str.128  KIERUNKOWE 
ZASADY WYBORU 
OPERACJI  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 6a) 

Nie przewiduje się wykorzystania instrumentów 
finansowych.  

Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w ramach PI 6a  

16.  

Str.128  KIERUNKOWE 
ZASADY WYBORU 
OPERACJI  
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 6a) 

Przewiduje się, że pomoc będzie miała charakter 
bezzwrotny.  

Badanie ewaluacji ex-ante wskazało wsparcie dotacyjne w ramach PI 6a 

17.  

s. 157 
KATEGORIE 
INTERWENCJI 
[SEKCJA 2.A.9] 
(dla OP 6) 

Tabela 8: Wymiar 2 - Forma finansowania 
01 -  91 411 947 
04 – 25 000 000 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

18.  

s. 155 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU 
[SEKCJA 2.A.6.5] 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 
programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 9b) 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach  – 34 szt. (2023) 
2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 25 ha 

(2023) 
3. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich – 36 000 m2 
(2023) 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji ex-ante „Analiza ex-ante 
zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2014-2020”  
 
Zmiana wynika z obliczenia wartości wskaźników możliwych do 
uzyskania w ramach IIF (małej i dużej pożyczki): 
 
W badaniu dla "małej pożyczki" zaplanowano kwotę 49,84 mln zł (6 
obiektów, 3 ha powierzchni obszaru i 4000 m2 powierzchni budynków), 
a dla "dużej pożyczki" kwotę 46,01 mln zł (4 obiekty, 6 ha powierzchni 
obszaru i 8000 m2 powierzchni budynków). 
Dla pozostałej alokacji (dotacji) utrzymano przyjęte wcześniej koszty 
jednostkowe wskaźników. Nowe wartości wskaźników uzyskano 
poprzez agregację wartości wskaźników uzyskanych dzięki dotacjom 
(przy przyjętych wcześniej kosztach jednostkowych) i wartości 
wskaźników wskazanych w badaniu ewaluacyjnym możliwych do 
uzyskania w ramach IIF. 



19.  

s. 156 
RAMY WYKONANIA  
[SEKCJA 2.A.8] 
 
Tabela 6 – Ramy 
wykonania dla osi 
priorytetowej 
(dla OP 6) 

Tabela 6 – Ramy wykonania dla osi priorytetowej 
 
1. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach – 4 (2018) i 34 (2023) 

Zmiana wartości wskaźnika w tabeli 5 jest  zgodna z wynikami ewaluacji 
ex-ante „Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego 
poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w 
kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego  
2014-2020”  
 
Zmiana jest konsekwencją zmian w tabeli wskaźnikowej nr 5 dla PI 9b.. 
Współczynnik procentowy na rok 2018 uległ zwiększeniu (ze względu 
na zaokrąglenia w górę). 

20.  

s. 154 
PLANOWANE 
WYKORZYSTANIE 
INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 
[SEKCJA 2.A.6.3] 
(dla PI 9b) 

Na podstawie oceny ex-ante przeprowadzonej zgodnie z 
art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1303/2013 określono w PI 9b zakres i wielkość 
instrumentów finansowych, wskazując w szczególności 
na pożyczkę. 

Zmiana zgodna z wynikami ewaluacji Analizy ex-ante zawodności rynku 
i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

Zmiany zgłoszone prze ZIT WOF 

21.  

s. 81-82 
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU  
[SEKCJA 2.A.6.5] 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 
programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 3a) 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych – 790 ha (2023) 
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach inwestycyjnych – 71 szt. (2023) 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach – 397 EPC (2023) 
 

Zmiana wartości wskaźników dot. terenów inwestycyjnych wynika ze 
zmian wartości wskaźników dla ZIT WOF. Na ZIT WOF przewidziano 
11,6 mln euro z 33 mln euro przeznaczonych na wsparcie terenów 
inwestycyjnych w ramach RPO WM. Z kosztów jednostkowych 
przyjętych do RPO WM wynika, że w ramach ZIT WOF powinny być 
zrealizowane następujące wartości wskaźników: 
 
1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 359 ha 

(2023) 
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych – 32 szt. (2023) 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 175 

EPC (2023) 
 
Jednakże z analiz ZIT WOF wynika, że w ramach danej alokacji możliwa 
jest realizacja mniejszej wartości wskaźników, tj: 



 
1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 149 ha 

(2023) 
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych – 13 szt. (2023) 
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 72 EPC 

(2023) 
 
Powyższe wynika z analiz ZIT WOF, a w szczególności na podstawie 
badania „Analiza możliwości rozwoju oferty terenów inwestycyjnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” realizowanego przez 
zewnętrznego wykonawcę, a przekazanej w marcu 2015 roku.  

22.  

s. 184 
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
W PODZIALE NA 
PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE ORAZ, 
W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH, NA 
KATEGORIE REGIONU  
[SEKCJA 2.A.6.5] 
 
Tabela 5 - Wspólne i 
specyficzne dla 
programu wskaźniki 
produktu 
(dla PI 8iv) 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie – 388 osób (2023) 
2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 – 6 187 szt. (2023) 
 

Zmiana wartości wskaźników dot. opieki nad dziećmi do lat 3 wynika ze 
zmian wartości wskaźników dla ZIT WOF. Na ZIT WOF przewidziano 
12,7 mln euro z 27,2 mln euro przeznaczonych na wsparcie zwiększenia 
dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach RPO WM. Z 
kosztów jednostkowych przyjętych do RPO WM wynika, że w ramach 
ZIT WOF powinny być zrealizowane następujące wartości wskaźników: 
 
1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie – 343 osób (2023) 
2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 4 

300 szt. (2023) 
 
Jednakże z analiz ZIT WOF wynika, że w ramach danej alokacji możliwa 
jest realizacja mniejszej wartości wskaźników, tj: 
 
1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 

325 szt. (2023) 
 
Powyższe wynika z analiz ZIT WOF, w zakresie kosztu jednostkowego 
utrzymania miejsca w żłobku publicznym, co zostało zapisane w 
Uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia opłat 
w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę (…).  
 



Ponadto, w ramach instrumentu ZIT WOF nie przewidziano 
finansowania niań, co skutkuje brakiem realizacji wskaźnika „Liczba 
osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie” w ramach ZIT WOF.  

23.  

s. 248 
RAMY WYKONANIA 
[SEKCJA 2.A.8] 
 
Tabela 6 – Ramy 
wykonania dla osi 
priorytetowej  
(dla OP 10) 

Tabela 6 – Ramy wykonania dla osi priorytetowej (w 
podziale na fundusz oraz, dla EFRR i EFS, kategorię regionu) 
 
1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 
13 833 (2018) i 40 546 (2023) 

Zmiana wartości pośredniej wskaźnika dot. uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie  
wynika ze zmian wartości wskaźników dla ZIT WOF. Na ZIT WOF 
przewidziano 8,4 mln euro z 57,6 mln euro przeznaczonych na wsparcie 
kształcenia ogólnego w ramach RPO WM. Przyjmując taki sam procent 
realizacji ramy wykonania dla ZIT i RPO WM, w ramach ZIT WOF 
powinno zostać zrealizowana rama wykonania w wysokości: 
 
1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie – 3 035 osób (2018) 
 
Jednakże z analiz ZIT WOF wynika, że do 2018 roku możliwa jest 
realizacja mniejszej wartości wskaźników, tj: 
 
1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie – 1 663 osób (2018) 
 
ZIT WOF podkreśla, że wartość ta była poddana dokładnej analizie i 
jedynie w takiej części może zostać wykonana do 2018 roku. 

Zmiany uszczegóławiające zgłoszone przez IZ RPO WM 2014-2020 



24.  
PF; indicators; ex-ante 
FI – PI 2c 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
 
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 3  – 200 szt. (2023) 
1. Liczba usług publicznych -udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 4 -transakcja – 100 szt. (2023) 

Zmiana nazwy pierwszego wskaźnika wynika z konieczności 
dostosowania metodologii wskaźników RPO WM do Wytycznych MIR w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego. W metodologii założono 
realizację 200 e-usług na poziomie 3 lub wyższym, z czego 100 na 
poziomie 4 lub wyższym. Powyższe założenie zapisano w dwóch 
wskaźnikach. Jednakże zgodnie z wytycznymi we wskaźnik dot. e-usług 
na poziomie 3 „ Nie należy wliczać usług udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 4 i 5”. W związku z powyższym istnieje konieczność 
przeformułowania nazwy wskaźnika tak aby zawierał on w sobie 
poziomy 3 i wyższe. W niektórych RPO zastosowano podobne 
rozwiązanie. W nowych wytycznych ww. wskaźnik się pojawił jako 
agregujący poziom 3 i 4. 
Wartości wskaźników nie ulegają zmianie. 

25.  
PF; indicators; ex-ante 
FI – OP 2 

Tabela 6 – Ramy wykonania dla osi priorytetowej 
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 3 - 24 (2018) i 200 
(2023) 

Zmiana jest konsekwencją zmiany nazwy wskaźnika w tabeli 5 dla PI 2c. 
Zmiana nazwy wskaźnika wynika  z konieczności dostosowania 
metodologii wskaźników RPO WM do Wytycznych MIR w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego. W metodologii założono 
realizację 200 e-usług na poziomie 3 lub wyższym. Jednakże zgodnie z 
wytycznymi we wskaźnik dot. e-usług na poziomie 3 „ Nie należy 
wliczać usług udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 i 5”. W 
związku z powyższym istnieje konieczność przeformułowania nazwy 
wskaźnika tak aby zawierał on w sobie poziomy 3 i wyższe. W 
niektórych RPO zastosowano podobne rozwiązanie.  W nowych 
wytycznych ww. wskaźnik się pojawił jako agregujący poziom 3 i 4. 
Wartości wskaźnika nie ulegają zmianie. 

26.  
Energy, OZE, PA 
– PI 4a – 2.A.6.1 

W zakresie energetyki wodnej możliwa będzie realizacja 
projektów wyłącznie na już istniejących budowlach 
piętrzących lub wyposażonych w elektrownie wodne, przy 
jednoczesnym braku możliwości wznoszenia nowych 
budowli piętrzących na cele hydroenergetyczne. 

Zapis zgodny ze zaktualizowaną wersja Umowy Partnerstwa. Zapis ma 
na celu doprecyzowanie opisu interwencji oraz   przyczyni się do 
standaryzacji opisu interwencji w przedmiotowym obszarze. 

27.  
Energy 
Beneficiaries; 
– PI 4a 2.A.6.1 

Dodanie zapisu: 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; 

Ujednolicenie zapisu w ramach RPO WM 2014-2020, w przypadki PI 4a 
należy wyodrębnić podmiot z NGO 

28.  Energy 
podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 
ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ; 

Ujednolicenie zapisu w ramach RPO WM 2014-2020 



Beneficiaries 
 - PI 4a  
2.A.6.1 

29.  
Energy 
Beneficiaries 
 - PI 4c 2.A.6.1 

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 
ochrony zdrowia - posiadające kontrakt z NFZ; 

Ujednolicenie zapisu w ramach RPO WM 2014-2020 

30.  
Beneficiaries –cały dok. 
RPO 

organizacje pozarządowe Ujednolicenie zapisu w ramach RPO WM 2014-2020 

31.  
Energy 
PI 4a – 2.A.6.2 

Tekst do usunięcia: 
projekty przyczyniające się do upowszechniania edukacji 
ekologicznej, komplementarne do podejmowanych w tym 
kierunku działań na poziomie krajowym  

Zapis zdublowany. Analogiczny zapis został zamieszczony poniżej w 
preferencjach wyboru projektów i brzmi on:  projekty przyczyniające 
się do upowszechnienia edukacji ekologicznej (w szczególności, 
zwiększające świadomość społeczną w zakresie OZE oraz energetyki 
prosumenckiej).  

32.  
Energy- 
PI   4a – 2.A.6.2 

realizacja projektów wykazujących jak najwyższe do 
osiągnięcia efekty oraz inne planowane do osiągnięcia 
rezultaty w stosunku do planowanych nakładów 
finansowych np. wielkość redukcji CO2;  

Zmiana techniczna/ stylistyczna 

33.  Energy – PI 4c 2.A.6.1 

Podczas realizacji zadań inwestycyjnych  
w szczególności należy mieć na uwadze instalację liczników 
niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych 
o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej. 
Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i 
zaworów podpionowych, w przypadku braku 
wcześniejszych działań w tym zakresie oraz jeżeli będzie to 
wynikać  
z przeprowadzonego audytu energetycznego.  

Zmiana techniczna/stylistyczna. Zapis w obecnej formie jest nie do 
końca zrozumiały, wynika prawdopodobnie z dosłownego tłumaczenia 
zapisu z języka angielskiego.  Aktualizacja zapisu  ma na celu 
doprecyzowanie opisu interwencji oraz   przyczyni się do standaryzacji 
opisu interwencji w przedmiotowym obszarze. 
Propozycja nowego zapisu jest zgodna z analogicznym zapisem 
zawartym w POiŚ 2014-2020 oraz SZOP POiŚ 2014-2020 

34.  
Energy 
PI   4c – 2.A.6.2 

W obszarze ochrony zdrowia realizacja projektów z zakresu 
termomodernizacji 
będzie możliwa w przypadku zgodności z dokumentem 
,,Mapa potrzeb zdrowotnych” opracowanym przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru 
ochrony zdrowia nie dotyczy jedynie szpitali, dlatego tez propozycja 
zmiany tekstu zapisu na szerszy, zgodny z obszarem obejmowania 
podmiotów mapami potrzeb zdrowotnych, które nie uwzględniają 
jedynie szpitali lecz również pozostałe podmioty lecznicze. Korekta 
przyczyni się do standaryzacji opisu interwencji w przedmiotowym 
obszarze. 

35.  
Energy 
PI   4c – 2.A.6.2 

realizacja projektów z zakresu efektywności dystrybucji i 
produkcji ciepła oraz chłodu (kogeneracja), prowadzonych 

Zmiana polega na doprecyzowaniu zapisu względem danego typu 
interwencji 



w ramach strategii niskoemisyjnych (plany gospodarki 
niskoemisyjnej);  

36.  
Energy 
PI   4c – 2.A.6.2 

Usunięcie zapisu ze str. 105. 
Modyfikacja zapisu ze str. 106 na :  
,,Priorytetowo powinny być wspierane projekty 
wykorzystujące odnawialne źródła energii”.  

Zapis jest zdublowany. Proponujemy usunięcie zapisu z kierunkowych 
kryteriów i umieszczenie zmodyfikowanego zapisu w preferencjach.  
Zaktualizowany zapis jest zgodny z przesłanymi przez KE klauzulami 

37.  
Energy 
PI   4c – 2.A.6.2 

 Preferowana będzie realizacja projektów 
zwiększających efektywność energetyczną 
powyżej 60%. 

 Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej 
modernizacji energetycznej zwiększające 
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą 
kwalifikowały się do dofinansowania; 

Aktualny zapis należy rozdzielić. Należy przenieść  zapis ,,Preferowana 

będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną 

powyżej 60%.” do preferencji a pozostałą część zdania dot. głębokiej 

kompleksowej pozostawić w sekcji Kierunkowe kryteria wyboru . 

Zaktualizowany zapis jest zgodny z przesłanymi przez KE klauzulami  

38.  
Energy 
PI   4c – 2.A.6.2 

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem 
inwestycji zwiększających efektywność energetyczna i 
ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, 
w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych 
urządzeń. 

Zmiana stylistyczna. Zaktualizowany zapis jest zgodny z przesłanymi 
przez KE klauzulami  

39.  
Urban transport – PI 4e 
2.A.6.1 

Wsparcie będzie skierowane na teren miasta lub miasta i 
obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. Przedmiotowe 
inwestycje powinny być realizowane w szczególności na 
obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych 
poziomach zanieczyszczeń powietrza oraz w oparciu o 
przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej.  

Brak zmiany treści zapisu. Zmiana polega na przeniesienie zapisu dwa 
akapity poniżej, celem uwypuklenia iż zapis jest ściśle związany z 
inwestycjami w niskoemisyjny transport miejski 

40.  
Energy 
PI 4e 2.A.6.1 

Zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji służyć będzie 
wymiana źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła, a także bardziej przyjaznego 
środowisku np. kotły spalające biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe. Wsparcie uzyskają jedynie inwestycje w 
wysokosprawne indywidualne urządzenia do ogrzewania 
(indywidualne źródła ciepła), w tym również 
mikrokogeneracja zgodnie z kryteriami określonymi we 
właściwych przepisach unijnych. 

W zapisach RPO WM funkcjonuje zapis, iż wymiana indywidualnych 
źródeł ciepła jest możliwa również przy zastosowaniu biomasy i gazu, 
dodatkowo w kryteriach wyboru widnieje zapis o preferencjach dla 
odnawialnych źródeł energii, wprowadzono również przesłana przez KE 
klauzę z zakresu mikrokogeneracji, dlatego tez należy jasno wskazać iż 
mikrokogerenacja będzie dopuszczona w tym działaniu. Zmiana zgodna 
z zaleceniami KE wyrażonymi w przekazanych w grudniu 2014 r. 
klauzulach. 

41.  
Energy 

PI 4e 2.A.6.1 

Tekst do usunięcia: 
Jednakże inwestycje w rozbudowę i/lub modernizacje sieci 
ciepłowniczych otrzymają dofinansowanie w ramach RPO 

Aktualizacja Umowy Partnerstwa dopuszcza przedmiotowa interwencje 
w ramach RPO WM 2014-2020 



WM pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia 
poprzez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa. 

42.  
Energy 
PI 4e 2.A.6.1 

Dodanie zapisu: 

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y; 

W treści RPO WM 2014-2020 PI 4e – widnieje zapis ,,Wspierane będą 
działania mające na celu zmianę sposobu ogrzewania powierzchni 
poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych 
kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz 
kotłowni osiedlowych a także podłączenie obiektów do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.”  Należy więc jasno wyodrębnić beneficjenta. Dotychczas 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe znajdowały się pod hasłem 
przedsiębiorstw, a TBS-Y pod hasłem jednostki organizacyjne JST 
posiadające osobowość prawną; 

43.  
Energy 
PI 4e 2.A.6.2 

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem 
inwestycji zwiększających efektywność energetyczna i 
ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, 
w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych 
urządzeń 

Zdublowanie zapisu.  Zaktualizowany zapis jest zgodny z przesłanymi 
przez KE klauzulami  

44.  
Energy 
PI 4e 2.A.6.2 

Przeniesienie zapisu do preferencji oraz zmiana na: 
Priorytetowo powinny być wspierane projekty 
wykorzystujące odnawialne źródła energii.  

Należy przenieść zapis do preferencji. Zaktualizowany zapis jest 
zgodny z przesłanymi przez KE klauzulami 

45.  PI 4e 2.A.6.2 

realizacja projektu wykazującego efektywności w 
rozładowaniu zatorów, skuteczność w poprawie 
dostępności i mobilności, a także przyczyniającego się do 
zwiększenia liczby osób korzystających transportu 
publicznego;  

Należy przenieść zapis do preferencji. 

46.  
Culture 
PI 6c – 2.A.6.2 

Podczas oceny projektów obok elementów takich jak 
analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka, 
pod uwagę będą brane  m.in. następujące aspekty: 

 analiza popytu - wykazanie zapotrzebowania na dany 
projekt, w tym szacowanej liczby odwiedzających; 

 realizacja priorytetów rozwoju kultury: 
 poprawa dostępności do kultury - tj. w wymiarze 

fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do 
prowadzenia działalności kulturalnej, jak również 
budowanie świadomości i edukacja kulturalna; 

Zmiany redakcyjne. Zapisy literalnie zgodne z Umową Partnerstwa 



 zachowanie dziedzictwa kulturowego 
(materialnego i niematerialnego) dla przyszłych 
pokoleń; 

 umożliwienie nowych form uczestnictwa w 
kulturze - tworzenie warunków do rozwoju oferty 
kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w 
obszarze działalności kulturalnej wynikające z 
rozwoju technicznego oraz przemian społecznych 
we współczesnej gospodarce; 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub 
regionu. 

 zapewnienie trwałości efektów, w tym generowane 
efekty mnożnikowe - promowane będą rozwiązania 
wpływające na poprawę efektywności 
funkcjonowania obiektów/instytucji w długim 
okresie, w tym rozwiązania pozwalające na: 

 obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków 
inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną; 

 zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
energooszczędnych - zmniejszenie 
zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to 
zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji 
budynków; 

 dywersyfikację źródeł finansowania działalności - 
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania; 

 dodatnie efekty ekonomiczne - oddziaływanie na 
bezpośrednie otoczenie inwestycji; 

 tworzenie nowych miejsc pracy. 

47.  
Beneficiaries 
PI 6d – 2.A.6.1 

Zestawienie głównych grup beneficjentów:  

 JST, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną; 

 podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, 
w których większość udziałów lub akcji posiada 
samorząd; 

Dodanie beneficjenta RDOŚ, jako podmiotu zarządzającego 
rezerwatem albo sprawującego nadzór nad rezerwatem. 



 podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. 
Nr 0, poz. 907 z późn. zm.); 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

48.  
Beneficiaries 
PI 9b- 2.A.6.1 

 organizacje pozarządowe; 
 jednostki organizacyjne pomocy i integracji 

społecznej (jopis); 
Ujednolicenie zapisu w ramach RPO WM 2014-2020. 

49.  
Selection mode 
PI 9b- 2.A.6.2 
 

 projekty polegające na powstaniu nowych 
obiektów kubaturowych lub przestrzeni 
publicznych wyłaniane w drodze konkursu 
architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego, w których 
wartość robót budowlanych jest mniejsza niż 10 
mln zł lub dotyczy budynków modernizowanych; 

 projekty polegające na powstaniu nowych 
obiektów kubaturowych lub przestrzeni 
publicznych o wartości przekraczającej 10 mln zł, 
których realizacja objęta jest zakresem projektu 
ubiegającego się o współfinansowanie w ramach 
RPO WM 2014-2020, obligatoryjnie wyłaniane w 
drodze konkursu architektonicznego, 
architektoniczno-urbanistycznego lub 
urbanistycznego. 

Zapis  ma na celu doprecyzowanie opisu preferencji. 

50.  
ESF – 
 PI 8i-2.A.6.1 

 I i II profilu pomocy 
Wynika to z zaleceń IK UP w tym zakresie, aby posługiwać się 
terminologią wprost z ustawy o promocji zatrudnienia. 

51.  
ESF – 
 PI 8i-2.A.6.1 

 należących do II profilu pomocy 
Wynika to z zaleceń IK UP w tym zakresie, aby posługiwać się 
terminologią wprost z ustawy o promocji zatrudnienia. 

52.  
ESF – 
 PI 8i-2.A.6.1 

 do I profilu pomocy 
Wynika to z zaleceń IK UP w tym zakresie, aby posługiwać się 
terminologią wprost z ustawy o promocji zatrudnienia. 

53.  
ESF – 
 PI 8i-2.A.6.1 

 II profilu pomocy 
Wynika to z zaleceń IK UP w tym zakresie, aby posługiwać się 
terminologią wprost z ustawy o promocji zatrudnienia. 

54.  
Selection mode 
2.B.6.1 
 

Tryb naboru:  
Z uwagi na specyfikę interwencji oraz beneficjentów 
pokreślonych podmiotowo w programie, nabory na 
projekty w ramach osi będą odbywały się w trybie 

Omyłka pisarska 



pozakonkursowym, zgodnie z przyjętymi zasadami 
realizacji.  

55.  
Financial plan – sekcja 3 
str. 261 

Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na Program 
wynosi 1 544 686 317 EUR EFRR i 545 153 821 EUR EFS. 
Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane 
na podstawie art. 120 rozporządzenia 1303/2013 
zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej 
osi priorytetowej EFRR i EFS będzie wynosić 522 460 035 
EUR37. 

Omyłka pisarska 

56.  
Financial plan -Tabela 
18a: Plan finansowy 
programu (EUR) 

podsumowanie tabeli kwota w kolumnie „k” wynosi: 
31 347 602 – powinno być 31 347 603 

Omyłka pisarska 

57.  ITI – sekcja 4.2 – str. 267 
Dopuszcza się ewentualne zmiany w przypadku 
modyfikacji Strategii ZIT WOF. 

Omyłka pisarska 

58.  ITI – sekcja 4.2 – str. 268 
Ponadto projekty komplementarne wynikające ze 
Strategii ZIT  WOF uzyskają preferencje podczas starania 
się o środki z PO IŚ 2014-2020. 

Omyłka pisarska 

59.  
Beneficiaries 

PI 8iv 
Str. 183 Sekcja 2.A.6.1 

Zestawienie głównych grup beneficjentów: 
gminy, osoby fizyczne – prowadzące działalność  
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. 

Oczywista omyłka pisarska, ponieważ osoby fizyczne nie mogą być 
beneficjentem w projekcie, a jedynie grupą docelową. 

60.  
PI 4e – str. 111 sekcja 
2.A.6.1-Grupy 
beneficjentów 

Dodanie zapisu: 

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y; 

W treści RPO WM 2014-2020 PI 4e – widnieje zapis ,,Wspierane będą 
działania mające na celu zmianę sposobu ogrzewania powierzchni 
poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych 
kotłowni lub palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz 
kotłowni osiedlowych a także podłączenie obiektów do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.”  Należy więc jasno wyodrębnić beneficjenta. Dotychczas 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe znajdowały się pod hasłem 
przedsiębiorstw, a TBS-Y pod hasłem jednostki organizacyjne JST 
posiadające osobowość prawną; 

61.  
PI 4c i 4e – sekcja 
2.A.6.1- 
Grupy beneficjentów 

Dodanie zapisu: 

 Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu 
dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w 
oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w 
formie (EPC Energy Performance Contracting) 

W związku z dodaniem przez KE do RPO WM 2014-2020 preferencji  - 
Preferowane powinno być wsparcie udzielane poprzez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 
Wg. zasad realizacji projektów w RPO WM 2014-2020 partnerami w 
projekcie mogą być partnerzy wskazani w liście beneficjentów. 



umów o poprawę efektywności energetycznej, o 
ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz 
podmiotów publicznych na terenie objętym RPO 
WM 2014-2020  

 
Chyba, że wg. opinii MIR lub KE aby zawrzeć partnerstwo z  
przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO) nie wymaga 
wpisania ich na listę beneficjentów w RPO WM 2014-2020. 

62.  
PI 6c  – sekcja 2.A.6.1- 
Grupy beneficjentów 

Dodanie zapisu: 
 spółki prawa handlowego, w których udział 

większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – 
posiadają jednostki sektora finansów publicznych;  

W dniu 13 sierpnia br., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zwróciło się z prośbą  

o rozważenie możliwości korekty zapisów Szczegółowych Opisów Osi 

Priorytetowych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 

2014-2020 w zakresie rozszerzenia listy beneficjentów nie objętych 

dofinansowaniem w ramach obszaru kultury POIŚ 2014-2020, a 

dokładnie m.in o przedsiębiorców. 

Przedmiotowa kwestia jest wynikiem zmiany linii demarkacyjnej jaka 

ostatecznie została uzgodniona dopiero w lipcu br., o czy poinformował 

MIR drogą mailową (zmiana linii demarkacyjnej w głównej mierze 

została dokonana zakresie projektów z Listy UNESCO oraz uznanych 

przez Prezydenta RP za Pomniki Historii za pośrednictwem jedynie 

rozgraniczenia kwotowego pomiędzy poziomem krajowym a 

regionalnym). W tym  miejscu pragnę podkreślić iż POIiŚ 2014-2020 

został zaakceptowany przez KE w dn. 16 grudnia 2014 r., a RPO WM 

2014-2020 w dn. 12 lutego 2015 r. Nowy podział interwencji pomiędzy 

kraj a region (załącznik nr 2) zakłada m.in. w odniesieniu do jednostek 

samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, 

organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, 

podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na 

Listę UNESCO, możliwość realizacji projektów dotyczących obiektów 

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych 

przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na 

obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, w 

ramach RPO do kwoty 2 mln euro kosztów całkowitych. 



SZOOP RPO WM 2014-2020 dla Działania 5.3 Dziedzictwo 

kulturowe, uwzględnia zakres wsparcia interwencji w oparciu o nowe 

zapisy linii demarkacyjnej przedstawione  

w załączniku nr. 2. Niemniej jednak z uwagi na niewielką kwotę alokacji 

przeznaczoną na całe działanie związane z dziedzictwem kulturowym tj. 

35,7 mln EUR, a także z uwagi na fakt, iż wspierane budynki powinny 

wykazywać funkcje publiczne, w typach beneficjentów nie 

uwzględniono przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa występują jako 

partnerzy publiczno-prywatni bądź mogą też zakładać fundacje i 

stowarzyszenia i w takiej formie ubiegać się o środki RPO WM 2014-

2020.  

W związku z powyższym w sekcji typy beneficjentów do 

Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, SZOOP RPO WM 2014-2020 

proponuje się wprowadzenie zapisu ,,spółki prawa handlowego, w 

których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – 

posiadają jednostki sektora finansów publicznych”. 

63.  

s. 267 
4.2.ZINTEGROWANE 
DZIAŁANIA NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU OBSZARÓW 
MIEJSKICH 
[Sekcja 4.2] 

Strategię ZIT WOF skoncentrowano na osiągnięciu trzech 
celów: 
 
1. Zwiększenie dostępności usług publicznych; 
2.Rozwój sieci powiązań gospodarczych; 
3.Poprawa jakości przestrzeni. 

Zmiana zapisu zgodna z aktualną wersją Strategii ZIT WOF 2014-2020+ 
 
Wyjaśnienie IZ RPO WM: 
Powyższa zmiana powinna być dokonana, aby w trakcie weryfikacji i 
oceny realizacji programu zapewnić właściwą realizację celów – dla 
projektów ZIT WOF. 
Podczas opracowywania RPO WM, Strategia ZIT WOF była na etapie 
Założeń.  W trakcie prac nad ostateczną wersją Strategii ZIT WOF, 
przyjętą przez Komitet Sterujący ZIT oraz pozytywnie zaopiniowaną 
przez MIR i IZ RPO, w dokumencie  zmodyfikowano cele dostosowując 
je do zdiagnozowanych w tejże. 

64.  Str. 126 [SEKCJA 2.A.6.1] 

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w 
planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. 
W przypadku inwestycji związanych z selektywną zbiórką 
odpadów np. budowa, rozbudowa i modernizacja PSZOK, 
mogą być realizowane przed zatwierdzeniem planów 
inwestycyjnych w ramach WPGO  dla województwa 

Pismo KE oraz MŚ z czerwca 2015 r. w sprawie możliwości realizacji 
projektów dotyczących selektywnej zbiorki odpadów np. PSZOKi przed 
zatwierdzeniem planów inwestycyjnych w ramach WPGO. 



mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 
2022-2027. 

65.  Str. 127 [SEKCJA 2.A.6.1] 

Usunięcie zapisu z listy beneficjentów: 
Zestawienie głównych grup beneficjentów:  

(m.in.) 
 podmiot, który wdraża instrumenty finansowe 
 

W wyniku badania ewaluacyjnego zasadności zastosowania w 
poszczególnych obszarach instrumentów inżynierii  finansowych w 
ramach PI 6a ustalono, iż tego rodzaju wsparcie nie ma uzasadnienia. 

66.  
Str. 184  [SEKCJA 
2.A.6.5] 
 

Tabela 5 - Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 
produktu 
1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie – 87 osób (2023); 
2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 – 2 726 szt. (2023),  

Na etapie opracowywania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 
wykorzystywano doświadczenia z realizacji Programu „Maluch” - 2014 
Ministerstwa Rodziny i Pracy  
i Polityki Społecznej. W Wyniku omyłki pisarskie koszt uruchomienia i 
utrzymania 1 miejsca żłobkowego w RPO WM (w ciągu jednego cyklu 
wsparcia tj. 30 miesięcy) wyceniono jak wartość dofinansowania do 
jednego funkcjonującego już miejsca żłobkowego w Programie 
„Maluch”, a mianowicie na 343 PLN. Rzeczywisty, uśredniony poziom 
miesięcznych kosztów uruchomienia i utrzymania miejsc żłobkowych w 
Programie Maluch wyniósł 987 PLN (źródło: Sprawozdanie Rady 
Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.) w 
2014 r. (Str. 25) Powyższa pomyłka spowodowała trzykrotne obniżenie 
zaplanowanych kosztów jednostkowych na osiągnięcie założonych 
efektów, określonych w RPO WM, a tym samym trzykrotne zawyżenie 
wskaźników produktu w całym Priorytecie Inwestycyjnym. Koszty 
utrzymania miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w RPO WM i 
Programie Maluch 2014 przedstawia Tabela nr 1. 
Analizy przeprowadzone przez Instytucję Zarządzająca RPO WM 
wykazują, iż koszt utworzenia 1 miejsca żłobkowego zapisany obecnie 
w RPO WM nie przystaje do kosztów przewidzianych w Programie 
Maluch. 
Z aktualnie opublikowanej dokumentacji konkursowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonej na stronie: 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-
dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-
2016/, wynika, że w Module 1 wysokość dofinansowania w 2016 r. na 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2016/


utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich 
funkcjonowania wynosi: 
„/…/ – w przypadku wydatków na tworzenie miejsc - nie więcej niż 30 
000 zł na 1 nowotworzone miejsce, 
– w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - nie więcej niż 400 
zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2016 r.”  
Łączna wielkość dofinansowania w skali roku na utworzenie i 
funkcjonowanie 1 miejsca w żłobku w Programie Maluch wynosi zatem 
34 800 PLN (30 000 PLN na uruchomienie miejsca i 4 800 na jego 
funkcjonowanie).   
 
IZ RPO WM dąży do zapewnienia adekwatności poziomu kosztów w 
obydwu programach.  Zachowanie zbieżności kosztów wsparcia na 
tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w RPO WM z programem 
realizowanym na szczeblu krajowym jest konieczne w celu zapewnienia 
jednolitych a przynajmniej porównywalnych warunków wsparcia w tej 
samem formie. Ponadto w celu realizacji zakładanego rezultatu w celu 
szczegółowym Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3 RPO WM, konieczne jest stworzenie 
możliwie najatrakcyjniejszych warunków finansowania, przede 
wszystkim z punktu widzenia osób, które dzięki zapewnieniu opieki nad 
dzieckiem będą mogły powrócić na rynek pracy. Mając na uwadze z 
powyższe, w RPO WM założono zminimalizowanie opłaty wnoszonej 
przez rodziców celem zwielokrotnienia korzyści uzyskiwanych przez 
osoby powracające do zatrudnienia. Biorąc pod uwagę wskazany 
poziom dofinansowania w Programie Maluch, istnieje uzasadniona 
obawa, że dofinansowanie przyjęte w RPO WM nie będzie atrakcyjne 
zarówno dla uczestników projektu jak i potencjalnych wnioskodawców, 
co zagraża bezpośrednio realizacji przyjętego celu szczegółowego. 
Dodatkowym elementem przemawiającym za podniesieniem kosztu 
jednostkowego jest konieczność zapewnienia adekwatnego poziomu 
cross-financingu oraz limitu na zakup środków trwałych składających 
się na wyposażenie tworzonego miejsca żłobkowego. Z treści RPO WM 
wynika, że w PI 8 iv przewidziano finansowanie pobytu dziecka w 
żłobku lub klubie dziecięcym jak też, koszt wyposażenia niezbędnego 
dla realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej.  
 



IZ RPO WM wnosi zatem o dokonanie zmian w RPO WM jak na 
wstępie. Wnioskuje o przyjęcie kosztów zapewniających zgodność z 
Programem Maluch i rzeczywistymi kosztami utrzymania miejsca 
żłobkowego  
w całym cyklu wsparcia, przy założeniu utrzymania jego wysokiej 
atrakcyjności zarówno dla beneficjentów, jak 
i przede wszystkim grup docelowych. Zaktualizowane kalkulacje 
kosztów jednostkowych na cały cykl wsparcia 
i proponowane wskaźniki przedstawiają odpowiednio Tabela nr 2 i 
Tabela nr 3. Ponadto IZ wyjaśnia, że przedmiotowe wskaźniki nie 
wpływają na ramy wykonania VIII Osi Priorytetowej „Rozwój Rynku 
Pracy” RPO WM 2014-2020, ponieważ wskaźniki określone dla 
Działania 8.3 nie są ujęte w ramach wykonania RPO WM. 
Jednocześnie mając na względzie stworzenie możliwe dużej liczby 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, IZ RPO WM planuje na 
etapie konstruowania kryteriów wyboru projektów zastosowanie 
dodatkowych kryteriów sprzyjających oszczędnemu, efektywnemu i 
wydajnemu wydatkowaniu środków.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabele do zmian (poz. 65) -  Str. 184  [SEKCJA 2.A.6.5]: 
 

Tabela nr 1. Koszty utrzymania miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w RPO WM 2014-2020 i Programie Maluch 2014. 

Wyszczególnienie (PLN) RPO WM 2014-2020 Maluch 2014 

Miesięczne koszty utrzymania jednego miejsca żłobkowego1 343 987 

                                                           
1 Sprawozdanie Rady ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.) w 2014 r. (Str. 25) 



Koszty roczne 4 116 11 844 

Koszty  w 3 -letnim okresie finansowania2 12 348 35 532 

 

 

Tabela 2.Kalkulacja kosztu jednostkowego 

Kalkulacja kosztów 

Koszt miesięczny programu „Maluch” 987 

Narzut 20% (cross-financing i środki trwałe) 197 

Razem 1 184 

Dofinansowanie jednostkowe na planowany cykl wsparcia PLN (30 miesięcy) 35 520 

Dofinansowanie jednostkowe na planowany cykl wsparcia EUR (30 miesięcy)3 10 005 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3. Proponowane koszty jednostkowe i docelowe wskaźniki 

Proponowany Wskaźnik RPO WM 2014 – 2020 
 

Całkowity koszt 
jednostkowy 

na 1 cykl 
wsparcia 

/EUR/ 

Wielkość 
docelowa 

2023 
Poddziałanie 

8.3.1 

Wielkość 
docelowa 

2023 
 Poddziałanie 

8.3.2 

Wielkość 
docelowa 

2023 
 Poddziałania 
8.3.1 i 8.3.2 

 

                                                           
2 Różnica w wysokości kosztów w cyklu 3 lat w RPO WM 2014-2020 i programie „Maluch” wynika z różnicy kursów przyjętych do przeliczeń na EUR. 
3 Kurs EUR przyjęto na poziomie kursu branego pod uwagę przy wyliczaniu kosztów w RPO WM – 3,55 PLN 



Alokacja (EU) 14 446 697 12 776 522 27 223 219 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem  
w programie4 

12 500 87 0 87 

Wskaźnik: liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 35 12 500 1 358 1 281 2 726 

 

                                                           
4 Koszt uwzględniający dofinansowanie UE - 10 000 EUR oraz wkład własny beneficjenta 2 500 EUR 
5 Ibidem 4 


