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1 Informacje
o badaniu

Badanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/15, pn.: 
„PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów 
ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna

Ewaluacja ex-post Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2007-2013 została 
przeprowadzona przez Ecorys Polska Sp. 
z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego 
pomiędzy styczniem a majem 2017 roku.

W trakcie badania analizowano efekty 
RPO WM w odniesieniu do czterech kryte-
riów ewaluacyjnych:

• skuteczności,

• użyteczności,

• efektywności,

• trwałości

Zastosowana metodologia łączyła wykorzy-
stanie technik jakościowych i ilościowych.

W trakcie badania:

• przeprowadziliśmy analizę źródeł za-
stanych (desk research),

• odtworzyliśmy logikę interwencji 
na poziomie poszczególnych Osi Prio-
rytetowych,

• przeprowadziliśmy wywiady z 11 
przedstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego oraz MJWPU,

• zorganizowaliśmy sześć zognisko-
wanych wywiadów grupowych (foku-
sów) z ponad 40 beneficjentami RPO 
WM 2007-2013,

• zrealizowaliśmy łącznie 1325 ankiet 
z beneficjentami, w tym z przedsię-
biorcami korzystającymi z inicjatywy 
JEREMIE oraz z innych instrumentów 
finansowych,

• przeprowadziliśmy ankiety z miesz-
kańcami województwa,

• rozmawialiśmy z przedstawicielami 
BGK oraz pośrednikami finansowymi,

• analizowaliśmy przypadki beneficjen-
tów, którzy rozwiązali umowy o dofi-
nansowanie,

• badaliśmy mieszkańców, których ży-
cie uległo zmianie w skutek realizacji 
projektów w ramach RPO,
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POBUDZANIE BADAŃ,
INNOWACYJNOŚCI

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W MŚP

713
projektów

Najpopularniejsza
kategoria interwencji:

Najwyższa kwota 
wsparcia z UE według
kategorii interwencji: 

DROGI
LOKALNE/REGIONALNE

2�013�862�471,93 

26,62%

Najczęściej wspierany rodzaj 
działalności gospodarczej 
w ramach instrumentów: 

HANDEL HURTOWY 
I DETALICZNY

Najczęściej wspierany rodzaj 
działalności gospodarczej 

w ramach dotacji: INNE 
NIEWYSZCZEGÓLNIONE 

USŁUGI

Większość przedsiębiorstw 
korzystających 

ze wsparcia stanowiły
mikroprzedsiębiorstwa

Liczba
zidentyfikowanych odbiorców

ostatecznych wsparcia:

367
Liczba przedsiębiorców

korzystających z instrumentów
finansowych:

2414

POBUDZANIE BADAŃ

Najpop
kategori

1111111333333333333
ektów

Najwy
wsparc
katego

LOKALN

2�013�

2

Liczba
zidentyfikowanych odbiorc

ostatecznych wsparcia:

367ANIE BADAŃ

717
rojepro

pularniejsza
a interwencji:

Kwota wsparcia w ramach 
instrumentów finansowych:

POŻYCZKA:
258�913�424,87 zł

PORĘCZENIE:
71�820�075,50 zł

REPORĘCZENIE:
8�000�000,00 zł

8
27

2423

Osi
Działań
Projekty dotacyjne

Łączna kwota wsparcia
z UE w ramach dotacji:

7�565�226�393,92 zł

Projekty realizowane
w ramach RPO WM 2007-2013

I Oś Priorytetowa
Tworzenie warunków dla rozwoju 
potencjału innowacyjnego  
i przedsiębiorczości na Mazowszu

W ramach I Osi zrealizowano 1229 projek-
tów, co stanowiło ponad połowę wszystkich 
projektów dofinansowanych w ramach RPO 

WM 2007-2013. Ich wartość przekroczyła 
3923 mln zł, przy dofinansowaniu wynoszą-
cym ponad 2 mld zł. Ze wsparcia korzystali 
przede wszystkim przedsiębiorcy planujący 
rozwinięcie działalności, ekspansję na ryn-
ki zagraniczne lub wdrażający innowacje, 
a także instytuty badawcze, instytucje oto-
czenia biznesu, jednostki badawcze, uczel-
nie wyższe oraz inicjatywy klastrowe.

Efekty I Osi to m.in.:

II Oś Priorytetowa
Przyspieszenie e-Rozwoju 
Mazowsza

W latach 2007-2013 zrealizo-
wano łącznie 264 projekty z II 
Osi Priorytetowej. Beneficjen-
tami były jednostki samorzą-
du terytorialnego, instytucje 
publiczne, w tym biblioteki, 
szpitale, szkoły wyższe i zakła-
dy opieki zdrowotnej, a także 
przedsiębiorcy. Łączna war-
tość projektów przekroczyła 
775 mln zł, przy dofinansowa-
niu równym 624 mln zł. Wśród 
efektów wymienić należy:

        1 535
Liczba innowacji wprowadzonych 

przez powstałe dzięki udzielonemu 
wsparciu przedsiębiorstwa

3 438
Liczba nowych 

lub udoskonalonych 
produktów/usług

        76
Liczba nowych/udoskonalonych produktów/

usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa 
dzięki powiązaniom kooperacyjnym

  1 008
Liczba podpisanych  

kontraktów handlowych

        4 070 
nowych  miejsc pracy

3 658,85 km
Długość wybudowanej sieci Internetu 

szerokopasmowego

884 051
Liczba osób, które 

uzyskały możliwość 
dostępu do Internetu

135 654
Liczba osób 

korzystających z PIAP         76
Liczba szkół, które uzyskały 

możliwość dostępu do Internetu

      138
Liczba jednostek publicznych, które 

uzyskały możliwość dostępu do Internetu
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III Oś Priorytetowa
Regionalny system transportowy

Celem Osi III była poprawa spójności ko-
munikacyjnej i przestrzennej wojewódz-
twa mazowieckiego. W ramach RPO WM 
2007-2013 zrealizowano 288 projektów, 
w tym aż 283 związane z budową lub 
modernizacją dróg lokalnych. Ich war-
tość przekroczyła 3 mld zł, zaś dofinan-
sowanie wyniosło ponad 2 mld zł. Skalę 
efektów RPO WM przedstawia powyższa 
mapa.

Oś III to jednak również cztery duże pro-
jekty dotyczące poprawy jakości i do-
stępności komunikacji publicznej, w tym 
zakup taboru kolejowego dla WKD oraz 
Kolei Mazowieckich na łączną kwotę 490 
mln zł, przy dofinansowaniu równym 305 
mln zł.. Za sukces uznać można także 
uruchomienie lotniska w Modlinie (Nowy 
Dwór Mazowiecki), które dofinansowano 
kwotą 157 mln zł.

IV Os Priorytetowa
Środowisko, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka

Wdrażanie Osi IV zaowocowało 
realizacją 194 projektów, któ-
rych beneficjentami były samo-
rządy oraz instytucje publiczne 
inwestujące w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną lub pro-
wadzące projekty z zakresu 
ochrony środowiska oraz ochro-
ny przed skutkami klęsk żywio-
łowych, a także przedsiębiorcy 
realizujący działania w zakresie 
rozwoju OZE.

Łączna wartość projektów wynio-
sła 1391 mln zł, przy czym dofi-
nansowanie sięgnęło 811 mln zł.

V Oś Priorytetowa
Wzmacnianie roli miast  
w rozwoju regionu

Oś V obejmowała realizację pro-
jektów z zakresu rozwoju trans-
portu miejskiego (10 projektów) 
oraz rewitalizacji (28 projektów). 
Ich łączna wartość wyniosła 
518 mln zł, przy dofinansowaniu 
w wysokości 387 mln zł. Warto 
przy tym zaznaczyć, że blisko 100 
mln zł w ramach Działania 5.2 zo-
stało przeznaczonych na wdroże-
nie inicjatywy JESSICA.

30 617
Liczba osób przyłączonych do 

sieci wodociągowej 
w wyniku realizacji projektów

43 765
Liczba osób 

przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej w wyniku 

realizacji projektów

         71
Liczba projektów z zakresu 

gospodarki wodno – 
ściekowej

      150 325
Liczba osób zabezpieczonych 

przed powodzią w wyniku 
realizacji projektów 

 oczyszczalni ścieków
145 123

Liczba osób objętych 
selektywną zbiórką odpadów

        67
Liczba projektów 
mających na celu 
poprawę jakości 

powietrza

7

              70
liczba zakupionych jednostek 
taboru komunikacji miejskiej

5476
Pojemność zakupionego 

taboru miejskiego

20,02 ha
Powierzchnia obszarów 
poddanych rewitalizacji
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67% wnioskodawców uważa, że ich projekty zrealizowane 
w ramach RPO WM 2007-2013 sprawiły, iż ich odbiorcy 
– użytkownicy mogli zmienić swoje dotychczasowe 
zachowania.

awców uważa, że ich projekty zreaealizowane
RPO WM 2007-2013 sprawiły, iżż ich odbiorcy 

wnicy mogli zmienić swoje dotychchczasowe 

82,6%Beneficjentów Programu wyraża przekonanie, że 
realizowane przez nich projekty sprawiły, iż ich 

odbiorcom „żyje się” lepiej, bezpieczniej, łatwiej – że 
rezultaty osiągnięte w projektach podniosły jakość 
życia grup, do których projekty były skierowane.

w Programu wyrażaBeneficjentów
przez nich projektrealizowane p

” l i j b idbi j i

91,6%
Ok. 

60% 

Beneficjentów RPO WM 2007-2013 biorących udział 
w badaniu stoi na stanowisku, iż rezultaty realizowane-
go przez nich projektu zaspokoiły ważne potrzeby i/lub 
rozwiązały problemy odbiorców – grupy docelowej 
/ społeczności lokalnej i/lub regionu.

uważa, że nastąpiło to w sposób zdecydowany.

VI Oś Priorytetowa
Wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych 
dla rozwoju turystyki  
i rekreacji

W ramach VI Osi zrealizowa-
no 117 projektów związanych 
z rozwojem szeroko rozumianej 
kultury oraz 124 projekty doty-
czące rozwoju turystyki. W ich 
efekcie zmodernizowano pla-
cówki kulturalne (muzea, teatry, 
zabytkowe kościoły i parki), bu-
dowano ośrodki kultury i sztuki, 
tworzono szlaki turystyczne, 
modernizowano hotele i inne 
obiekty turystyczne.

Łączna wartość zrealizowanych 
projektów wyniosła 1  200 mln 
zł, przy dofinansowaniu rów-
nym 662 mln zł.

VII Oś Priorytetowa
Tworzenie i poprawa 
warunków dla rozwoju 
kapitału ludzkiego

Oś VII skupiała się przede 
wszystkim na budowie i moder-
nizacji placówek publicznych 
świadczących usługi edukacyj-
ne (89 projektów dotyczących 
infrastruktury szkolnej), zdro-
wotne (52 inwestycje) oraz po-
moc społeczną (17 projektów 
związanych z infrastrukturą do-
mów pomocy społecznej).

Wartość projektów realizowa-
nych w ramach VII Osi wyniosła 
1200 mln zł, przy dofinansowa-
niu przekraczającym 781 mln zł. 

         19
Liczba zmodernizowanych 

szpitali, przychodni

306
Liczba placówek 

edukacyjnych objętych 
wsparciem

582 168
Liczba pacjentów 
korzystających ze 

zmodernizowanych 
szpitali i przychodni

97 831
Liczba uczniów i studentów 

korzystających ze 
zmodernizowanych szkół

VIII Oś Priorytetowa 
Pomoc techniczna

Celem pomocy technicznej było zapewnienie prawidłowego i efektyw-
nego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie instytucji zaanga-

żowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM.

Opinie 
   beneficjentów i mieszkańców

Opinie beneficjentów na temat użyteczności projektów
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Obszary, na które wpływały projekty realizowane w ramach RPO 
2007-2013 (wg deklaracji beneficjentów)

37,4%Wprowadzenie nowych 
rozwiązań / innowacji

en
ń /

39,2% Podniesienie poziomu 
kompetencji pracowników beneficjenta

nie poziomu 
ncji pracowników beeneficjenta

82,6%Wpływ projektu na 
otaczającą przestrzeń – najbliższe 

otoczenie projektu / beneficjenta

W
przestrotaczającą p

e projekotoczenie

45,6% Wzrost liczby klientów Beneficjenta / odbiorców 
realizowanych przez beneficjenta usług / produktów

Realizacja nowych inwestycji

owadzeWpro
wiązańrozw

Realizac32,6%

Opinie mieszkańców na temat realizowanych projektów

         73,1% Mieszkańców miast oraz 

65,5% mieszkańców wsi ocenia poziom życia  
         w swojej miejscowości jako dobry.

         76,7% Mieszkańców miast oraz 

74,2% mieszkańców wsi zauważa pozytywne 
         zmiany dotyczące życia w miejscu   

                              zamieszkania w ostatnich 10 latach.

         70,4% 
Mieszkańców regionu ogólnie ocenia 
poziom życia w swojej miejscowości 

jako dobry; ponad połowa (51,4%) jako 
zdecydowanie dobry.

         75,8%  
Mieszkańców uważa, że  

w perspektywie ostatnich 10 lat życie 
w ich miejscowości uległo pozytywnej 

zmianie.

      0%  
Mieszkańców województwa  

w ostatnich 10 latach odnotowało 
zdecydowane pogorszenie warunków 

życia w ich miejscowości.

           52,2%  
Mieszkańców dostrzega budowę 

ścieżek rowerowych w swojej 
miejscowości, odnotowując jej 
finansowanie ze środków UE.

       78,4%  
Mieszkańców dostrzega inwestycje 

drogowe – są to zdecydowanie 
najczęściej zauważalne inwestycje.

           53,5%
Mieszkańców dostrzega budowę  

lub modernizację szkół, przedszkoli  
w swojej miejscowości.
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