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Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Transport 

367,2 mln  euro Gospodarka 
niskoemisyjna 

324,3 mln euro 

Badania i rozwój  

 278,2 mln euro 

Innowacyjność  

i przedsiębiorczość 

213,3 mln euro 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

172,3 mln euro 
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Edukacja 

161,9 mln euro E-potencjał   

153,5 mln euro 
Rynek pracy 

137,8 mln euro Jakość życia 

116,4  mln euro 

 

Przyjazność dla 
środowiska 

91,4 mln euro 
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116,4  mln euro 

 

Przyjazność dla 
środowiska 

91,4 mln euro 

2,08 mld euro 
na inteligentny i zrównoważony rozwój Mazowsza,  

zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy  
wykorzystaniu potencjału mazowieckiego  

rynku pracy 



Nowe instrumenty terytorialne 

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)   

166 mln euro 

Warszawa i jej obszar funkcjonalny (39 gmin) 

 
Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT)  

130 mln euro 

5 subregionów:  

ciechanowski, płocki, ostrołęcki, radomski, siedlecki 
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Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT)  

130 mln euro 

5 subregionów:  

ciechanowski, płocki, ostrołęcki, radomski, siedlecki 

Kompleksowe projekty 

Współpraca samorządów 

Strategia ZIT 

Strategia RIT 

Odrębne nabory wniosków 



Instytucja Zarządzająca 

Instytucje pośredniczące 

Kto jest kim? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

 

Osie priorytetowe  

I-VII 

IX-X 

Oś priorytetowa  

VIII 

 

Porozumienie ZIT WOF 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Projekty komplementarne  

do Strategii ZIT WOF 



Wdrażanie RPO WM 2014-2020 

 

Harmonogram naboru wniosków do 30 XI każdego roku 

 

Ogłoszenia o konkursach 30 dni przed naborem wniosków 

Nabory ogólne – 87,6 mln euro 

Nabory w ramach ZIT – 66,6 mln euro 

Nabory w ramach RIT – 61,6 mln euro 

215,89 mln euro  

w III i IV kwartale 2015 r. 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r.  

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

E-usługi (II) 
• elektroniczna administracja 

• e-zdrowie  
28 000 000 euro 31,9% 

Zmiany klimatu (V) 
• wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży 

Pożarnych 
2 950 000 euro 100% 

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu (IX) 

• wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z 
dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z 
niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami 
zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci 

3 200 000 euro 100% 

Ekonomia społeczna (IX) 

• tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej 
dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

• świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii 
społecznej 

3 714 240 euro 50% 

Nabory ogólne 
III kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r.  

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

Edukacja przedszkolna 

(X) 

• zwiększenie dostępności do edukacji 

przedszkolnej  
2 200 000 euro 14,3% 

Kształcenie i 

doskonalenie 

zawodowe osób 

dorosłych (X) 

• wsparcie kształcenia i szkolenia 

zawodowego osób dorosłych  
1 800 000 euro 14,3% 

Nabory ogólne 
III kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r.  

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

Działalność B+R 

przedsiębiorstw (I) 
• bony na projekty badawczo-rozwojowe (w 

mniejszej skali, do wartości kilkudziesięciu tys. złotych) 
5 000 000 euro 32,7% 

Efektywność 

energetyczna (IV) 
• termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej  
14 000 000 euro 30,7% 

Zmiany klimatu (V) 
•systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 

katastrofalnymi 
5 000 000 euro 100% 

Ochrona 

bioróżnorodności (V) 
• opracowanie planów ochrony dla obszarów 

cennych przyrodniczo 
200 000 euro 100% 

Ochrona 

bioróżnorodności 

(V) 

• budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków  

• ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i 

siedlisk przyrodniczych  

• projekty ograniczające negatywne oddziaływanie 

ruchu turystycznego i promujące lokalne zasoby 

przyrodnicze  

 

1 600 000 euro 

 

97,6% 

Nabory ogólne 
IV kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r.  

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

Aktywizacja 

zawodowa osób 

poszukujączch pracy 

biernych zawodowo 

(VIII) - WUP 

• pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia 

wykorzystania rezerw regionalnego rynku 

pracy  

4 160 000 euro 66,5% 

Zwiększenie 

dostępności usług 

społecznych (IX) 

• pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych 

dysfunkcją, obejmująca  wsparcie systemu 

pieczy zastępczej 

 

1 500 000 euro 100% 

Edukacja ogólna (X) 
• wsparcie kształcenia ogólnego  

• wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli 
7 260 000 euro 14,3% 

Kompetencje 

kluczowe osób 

dorosłych (X) 

• podnoszenie kompetencji kluczowych osób 

dorosłych w zakresie TIK i języków obcych w 

formie kursów lub szkoleń 

1 300 000 euro 6,7% 

Nabory ogólne 
IV kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r.  

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

Doskonalenie 

zawodowe uczniów (X) 

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego: 

• doradztwa zawodowego (w szkołach 

gimnazjalnych i zawodowych)  

• rozwój współpracy z rynkiem pracy (w tym poprzez 

wykorzystanie monitorowania zapotrzebowania w 

zawodach/na kwalifikacje, współpraca z 

instytucjami rynku pracy w zakresie analiz potencjału 

edukacyjnego/szkoleniowego w regionie i potrzeb 

rynku pracy). 

650 000 euro 14,3% 

Doskonalenie 

zawodowe uczniów (X) 
• wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu  
360 000 euro 14,3% 

Doskonalenie 

zawodowe uczniów (X) 

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego: 

• rozwój współpracy szkół zawodowych z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmuje 

przede wszystkimi 

• doposażenie szkół i placówek kształcenia 

zawodowego 

4 800 000 euro 12,2% 

Nabory ogólne 
IV kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r. - ZIT 

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

Rozwój MŚP (III) 
• uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych 

5 000 000 euro 43,2% 

Mobilność miejska 
(IV) 

• parkingi ,,Parkuj i Jedź”  15 000 000 euro 45,3% 

Mobilność miejska 
(IV) 

• ścieżki i infrastruktura rowerowa  43 800 000 euro 68,6% 

Edukacja ogólna 
(X) 

• wsparcie kształcenia ogólnego  2 800 000 euro 33,2% 

Nabory w ramach ZIT 
IV kwartał 



Harmonogram naboru wniosków w 2015 r. - RIT 

Obszar (PI) Typ projektów 
Orientacyjna 

kwota 

dofinansowania 

% 

alokacji 

E-usługi dla 
Mazowsza (II) 

• e-zdrowie  5 500 000 euro 100% 

Rozwój MŚP (III) 
• uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych  

21 300 000 euro 100% 

Transport drogowy 
(VII) 

• budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w ramach planów 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI 

problemowymi 

 

34 800 000 euro 100% 

Nabory w ramach RIT 
IV kwartał 



Ocena wniosków 

 

1 system oceny dla konkursów w ramach EFRR i EFS 
 

 

Różne kryteria w EFRR i EFS  

  

Pomoc publiczna: 

Ocena na etapie oceny wniosku  
oraz przed podpisaniem umowy 

 

Brak oceny strategicznej (z wyłączeniem RIT) 

  
 

Większe zaangażowanie pracowników 

 

Ocena panelowa w wybranych konkursach 



Lokalny System Informatyczny (LSI) 

Usprawnienie procesu aplikowania i realizacji projektów 

Beneficjent funkcjonuje w dwóch systemach: 
lokalnym (LSI) i krajowym (SL 2014) 

Komunikacja elektroniczna: 

Złożenie wniosku aplikacyjnego 

Załączniki w formie elektronicznej 

Elektroniczny obieg korespondencji 

Bieżące rozliczenia  w zakresie 
realizowanych projektów 



Strategia Komunikacji RPO WM  

Wielokanałowy przekaz 
uwzględniający m.in.: 

Stronę internetową 

Kampanie informacyjne 
szerokiego zasięgu 

Organizację konferencji, szkoleń  
i spotkań informacyjnych 

Nawiązywanie partnerstw 
merytorycznych 

 

Beneficjenci jako liderzy zmian 

Kompleksowe podejście: 
• Działania informacyjno-promocyjne 
• Koncentracja na jokości obsługi beneficjentów 
• Zaangażowanie partnerów społeczno-  
  gospodarczych w komunikację 



Kampania Otwarcia 

• Słaba rozpoznawalność marki RPO WM 

• Proces aplikowania i realizacji projektu ze środków 
  UE – czasochłonny, skomplikowany 

Jak jest? 

Jak będzie? 

• Większa rozpoznawalność marki  

• Przełamanie obawy przed aplikowaniem  
   i zaangażowaniem w proces 

Kampania szerokiego zasięgu 

Spójność ze strategią komunikacji Polityki Spójności 

Start kampanii: V/VI 2015 



Wydarzenia 

Wydarzenia w ramach partnerstw merytorycznych 

3 konferencje tematyczne (III-IV Q 2015) 

VI Forum Rozwoju Mazowsza (IV Q 2015) 

17 VI Ciechanów 

19 VI  Siedlce 

22 VI  Ostrołęka 

25 VI  Radom 

26 VI  Płock 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (7-10 V 2015) 

5 konferencji w subregionach (VI 2015) 

Szkolenia i spotkania informacyjne 



Nowy portal internetowy 

prosta nawigacja 

mobilność 

dostępność 

 

 

 

Wspólny dla 3 instytucji 

1 dla całego programu 

Spójny ze sposobem 
komunikacji programów 
regionalnych i krajowych 

 

 

 

intuicyjność 

www.funduszedlamazowsza.eu 



Gdzie szukać informacji? 

 

Infolinia: 0801-101-101 

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie 

5 Lokalnych Punktów Informacyjnych 
  

 

www.funduszedlamazowsza.eu  

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


Dziękuję za uwagę. 
 

Mariusz Frankowski 

p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  


