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RPO Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE 

 
I – 13% - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 

II – 7% - Wzrost e-potencjału Mazowsza  

III – 10% - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

IV – 16% - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

V – 4% - Gospodarka przyjazna środowisku 

VI – 6% – Jakość życia 

VII – 18%- Rozwój regionalnego systemu transportowego 

VIII – 7% – Rozwój rynku pracy 

IX – 8%  – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

X – 8% Edukacja dla rozwoju regionu 

XI – 3% - Pomoc techniczna 
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Mazowsze - region lepiej rozwinięty 
odmienne zasady programowania  

• dofinasowanie 80%, nowa mapa pomocy regionalnej 

• podstawowa alokacja dla Mazowsza to 60 % funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 

• zwiększenie alokacji dla Mazowsza o 3% (mechanizm elastyczności) 

 



5 7 maja 2015 Warszawa, 

Podział alokacji dla Mazowsza 
 Kraj/Region w poszczególnych programach operacyjnych 

  

Programy 
krajowe 

RPO WM 
2014-2020 



 
RPO WM 2014-2020 - dofinasowanie 80%  

Nowa mapa pomocy regionalnej  

 

 Intensywność pomocy dla MŚP:  
• podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-

siedlecki, radomski i warszawski wschodni mogą 
liczyć na 35 proc.;  

• podregion warszawski-zachodni - 20 proc.;  
• Warszawa: intensywność pomocy regionalnej 

wyniesie 15 proc. w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 
grudnia 2017 r. oraz 10 proc. między 1 stycznia 2018 
r. a 31 grudnia 2020 r.  

• maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 
10 punktów procentowych w przypadku pomocy dla 
średniego przedsiębiorstwa oraz o 20 punktów 
procentowych w przypadku pomocy dla małej firmy. 



Działalność badawczo-rozwojowa 
(Oś Priorytetowa I) 

278 217 130 mln EUR 

 Zwiększone urynkowienie działalności badawczo – rozwojowej (1a) 
poprzez zakup infrastruktury B+R przez jednostki naukowe pod pewnymi 
warunkami: 

 

 

 

 Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (1b) 
poprzez realizację projektów B+R  

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
(2023) 

Nakłady na działalność badawczo - 
rozwojową w relacji do PKB 

1,37 % 2,00 % 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
(2023) 

Nakłady sektora przedsiębiorstw na 
działalność B+R w relacji do PKB 

0,35 % 0,85 % 

Cele do osiągnięcia: 
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Cele do osiągnięcia:  

 
Mechanizm zapewniający efektywność wsparcia publicznej infrastruktury B+R  

w kontekście komercjalizacji badań i transferu technologii do gospodarki – 
KE stała na stanowisku by ograniczyć wsparcie w ramach PI 1a do 10%  środków na Cel 

tematyczny I 
 

Ustalono warunki przy których infrastruktura B+R będzie wspierana w ramach (PI 1a) 
 
 
 
 
 
 



E-potencjał Mazowsza 
(Oś Priorytetowa II) 

153 599 843 mln EUR 

 Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych (2c) w sektorach zdrowia, 
kultury, administracji (geoinformacja), edukacji (uczelnie wyższe). 

 

 

 

 

 

Wskaźnik Wartość docelowa (2023) 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 200 szt. 

Cele do osiągnięcia: 



Innowacyjność i przedsiębiorczość 
(Oś Priorytetowa III) 

213 369 786 mln EUR 

 Ulepszone warunki do rozwoju MŚP poprzez doradztwo w zakresie rozwoju firm, a 
także przygotowanie terenów inwestycyjnych (3a)  

 

 

 

 Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP (3b) 

 

 

 

 Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez 
wspieranie istniejących przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych produktów  
i usług (3c),  

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku 

do PKB 
8,7 mld zł 10 mld zł 

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) 

Zmiana eksportu przemysłu w województwie 

mazowieckim 2011=100 
111 % 140 % 

Eksport 82 898 mln zł 136 831mln zł 

Cele do osiągnięcia: 

Wskaźnik Wartość bazowa 
Wartość 

docelowa (2023) 

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych - w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług 

16,1 % 20,9 % 
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Tereny Inwestycyjne 

 
Ustalono, że wykorzystanie infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa będzie 

skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalnością odpowiednim zwrotem środków na 
koniec okresu trwałości projektu (PI 3a) 

 
 
 
 
 
 



Gospodarka niskoemisyjna 
(Oś Priorytetowa IV) 

324 359 153 mln EUR 

 Zwiększony udział OZE w ogólnej produkcji energii poprzez wsparcie jednostek 
wytwórczych energii (4a)  

 

 

 

 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (4c) 

 

 

 

 Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego oraz 
poprawę efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła (4e)  

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) 

Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji 

energii elektrycznej ogółem 
7,79 % 15,0 % 

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) 

Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 40 339 302 GJ 38 571 319 GJ 

Cele do osiągnięcia: 

Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) 

Roczne stężenie pyłu PM10 52 μg/m3 40μg/m3 

Przewozy pasażerów środkami komunikacji miejskiej 1021,2 mln osób 

 

1213,1mln osób 

 



Środowisko 
(Oś Priorytetowa V) 
91 442 566 mln EUR 

 Efektywniejsze zapobieganie katastrofom 
naturalnym, w tym powodziom i 
minimalizowanie ich skutków (5b) 

 

 

 

 

 Zwiększony udział odpadów zebranych 
selektywnie w ogólnej masie odpadów na 
Mazowszu (6a) 

 

 

 

 Zwiększona dostępność oraz rozwój 
zasobów kulturowych regionu (6c) 

 

 

 

 

 

 Wzmocniona ochrona 
bioróżnorodności  w regionie (6d) 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Pojemność obiektów małej 

retencji 

39 266 

dam3 
55 430 dam3 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Liczba widzów i słuchaczy 

teatrów i instytucji kultury 

oraz zwiedzających muzea na 

1000 mieszkańców 

2513 osób 2739 osób 

Cele do osiągnięcia: 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Udział odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów komunalnych 

zebranych w ciągu roku 

12,2 % 22,5 % 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Parki krajobrazowe objęte 

planami ochrony 
40 % 100 % 
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Cele do osiągnięcia: 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Udział odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów komunalnych 

zebranych w ciągu roku 

12,2 % 22,5 % 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Parki krajobrazowe objęte 
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Ochotnicza Straż Pożarna  

KE kwestionowała zasadność interwencji. 
 

Wyjaśniono, iż wsparcie służb ratowniczych (OSP) jest niezbędne ze względu na skalę 
zagrożeń wywołanych katastrofami naturalnymi i antropogenicznymi na terenie 

województwa mazowieckiego. W konsekwencji uzgodniono limit środków  
na poziomie 2,95 mln Euro. 

 
 
 
 
 



Jakość życia 
(Oś Priorytetowa VI) 

116 411 947 mln EUR 

 Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim 
standardzie w priorytetowych obszarach, przy zapewnieniu wymogów dot. 
mechanizmu koordynacji (9a)  

 

 

 

 Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie 
im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, poprzez kompleksowe podejście 
do obszarów zdegradowanych, z uwzględnieniem Narodowego Planu 
Rewitalizacji oraz wsparciu z EFRR/EFS (9b)  

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
(2023) 

Liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece 

zdrowotnej na 1 mieszkańca 
7,2 szt. 8,0 szt. 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 
(2023) 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej na 10 tys. ludności 

412 osób 371 osób 

Cele do osiągnięcia: 



Transport 
(Oś Priorytetowa VII) 
367 285 892 mln EUR 

 Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności 
wewnętrznej i zewnętrznej, poprzez wsparcie w zakresie dróg  
wojewódzkich, powiatowych i gminnych (7b) 

 

 

 

 Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych 
usług w regionalnym transporcie kolejowym poprzez zakup i modernizację taboru oraz budowę i 
modernizacja zaplecza i linii kolejowych (7d)  

Wskaźnik Wartość docelowa (2023) 

Całkowita długość nowych dróg 66 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 
dróg 

23 

Wskaźnik Wartość docelowa (2023) 

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 36 

Całkowita długość nowych linii kolejowych 5 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych 

linii kolejowych 
65 

Cele do osiągnięcia: 
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Cele do osiągnięcia: 

 
Podział alokacji pomiędzy drogi (PI 7b) a kolej (PI 7d) 

Propozycja KE uwzględnienia interwencji w infrastrukturę kolejową do 200 mln EURO 
przy jednoczesnym ograniczeniu alokacji na drogi. 

Uzgodniono podział alokacji na poziomie 232 mln Euro dla dróg i 135 mln Euro dla 
inwestycji kolejowych. 

 
 
 
 
 
 
 



Rynek pracy 
(Oś Priorytetowa VIII) 
137 885 055 mln EUR 

 Wzrost zatrudnienia osób, które zostały 
zidentyfikowane jako zagrożone na rynku 
pracy (8i) 

 rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 podnoszenie lub zmiana kwalifikacji 
zawodowych 

                          KTO? 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- osoby bez/o niskich kwalifikacjach   

- kobiety na mazowieckim rynku pracy 

- osoby z niepełnosprawnościami 

 

Powrót do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3 (8iv) poprzez tworzenie:  

żłobków 

klubów dziecięcych 

zatrudnienie dziennego opiekuna 

zatrudnienie niani 

Cele do osiągnięcia: 



Włączenie społeczne i ubóstwo 
(Oś Priorytetowa IX) 

172 375 061 mln EUR 

 Zwiększenie dostępu do  usług społecznych dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia  
rodziny i pieczy zastępczej  

rozwój dziennych form wsparcia,  

programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i 
młodzieży,  

pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją (9iv)  

  Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej 

programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych  
i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,  

programy wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy 

wsparcie deinstytucjonalizacji (9iv)  

 

 

 

 

 

 

 Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii   
społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań  
 (9v) 

 

 

 

 

 

Cele do osiągnięcia: 

 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa (9i): 

aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej (PCPR, OPS) 
 integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 

 



Edukacja 
(Oś Priorytetowa X) 

161 901 986 mln EUR 

 Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych 
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz 
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

 

 

 Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej (10i) 

 tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej; 
 prowadzenie zajęć dodatkowych;  
 wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej (jako element 

projektu). 

 

 

 

 Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie 
przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji (10iii) 

 podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele do osiągnięcia: 

  Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i 
placówek oświatowych kształcenia zawodowego 

 rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk; 
 prowadzenie doradztwa zawodowego  
 doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego 

 
 
 

 Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez 
uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym (10iv) 



Instrumenty Finansowe 
 2007-2013 2014-2020 

Wartość środków 
dystrybuowanych w ramach 
instrumentów finansowych 

 328 mln PLN 389 mln PLN 

% wartości alokacji 4,24% 6,3% 

Obszary wsparcia w ramach 2014-2020 

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług 

210 mln PLN 

4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

25 mln PLN 

4c Wspieranie efektywności energetycznej,  
inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
budynkach publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym 

58,5 mln PLN 

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich 

95,5 mln PLN 

Przed uruchomieniem 
instrumentów zwrotnych w 
perspektywie 2014-2020 
konieczne było wykonanie 
badania ex-ante zawodności 
rynku lub nieoptymalnego 
poziomu inwestycji. Badanie 
takie dostępne jest na 
stronie www.rpo.mazovia.pl 
(zakładka ewaluacja)  

http://www.rpo.mazovia.pl/


Podsumowanie: cele do osiągnięcia  
RPO WM 2014-2020 

• WZROST ZATRUDNIENIA 

• POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 

• ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

• PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

• WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 

 

 

 



Czego nie znajdziemy  
w RPO WM 2014-2020 

WOD-KAN (FS) 

TURYSTYKA 

LOTNISKA 

INTERNET 
SZEROKOPASMOWY 

Wyjątkowo 
KUBATURA 



Dziękuję za uwagę 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 
Al. Solidarności 61,  

Warszawa 03-402  
tel. 022 59 79 751 

e-mail: dsrr@mazovia.pl 

Strona: www.rpo.mazovia.pl 
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