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Memorandum Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjęte w dniu 14 V 2013 r. w związku z 

planowanymi rozmowami między Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Ministrem Rozwoju 

Regionalnego w sprawie perspektywy finansowej 2014-2020 

  

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje włączenia wschodniej części województwa mazowieckiego do 
programu operacyjnego dla Polski Wschodniej w latach 2014-2020. W tym celu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
powinien w ramach negocjacji umowy partnerstwa z Komisją Europejską postawić wniosek o objęcie programem dla 
Polski Wschodniej wschodnich obszarów województwa mazowieckiego na poziomie NTS-3, które równocześnie 
cechują się najniższym poziomem rozwoju – to jest radomskiego i ostrołęcko-siedleckiego. 

2) Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje wydzielenie Warszawy jako odrębnej jednostki statystycznej 
NTS-2 i wystąpienie w tej sprawie przez Rząd RP do Komisji Europejskiej. Warszawa utrzymałaby status jednostki 
w ramach podziału NTS-3 oraz uzyskałaby równocześnie status jednostki NTS-2. Pozostałe jednostki statystyczne 
NTS-3 utworzyłyby drugi region NTS-2. Zmianie uległaby jedynie klasyfikacja poszczególnych obszarów, natomiast 
analizy wskaźnikowe pozostałyby bez zmian. Każdy inny sposób określenia granic jednostek NTS-2 oznaczałby 
konieczność wprowadzenia zmian w jednostkach statystycznych na poziomie NTS-3, NTS-4 i NTS-5. 

3) Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje znaczącego ograniczenia lub zniesienia wpłat województw 
przeznaczonych na subwencję regionalną (tzw. „janosikowego”).  
W przypadku nieuwzględnienia tego postulatu, Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje zwiększenia do 60% 
udziału środków z budżetu centralnego w finansowaniu inwestycji ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Większość 
wpływów budżetowych województwa stanowią dochody z udziału w podatkach od osób prawnych (CIT) i fizycznych 
(PIT). Podczas gdy większość tych dochodów odprowadzana jest na subwencję regionalną, ich bezwzględna 
wysokość spada. Pozostanie przy obecnym modelu spowodowałoby, że województwo mazowieckie nie 
dysponowałoby środkami na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

4) Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje kontynuowanie negocjacji z KE w zakresie objęcia całego 
województwa Regionalną Pomocą Inwestycyjną (RPI) oraz podwyższenia progów intensywności wsparcia do 
poziomu wyższego od obecnie proponowanego. Jednocześnie w przypadku niepowodzenia negocjacji w tym 
względzie, Samorząd Województwa Mazowieckiego oczekuje wsparcia przy przygotowywaniu schematów 
pomocowych stanowiących podstawę udzielania wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 

5) Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje potwierdzenia, iż alokacja środków unijnych dla województwa 
mazowieckiego będzie stanowić 60% z tzw. „safety net” (minimalnej kwoty alokacji dla regionów, które w 
perspektywie 2014-2020 przestają się kwalifikować do kategorii regionów konwergencji), co wynika z zapisów art. 84 
ust 1 projektu rozporządzenia ogólnego

1
 oraz 3% z tzw. „mechanizmu elastyczności” (przeniesienia środków między 

kategoriami regionów - art. 85 projektu rozporządzenia ogólnego). 
6) Zarząd Województwa Mazowieckiego deklaruje chęć współpracy w celu osiągnięcia ustalonej minimalnej 

procentowej alokacji funduszy strukturalnych („ring-fencing”) w 4 Celu Tematycznym wykorzystania funduszy 
Wspólnych Ram Strategicznych („Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”). 
Udział województwa jest logiczną konsekwencją przypisania tego celu do alokacji krajowej dla regionów lepiej 
rozwiniętych. Osiągnięcie określonego pułapu możliwe będzie przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności, 
zgodnie z mechanizmem suplementacji, określonym w art. 4 ust. 3 projektu rozporządzenia dotyczącego 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

2
. Jednocześnie Zarząd Województwa Mazowieckiego 

podkreśla potrzebę podjęcia wspólnych działań, ukierunkowanych na wykorzystanie tego mechanizmu. W tym celu 
w programach krajowym i regionalnym powinny zostać określone typy i zakres operacji, które będą służyć 

wypełnieniu przyjętego ring-fencingu. 

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności,  

oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 
2
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 



7) Zarząd Województwa Mazowieckiego postuluje, aby ograniczony dostęp województwa mazowieckiego do 
EFRR był rekompensowany uprzywilejowanym dostępem do Funduszu Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu 
Rolnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Pociąga to za sobą konieczność wyznaczenia osobnej linii 
demarkacyjnej dla województwa mazowieckiego, tak jak ma to miejsce w przypadku programu dla Polski 
Wschodniej. 

8) Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje informacji na temat propozycji ujęcia i monitorowania alokacji 
przypadającej województwu mazowieckiemu na poziomie krajowym. 

9) Zarząd Województwa Mazowieckiego zgłasza następujące kategorie działań do realizacji ze środków 
Funduszu Spójności i EFRROW z poziomu krajowego w ramach kontraktu terytorialnego, wnosząc równocześnie 
o umieszczenie odpowiednich zapisów w dokumencie dotyczące linii demarkacyjnej: 

a) Zadania związane z gospodarką wodno-ściekową jako kategoria działań, która powinna być finansowana 
z FS lub EFRROW; 

b) Inwestycje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej jako kategoria działań, która powinna być finansowana 
z FS lub EFRROW; 

c) Inwestycje dotyczące regionalnej infrastruktury i taboru kolejowego wraz z budową i modernizacją 
zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych jako kategoria działań, która 
powinna być finansowana przede wszystkim z FS.  
Wśród linii, na których powinny zostać przeprowadzone rządowe inwestycje remontowe/modernizacyjne 
w przyszłej perspektywie należy wymienić linie: Warka-Radom, Tłuszcz-Ostrołęka, Kutno-Płock-Sierpc, 
Sierpc-Nasielsk i Radom-Tomaszów Mazowiecki. Należy również wskazać budowę linii kolejowych Modlin-
Płock i Modlin-Mazowiecki Portu Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin  oraz stacji kolejowej Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa/Modlin; 

d) Wsparcie w zakresie rozwoju sieci gazowej (gazyfikacji) jako kategoria działań, która powinna być 
finansowana z FS; 

e) Inwestycje związane z gospodarką odpadami jako kategoria działań, która powinna być finansowana z FS 
lub EFRROW; 

f) Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii jako kategoria działań, która powinna być finansowana 
z FS co do zasady z poziomu krajowego, wg podziału w oparciu o moc instalacji; 

g) Wsparcie budowy regionalnego systemu zarządzania energią i mediami (smart grid) - jako kategoria 
działań, która powinna być finansowana z FS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


