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WSTĘP
Niniejszy dokument został opracowany na podstawie projektu pakietu legislacyjnego dla polityki spójności
na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r. (wraz z jego aktualizacjami) oraz
dokumentów europejskich i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz
z 9 strategiami horyzontalnymi). Jego treśd wpisuje się również w założenia polityki terytorialnej Rządu,
adresowanej do obszarów miejskich, wyrażonej w Krajowej Polityce Miejskiej.
Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM 2014-2020) jest przede
wszystkim projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze
(SRWM), a także ustalenia przyjęte w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego.
RPO WM 2014-2020, którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający
spójnośd społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi
narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada na
zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego,
w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.
Ze względu na stan zaawansowania prac nad programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020,
a w szczególności roboczy charakter projektów rozporządzeo i dokumentów strategicznych, na których
opiera się RPO WM 2014-2020, zapisy będą ulegad modyfikacji na kolejnych etapach opracowania
Programu.
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ROZDZIAŁ 1 - ZASADY PROGRAMOWANIA
Zasada partnerstwa
Zasada partnerstwa oznacza stałą, zinstytucjonalizowaną współpracę pomiędzy administracją rządową,
samorządem terytorialnym, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi
w celu zapewnienia aktywnego udziału wskazanych podmiotów w całym cyklu Programu, począwszy od
jego przygotowywania poprzez wdrażanie, monitorowanie, aż po ocenę. Partnerstwo musi byd
postrzegane w ścisłym powiązaniu z zasadami wielopoziomowego sprawowania rządów, pomocniczości
i proporcjonalności, służąc tworzeniu i realizowaniu polityki Unii Europejskiej.
Dialog z partnerami społecznymi jest jednym z filarów europejskiego modelu społecznego. Został on
zdefiniowany w art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a wytyczne KE w tym
zakresie ugruntowane są na mocy art. 5 projektu rozporządzenia ogólnego. Nakłada on na Instytucje
Zarządzającą (IZ) obowiązek zorganizowania współpracy z:


właściwymi władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi;



partnerami gospodarczymi i społecznymi;



podmiotami reprezentującymi społeczeostwo obywatelskie, w tym z partnerami działającymi na
rzecz ochrony środowiska, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za
promowanie równości i niedyskryminacji1.

Niezwykle istotne jest również głębokie zaangażowanie stowarzyszeo przedsiębiorstw (szczególnie
reprezentujących MŚP), izb handlowych, uniwersytetów i instytucji badawczych, jako kluczowych
partnerów w obszarach rozwoju, innowacji i konkurencyjności. Ich interakcja w procesie realizacji
funduszy, objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, będzie mied ogromne znaczenie dla
osiągnięcia inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego2.
Ściślejsza współpraca między administracją a partnerami społeczno-gospodarczymi sprzyja bardziej
spójnemu i zintegrowanemu podejściu do prac w obszarze funduszy UE i tym samym ma zasadnicze
znaczenie dla realizacji Strategii Europa 2020 poprzez osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej.
Z uwagi na fakt, iż zasada partnerstwa stanowi jedną z fundamentalnych zasad programowania 20142020, Samorząd Województwa Mazowieckiego dokłada wszelkich starao, aby czynnie włączad do
współpracy ww. partnerów na każdym etapie opracowywania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym, przyjęto trzyetapowe podejście, szczegółowo przedstawione w odrębnym
dokumencie Metodyka włączania partnerów społeczno-gospodarczych w prace nad RPO WM 2014-2020,
stanowiącym załącznik nr 1 do RPO WM 2014-2020):




I etap - konsultacje społeczne Założeo RPO WM 2014-2020;
II etap - współtworzenie projektu RPO WM 2014-2020;
III etap - konsultacje społeczne projektu RPO WM 2014-2020.

1

Projekt Rozporządzenia KE ustanawiający 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 art. 5.
2
Dokument Roboczy Służb Komisji Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych - elementy europejskiego
kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa, s.8.
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Podsumowanie oraz wyniki przebiegu organizacji procesu z ewaluacji ex-ante oraz strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, które towarzyszyd będą opracowaniu projektu RPO WM 2014-2020,
zostaną przedstawione w kolejnych wersjach projektu Programu.

Krajowe podstawy prawne i dokumenty wdrożeniowe
1. Podstawowe zasady realizacji UP i PO określone są na poziomie rozporządzeo UE, w szczególności:


Rezultatem prac Komisji Europejskiej nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, jest
pakiet propozycji legislacyjnych, na który składają się projekty 6 rozporządzeo:
 rozporządzenie ramowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM), zwane dalej rozporządzeniem
ogólnym;
 rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR);
 rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 rozporządzenie dot. Funduszu Spójności;
 rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT);
 rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).



Pakiet propozycji KE zawiera również projekty rozporządzeo powiązanych z Polityką Spójności:
rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF),
rozporządzenie dotyczące Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz komunikat
w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.



Umowa Partnerstwa czyli kontrakt między Rządem RP a Komisją Europejską, określający ramy
wdrożeniowe dla programów operacyjnych realizowanych w ramach funduszy unijnych.
Dokument ten, zawiera propozycje dotyczące takich kwestii jak: cele i priorytety interwencji wraz
z podstawowymi wskaźnikami, koncentracja tematyczna, wymiar terytorialny planowanej
interwencji, układ programów operacyjnych, podział interwencji pomiędzy kraj i region, zarys
finansowania, systemu wdrażania oraz opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych
z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej.



W wymiarze systemowym, istotne znaczenie dla procesu wdrażania RPO WM 2014-2020, ma
również uwzględnienie celów określonych w następujących krajowych dokumentach
strategicznych i politykach Rządu:
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w
perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.;
 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeostwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
paostwo (SRK 2020) -dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015,
przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów;
 strategie rozwoju (tzw. strategie zintegrowane);
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 Krajowa Polityka Miejska do roku 2020 (projekt założeo MRR z dn. 20.07.2012 r.)



Realizacji celów rozwojowych SRK 2020 służy 9 strategii zintegrowanych,





Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki;
Strategia rozwoju kapitału ludzkiego;
Strategia rozwoju transportu;
Strategia Bezpieczeostwo energetyczne i środowisko;
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Strategia Sprawne paostwo;
Strategia rozwoju kapitału społecznego;
Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie;
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa;
Strategia rozwoju systemu bezpieczeostwa narodowego RP.

2. Kwestie nieregulowane w rozporządzeniach lub regulowane w sposób niewystarczający, a mające
podstawowe znaczenie dla realizacji UP i PO polityki spójności zostaną określone w ustawie krajowej
lub wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach. Do tej kategorii zagadnieo należą m.in. zasady
koordynacji UP i PO polityki spójności, system instytucjonalny, desygnacja, przepływy finansowe,
kontrole, korekty, procedura odwoławcza.
3. Regulacje wdrożeniowe, dla których nie ma konieczności umiejscowienia ich w ustawie lub
rozporządzeniach, określone zostaną w drodze horyzontalnych wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego. Będą to przede wszystkim kwestie proceduralne lub regulujące poszczególne procesy
w ramach sytemu realizacji programów. Takie rozwiązanie zapewni większą elastycznośd na etapie
wdrażania programów, ujednolici zasady wdrażania, ustanowi wspólne standardy wdrożeniowe
i jednocześnie zapewni zgodnośd sposobu wdrażania PO z prawem UE oraz spełnienie w ramach
wszystkich PO wymagao określanych przez KE. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania
w postaci wspomnianych wytycznych horyzontalnych wydawanych przez MRR jako koordynatora
polityki spójności oraz wytycznych programowych wydawanych przez IZ, które muszą byd zgodne
z wytycznymi horyzontalnymi. Katalog zagadnieo możliwych do uregulowania w wytycznych
horyzontalnych zostanie określony w ustawie i będzie, tak jak dotąd, katalogiem otwartym.
Dodatkowo możliwe będzie w przypadku EFS wydawanie przez MRR we współpracy z ministerstwami
liniowymi wytycznych tematycznych.
4. Główne kierunki i zasady wsparcia określone zostaną w dokumentach programowych, tj. UP i PO. PO
ze swojej natury będzie mied charakter ogólny, zarysowujący jedynie zakres planowanych interwencji,
główne cele i wskaźniki oraz system wdrożeniowy. W celu uszczegółowienia zapisów programów
instytucje zarządzające opracują szczegółowe opisy programów, których zakres i struktura, co do
zasady będą odpowiadad obecnej formule tego dokumentu.


Głównym celem do realizacji w nadchodzącym okresie programowana UE 2014-2020 jest oparcie
rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej
i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszenie sprawności
i efektywności paostwa.



Osiągnięciu powyższego celu mają służyd podstawowe zasady stanowiące rezultat reformy polityk
UE na lata 2014-2020, tj. zasada zorientowania na rezultaty, zasada zintegrowanego podejścia
terytorialnego oraz zasada partnerstwa.



Zasada zorientowania na rezultaty oznacza koniecznośd przyjęcia rozwiązao oraz projektowania
interwencji środków z budżetu UE w sposób zapewniający ich najbardziej efektywne
wykorzystanie, zgodnie z celami wskazanymi w dokumentach programowych określających cele
i oczekiwane rezultaty ich wykorzystania.



Realizacja zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego została zapewniona poprzez
zaproponowane w projekcie ustawy zmiany w systemie planowania przestrzennego zarówno na
poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz funkcjonalnym, zmierzające w kierunku ścisłego
powiązania wymiaru społeczno-gospodarczego z wymiarem przestrzennym. Wprowadzono do
systemu prawa pojęcia obszaru funkcjonalnego, jak również obszaru strategicznej interwencji
paostwa jako kategorii terytoriów, do których będą skierowane działania z zakresu polityki
przestrzennej paostwa oraz polityki regionalnej, wprowadzono regulację dotyczącą polityki
miejskiej, tj. definicję polityki miejskiej oraz podstawowe instrumenty prawne służące jej
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realizacji. Równolegle zostały zaproponowane zmiany w systemie dokumentów strategicznych
poprzez modyfikację zakresu DSRK i uwzględnienie KPZK jako dokumentu kompleksowo
regulującego aspekt przestrzenny i w tym zakresie komplementarnego wobec DSRK. Dodatkowo,
uwypuklono wymiar terytorialny w dokumentach strategicznych, między innymi poprzez
możliwośd przyjmowania strategii rozwoju dotyczących rozwoju obszarów funkcjonalnych.


Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE stanowiące realizację zasady
zorientowania na rezultaty ma zapewnid również kontrakt terytorialny – nowy instrument
koordynacji działao administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa w celu
realizacji przedsięwzięd priorytetowych mających istotne znaczenie dla tego terytorium.

5. Zasady funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli powinny byd zgodnie z dotychczasową
praktyką ujęte w sporządzanych przez IZ opisach systemów zarządzania i kontroli i instrukcjach
wykonawczych. Oprócz tego, IZ będą tworzyd dokumenty takie jak regulaminy konkursów, a także
różnego rodzaju dokumenty wspierające beneficjentów w zakresie przygotowywania projektów, np.
podręczniki, regulaminy konkursów, zalecenia itd. Podstawa prawna do wydawania dokumentów
programowych oraz pozostałych dokumentów związanych z systemem realizacji PO znajdzie się
w ustawie krajowej.

Ponadto, projektowana Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw, zawiera zmiany stanowiące wynik doświadczeo w zakresie powadzenia
polityki rozwoju, mające na celu usprawnienie systemu zarządzania rozwojem w Polsce
w nadchodzącej perspektywie finansowej UE 2014-2020, w tym dotyczące m.in. kompetencji
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, terminu opracowania raportu o rozwoju
społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym oraz katalogu podmiotów udzielających
pomocy publicznej, jak również dostępu do informacji publicznej, oraz danych osobowych.


Konsekwencją realizacji powyższych zasad, które służą stworzeniu podstaw do przygotowania
nadchodzącego okresu programowania UE 2014-2020 jest również koniecznośd wprowadzenia
zmian w innych ustawach niż Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) tj.:
 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z późn. zm.);
 w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.);
 w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590, z późn. zm.);
 w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.);
 w Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.);
 w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.).

6. Poziom regionalny:


Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze;



Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2013-2020.
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Cel
tematyczny

Priorytet
inwestycyjny

Uzasadnienie wyboru

Oś Piorytetowa 1
Dokumenty strategiczne
CT 1

CT 3

1.1, 1.2

3.1 , 3.3

1)
Europa 2020 tj. ROZWÓJ INTELIGENTNY -rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem
zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną
Zalecenia Rady w obszarze Innowacyjności dla wzrostu inteligentnego oraz rozwoju i modernizacji
infrastruktury B+R oraz zacieśniania współpracy szkół i pracodawców wraz z poprawą jakości nauczania.
2)
Cele krajowe określone w Krajowym Programie Reform zgodne z Europa 2020 tj. zwiększenie
nakładów na B+R o 1,7% PKB do 2020 r. oraz w zakresie edukacji
3)
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska do 2030 tj.: poprawa konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki
4)
Realizacja celu STRATEGII ROZWOJU KRAJU – konkurencyjna gospodarka;
5)
Realizacja celu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj.: wspomaganie wzrostu
konkurencyjnosci regionów – „konkurencyjnosd”
6)
Realizacja celów Strategii Innowacyjnosci i efektywności gospodarki tj.: DOSTOSOWANIE
OTOCZENIA REGULACYJNEGO I FINANSOWEGO DO POTRZEB INNOWACYJNEJ I EFEKTYWNEJ GOSPODARKI;
STYMULOWANIE INNOWACYJNOŚCI POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI WIEDZY I PRACY
7)
Zgodne z celem głownym celami szcezgółowymi STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO
8)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA Realizacja celów
9)
Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze tj.: WZROST
KONKURENCYJNOŚCI REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPOADRACZEJ ORAZ TRANSFER I
WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII, STYMULOWANIE INNOWACYJNOŚCI POPRZEZ WZROST
EFEKTYWNOŚCI WIEDZY I PRACY
10)
Realizacja celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2013-2020 tj.: Zwiększenie i
wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności oraz Wzrost efektywności
wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie, Kształtowanie i promowanie postaw
proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych
11)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Oś priorytetowa 2
Dokumenty strategiczne
CT 2

2.2, 2.3

1)
Europa 2020 tj. Inteligentny Rozwój - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
2)
Zalecenia Rady w celu przyśpieszenia starao na rzecz zwiększenia zasięgu łączności
szerokopoasmowej oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej
3)
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska do 2030 tj.: poprawa jakości życia Polaków w
obszarach strategicznych: poprawa konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz efektywności oraz
sprawności paostwa (efektywności)
4)
Realizacja celu STRATEGII ROZWOJU KRAJU – konkurencyjna gospodarka
5)
Realizacja celu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego tj.: wspomaganie wzrostu
konkurencyjnosci regionów – „konkurencyjnosd”
6)
Realizacja celów Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze tj.:
WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPOADRACZEJ ORAZ TRANSFER
I WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII
7)
Realizacja celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2013-2020 tj.: zwiększenie i
wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności; kształtowanie i promowanie
postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych; rozwój społeczeostwa informacyjnego
8)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Oś priorytetowa 3
CT 4

4.1, 4.3, 4.5

Dokumenty strategiczne
1)
Europa 2020 tj. ROZWÓJ INTELIGENTNY - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
2)

Cele krajowe określone w Krajowym Programie Reform zgodne ze strategią Europa 2020 tj. Cel w
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zakresie efektywności energetycznej - 13,6 Mtoe, redukcja emisji gazów cieplarnianych- o 15%, zwiększenie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych - do 15%.
3)
Przyczynia się do realizacji celów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju tj.: Cel 1, Cel
2, Cel 4, Cel 6.
4)
Zgodne z DŁUGOOKRESOWĄ STARTEGIĄ ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030 w obszarze strategicznym
równoważenia potencjałów rozwojowych regionów Polski
5)
Przyczynia się do realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego tj.: „KONKURENCYJNOŚD” i
„SPÓJNOŚD”
6)
Przyczynia się do realizacji STRATEGII INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI
7)
Przyczynia się do realizacji Strategii Rozwoju Kraju poprzez realizację celu – Spójnośd społeczna i
terytorialna
8)
Zgodne z celami zintegrowanej Strategii Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko
9)
Zgodne ze zintegrowaną STRATEGIĄ ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
10)
Zgodne ze zintegrowaną STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I
RYBACTWA
11)
Zgodne ze STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030.
INNOWACYJNE MAZOWSZE
12)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Oś priorytetowa 4
CT 5

5.2

CT 6

6.1, 6.2, 6.3,
6.4

CT 9

9.1, 9.2

Dokumenty strategiczne
1) Strategia Europa 2020: ROZWÓJ INTELIGENTNY -rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku i bardziej konkurencyjnej,
2) ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną.
3) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju tj.: Cel 1, Cel 2, Cel 4, Cel 6.
4) DŁUGOOKRESOWA STARTEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030 w obszarze strategicznym równoważenia
potencjałów rozwojowych regionów Polski;
5) KRAJOWASTRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO, tj.: „konkurencyjnośd” i „spójnośd”
6) STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI;
7) STRATEGIA ROZWOJU KRAJU, poprzez realizację celu – „Spójnośd społeczna i terytorialna”
8) STRATEGIA BEZPIECZEOSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO. PERSPEKTYWA DO 2020 R., cel 3 –
„Poprawa stanu środowiska”
9) STRATEGIA ROZOWJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2020, Cel 2 Poprawa mechanizmów partycypacji
społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne
10)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI I ROLNICTWA i RYBACTWA NA LATA 2012-2020,
Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
11)
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030. INNOWACYJNE
MAZOWSZE
12)
Strategia Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, region dobrobytu

Oś priorytetowa 5
CT 7

7.2

Dokumenty strategiczne
1)
Strategia Europa 2020 tj. rozwój zrównoważony, rozwój sprzyjajacy włączeniu społecznemu
2)
Zalecenia Rady w celu zapewnienia rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej
3)
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU, Cel 2, Cel 3
4)
DŁUGOOKRESOWA STARTEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030 w obszarze strategicznym
równoważenia potencjałów rozowjowych reginów Polski oraz konkurencyjności i innowacyjnosci gopsodarki
5)
Krajowa Strtegia Rozwoju Regionalnego tj.: „KONKURENCYJNOŚD” i „SPÓJNOŚD”
6)
Strategia Rozwoju Kraju poprzez realizację celu – Spójnośd społeczna i terytorialna i konkurencyjna
gospodarka
7)
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU
8)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA
9)
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2030. INNOWACYJNE
MAZOWSZE

Oś priorytetowa 6
CT 8

8.5, 8.7, 8.9,
8.10

Dokumenty strategiczne
1)
Europa 2020: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony, rozwój sprzyjający włączeniu
społecznemu
2)
Zalecenia Rady w celu zwiększania udziału kobiet w rynku pracy, obniżania bezrobocia wśród osób
młodych, zwiększanie szans zatrudnienia pracowników starszych, tak aby wydłużyd okres aktywności
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zawodowej
3)
Cele krajowe określone w Krajowym Programie Reform zgodne z Europa 2020 tj.: 71%
zatrudnienia osób w wieku 20-64 LATA (w
4)
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska do 2030 tj.: poprawa konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki, a także równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji)
5)
Realizacja celu STRATEGII ROZWOJU KRAJU – konkurencyjna gospodarka, a także spójnośd
społeczna i terytorialna
6)
Realizacja celu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego tj.: wspomaganie wzrostu
konkurencyjności regionów – „konkurencyjnośd”
7)
Realizacja celów Strategii Innowacyjności i efektywności gospodarki tj.: STYMULOWANIE
INNOWACYJNOŚCI POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI WIEDZY I PRACY
8)
Realizacja celów Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego poprzez realizację celu szczegółowego –
Wzrost zatrudnienia; Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania
osób starszych; Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; Poprawa zdrowia
obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej; Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji
obywateli
9)
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
10)
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego poprzez cele: kształtowanie postaw sprzyjających
kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
11)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA, realizacja poprzez
cele: WZROST JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO, SPOŁECZNEGO, ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA
OBSZARACH WIEJSKICH; POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ POPRAWA ICH
DOSTEPNOŚCI PRZESTRZENNEJ
12)
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze poprzez
realizację celów tj.: wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii; Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego
do tworzenia nowoczesnej gospodarki; Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz
walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia
13)
Realizacja celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2013-2020 tj.: Zwiększenie i
wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności oraz Kształtowanie i promowanie
postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych
14)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Oś priorytetowa 7
CT 9

9.4, 9.7, 9.8

Dokumenty strategiczne
1)
Europa 2020 tj. rozwój sprzyjajacy włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i
terytorialną
2)
Realizacja Zaleceo Rady poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
3)
Cele krajowe określone w Krajowym Programie Reform zgodne z Europa 2020 tj. cel w zakresie
przeciwdziałania ubóstwu obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją
materialną i/lub żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej intensywności
pracy
4)
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska do 2030 tj.: Poprawa jakości życia Polaków (wzrost
PKB na mieszkaoca w relacji do najbogatszego paostwa UE i zwiększenie spójności społecznej) dzięki
stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju poprzez obszar
strategiczny poprawa konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
5)
Realizacja celu Startegia Rozwoju Kraju – konkurencyjna gospodarka, a także spójnosd społeczna i
terytorialna
6)
Realizacja celów Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w ramach celu głównego rozwijanie kapitału
ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby mogły one w pełnim uczestniczyd w życiu
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia poprzez cel szczegółowy – Wzrost
zatrudnienia, Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób
starszych Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poprawa zdrowia obywateli
oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
7)
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego porzez cele: kształtowanie postaw sprzyjających
kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
8)
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA, cel ogólny: POPRAWA
JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ICH ZASOBÓW I
POTENCJAŁÓW, W TYM ROLNICTWA I RYBACTWA, DLA ZRÓWNOWAZONEGO ROZOWJU KRAJU realizacja
poprzez cele szczegółowe: WZROST JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO, SPOŁECZNEGO, ZATRUDNIENIA I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH; POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH
ORAZ POPRAWA ICH DOSTEPNOŚCI PRZESTRZENNEJ
9)
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze poprzez
realizację celów tj.: wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i
wykorzystanie nowych technologii; Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego
do tworzenia nowoczesnej gopsodarki; Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz
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walorów śrdowiska przyrodniczego dla rozowju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia
10)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Oś priorytetowa 8
CT 10

10.1, 10.3

Dokumenty strategiczne
1)
Europa 2020 tj. ROZWÓJ INTELIGENTNY -rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU - wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem
zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną
2)
Realizacja Zaleceo Rady poprzez poprawę jakości uczenia oraz przyjęcie projektu strategii na rzecz
ucznia się przez całe życie
3)
Cele krajowe określone w Krajowym Programie Reform zgodne z Europa 2020 tj.: 45% odsetka
osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie
4)
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 w obszarach strategicznych: konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki (modernizacji); oraz równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski
(dyfuzji)
5)
Realizacja celu STRATEGII ROZWOJU KRAJU w ramach celu strategicznego: wzmocnienie udziału
kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospoadraczym Polski, w ramach celu szczegółowego:
konkurencyjna gospodarka, a także spójnosd społeczna i terytorialna
6)
Realizacja celu Krajowej Strategii Rozowju Regionalnego tj.: wspomaganie wzrostu
konkurencyjnosci regionów – „konkurencyjnosd”oraz „spójnośd”
7)
Realizacja celów Strategii Innowacyjnosci i efektywności gospodarki tj.: stymulowanie
innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy
8)
Realizacja celów Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego poprzez realizację celu szczegółowego –
Wzrost zatrudnienia; Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym obywateli;
Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obwateli
9)
Realizacja celów Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego poprzez cele operacyjne tj.: Kształtowanie
postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji; Usprawnienie procesów komunikacji
społecznej oraz wymiany wiedzy; Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
10)
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa
11)
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze poprzez
realizację celów strategicznych i ramowych celów stategicznych
12)
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2013-2020 poprzez realizację celów strategicznych
tj.: Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności; Kształtowanie i
promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych; Rozwój społeczeostwa informacyjnego
13)
Przyczynia się do realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Morza Bałtyckiego, celu wzrost
dobrobytu

Tabela 1 - Powiązanie osi priorytetowych RPO WM 2014-2020 z dokumentami strategicznymi

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
Niewątpliwie, wyzwaniem dla Mazowsza, które jest regionem znajdującym się w znacznej odległości od
Morza Bałtyckiego, jest znalezienie takiej formuły uczestnictwa w SUE RMB, która uwzględniałaby
specyfikę regionu i jego interesy, a równocześnie pozwalałaby na aktywne współuczestnictwo. Analiza
SUE RMB pozwala stwierdzid, że pomiędzy Strategią, a projektem RPO WM 2014-2020 występuje
komplementarnośd – poszczególne osie priorytetowe Programu są zgodne z celami ogólnymi SUE RMB,
tj.: ocalenie morza, rozwój połączeo w regionie i zwiększenie dobrobytu SUE RMB3. Wkład Programu w
realizację SUE RMB może zostad szczególnie uwzględniony w obszarach, które wymagad będą
uruchomienia procesów współpracy. Takie działania dotyczyd będą m.in.: badao i rozwoju, transferu
technologii i innowacji, zmian klimatycznych i ochrony środowiska naturalnego, kultury, transportu,
budowania kapitału ludzkiego i społecznego oraz rynku pracy.
Bazując na doświadczeniach we wdrażaniu SUE RMB w okresie programowania 2007-2013, w ww.
obszarach zasadne wydaje się wprowadzenie preferencji w procesie wyboru projektów dla przedsięwzięd,
które wpisują się w tę strategię makroregionalną, względnie ukierunkowanych konkursów lub też
premiowania projektów wpisujących się bezpośrednio w realizację Planu Działao SUE RMB.

3

Zgodnie z wersją Planu Działania SUE RMB z lutego 2013 r. (wer. ang.)
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Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, możliwe będzie wydatkowanie środków RPO WM 2014-2020
poza granicami województwa mazowieckiego, o ile będzie to miało związek z realizacją przedsięwzięd
wpisujących się bezpośrednio w cele SUE RMB.
Poniższa tabela, ilustruje korelację osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych, ujętych w Programie,
w relacji do celów (ogólnych i szczegółowych) SUE RMB.
Cele
ogólne
SUE RMB

Rozwój Połączeo

Zwiększenie

w Regionie

Dobrobytu

Ocalenie Morza

Osie priorytetowe
RPO WM 2014-2020
 C. szczegółowy
SUE RMB:
EUSBSR jako siła
wiodąca w
pogłębieniu i
realizacji
jednolitego rynku

1. Innowacyjnośd i
przedsiębiorczośd

2. Wzrost epotencjału
Mazowsza

 PI 3.2.
Opracowywanie i
wdrażanie
nowych modeli
biznesowych dla
MŚP, w
szczególności w
celu
internacjonalizac
j;

 C. szczegółowy
SUE RMB:
Poprawa
globalnej
konkurencyjnoś
ci regionu
Morza
Bałtyckiego
 PI 3.4.
Wspieranie
zdolności MŚP
w
zaangażowanie
się w proces
wzrostu
ekonomicznego
i innowacji

 C. szczegółowy
SUE RMB:
EUSBSR
przyczynia się do
realizacji strategii
Europa 2020
 PI 1.2 Promowanie
inwestycji
przedsiębiorstw w
B+I, rozwój
powiązao między
przedsiębiorstwam
i, centrami B+R i
szkołami wyższymi
(...), wspieranie
badao
technologicznych i
stosowanych, linii
pilotażowych,
działao w zakresie
wczesnej walidacji
produktów i
zaawansowanych
zdolności
produkcyjnych i
pierwszej produkcji
w dziedzinie
kluczowych
technologii (...);

 C. szczegółowy SUE RMB:
Poprawa globalnej konkurencyjności regionu Morza
Bałtyckiego
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 C. szczegółowy
SUE RMB:
Wiarygodne
rynki energii

3. Przejście na
gospodarkę
niskoemisyjną

 PI 4.1.
Promowanie
produkcji i
dystrybucji
odnawialnych
źródeł energii

5. Rozwój
regionalnego
systemu
transportowego

 PI 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym

 C. szczegółowy
SUE RMB:
Dostosowanie do
zmian klimatu,
zapobieganie
zagrożeniom i
zarządzanie
 PI 5.2.
Promowanie
inwestycji
ukierunkowanych
na konkretne
rodzaje ryzyka,
zapewniające
odpornośd na
klęski żywiołowe
oraz stworzenie
systemów
zarządzania
klęskami
żywiołowymi

 C. szczegółowy
SUE RMB:
Czysta woda w
morzu

4. Gospodarka
przyjazna
środowisku i
społeczeostwu

 PI 2.3. Zwiększenie dostępności i jakości e - usług publicznych
dla obywateli
 C. szczegółowy SUE RMB:
EUSBSR przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020

 6.1.
Zaspokojenie
znaczących
potrzeb w
zakresie
inwestycji w
sektorze
gospodarki
odpadami, tak
aby wypełnid
zobowiązania
wynikające z
prawa unijnego
 6.4. Ochrona i
przywrócenie
różnorodności
biologicznej ,
ochrona i
rekultywacja
gleby oraz
promowanie
usług
ekosystemowyc
h, w tym
programu
natura 2000
oraz zielonej
infrastruktury

 C. szczegółowy
SUE RMB:
Poprawa globalnej konkurencyjności
regionu Morza Bałtyckiego

 PI 6.3. Ochrona promocja i rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego

 CC.
szczegółowy
SUE RMB:
Dobre warunki
komunikacyjne
 PI 7.2.
Zwiększanie
mobilności
regionalnej
poprzez
łączenie
węzłów
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drugorzędnych
i
trzeciorzędnyc
hz
infrastrukturą
TEN-T.
 C. szczegółowy SUE RMB:
EUSBSR przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020
6. Rozwój rynku
pracy

7. Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z
ubóstwem

8. Edukacja dla
rozwoju regionu

 PI 8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczośd oraz tworzenie
nowych miejsc pracy
 PI 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się
 C. szczegółowy SUE RMB:
EUSBSR przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020
 PI 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
społecznych świadczonych w interesie ogólnym
 C. szczegółowy SUE RMB:
Poprawa globalnej konkurencyjności regionu Morza
Bałtyckiego
 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i
ponadpodstawowego.

Tabela 2 - Zgodnośd celów Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego z osiami
priorytetowymi RPO WM 2014-2020
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ROZDZIAŁ 2 - WYMIAR TERYTORIALNY
Podejście terytorialne do interwencji programowej w dokumentach na poziomie unijnym, krajowym
oraz regionalnym
Traktat Lizbooski oraz Strategia Europa 2020 wprowadziły trzeci wymiar polityki spójności, obok spójności
społecznej i ekonomicznej, także spójnośd terytorialną. Wymiar terytorialny ma stanowid płaszczyznę
integrującą dla wyznaczonych celów i działao podejmowanych cząstkowo w zakresie poszczególnych
sektorów i dziedzin wskazanych w RPO WM 2014-2020 zgodnie z poszczególnymi celami tematycznymi
wskazanymi w rozporządzeniach unijnych4.
Założenia polityki spójności na perspektywę 2014-2020 oparto na koncepcji ukierunkowanej terytorialnie
(place-based), które określano zostały przez OECD jako nowy paradygmat polityki regionalnej5. Celem
podejścia jest efektywne wykorzystanie zasobów finansowych w ramach poszczególnych sektorów
poprzez uwzględnienie ich w lokowaniu wymiaru terytorialnego oraz identyfikowanie i włączenie tych
obszarów, które np.: z uwagi na brak doświadczenia lub brak możliwości finansowych nie były w stanie
pokonywad swoich barier rozwojowych, bądź wykorzystywad potencjałów istniejących w danym miejscu
(place). Miejsca zdefiniowano przez pryzmat funkcjonalności - czyli obszaru, w którym określone zbiory
cech istotnych dla rozwoju wpływają na rozwój lokalny.
Dokumentem, który wskazuje główne wyzwania związane z terytorialnym podejściem do realizacji polityk
wspólnotowych jest Agenda Terytorialna Unii Europejskiej W kierunku bardziej konkurencyjnej
i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów6 Wśród nowych wyzwao, dokument powyższy
wskazuje na wzmocnienie tożsamości regionalnych, lepsze wykorzystanie zróżnicowania terytorialnego,
rozwój zrównoważonego i policentrycznego systemu miast oraz nowych partnerstw pomiędzy obszarami
miejskimi i wiejskimi.
W wyniku procesu wzmacniania wymiaru terytorialnego także na poziomie krajowym wskazano,
w jaki sposób będzie realizowany wymiar terytorialny i monitorowany jego wpływ na rozwój
w danym sektorze7.
Wymiar terytorialny został ujęty w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do roku 2030 Inteligentne Mazowsze. W SRWM wskazano obszary strategicznej interwencji (OSI),
w których występują problemy będące barierą rozwoju regionu. Zostały one zidentyfikowane zgodnie
z celami zapisanymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, tj. z celem 2. Budowa spójności
terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji obszarów problemowych oraz z celem 1. Wspomaganie
wzrostu konkurencyjności regionów.
Zgodnie z powyższymi celami, określonymi w KSRR, w województwie mazowieckim, zostały wyznaczone
dwa typy OSI:



problemowe – ostrołęcko-siedlecki, płocko-ciechanowski, radomski;
bieguny wzrostu – Obszar Metropolitalny Warszawy.

Działania na tych obszarach będą prowadzone na poziomie regionalnym ze wsparciem ze strony
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

4

Sggw materiał
Raport Fabrizio Barca. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwao Unii Europejskiej (2009
Dokument został zaakceptowany na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej w Lipsku w dniach 24/25 maja 2007 r.
7
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/Zintegrowane_strategie_rozwoju/Documents/Wymiar_terytorialny.pdf
5
6
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Do tej pory wpływ polityk i strategii na przestrzeo, wymiar terytorialny,- był analizowany jedynie ex-post
jako trwałe efekty podejmowanych interwencji. W związku z nowym podejściem do programowania
środków europejskich, opartym na koncentracji na najważniejszych wyzwaniach i potrzebach, a także
w celu osiągnięcia większej efektywności finansowania poszczególnych inwestycji, znajomośd potencjałów
terytorialnych jest warunkiem optymalnego programowania interwencji oraz efektywnego adresowania
wsparcia. Dodatkowo, rezultat jaki zostanie osiągnięty będzie mógł byd rozpatrywany w ujęciu
terytorialnym, jakie efekty zostały osiągnięte w konkretnych obszarach szczególnie w zakresie
funkcjonalnym.
Założenia ujęcia wymiaru terytorialnego w RPO WM
Wymiar terytorialny w RPO WM 2014-2020 będzie rozpatrywany zarówno pod względem osiągania
spójności terytorialnej, która jest jednym z wymiarów osiąganych w wyniku interwencji unijnej/ publicznej
(zostanie przeprowadzona ewaluacja efektów interwencji publicznej) jak i pod kątem efektywnego
wzmacniania interwencji z uwagi na terytorialne uwarunkowania w danych sektorach, bądź specyficzne
potrzeby poszczególnych obszarów na poszczególnych etapach zarządzania Programem (w tym przypadku
analizy będą prowadzone przed udzielonym wsparciem)8.
Etap Programowania
Mechanizm podejścia terytorialnego na etapie programowania będzie polegał na analizowaniu wpływu
uwarunkowao terytorialnych (o ile były dostępne dane) na dany rodzaj interwencji i wskazanie
najlepszego, najbardziej odpowiedniego mechanizmu/narzędzia w danym obszarze/sektorze. Analizy
prowadzono poprzez wszystkie etapy formułowania obszaru wsparcia tj. diagnozy, analizy SWOT,
określaniu celu szczegółowego.
Przy formułowaniu diagnoz oraz analizy SWOT do poszczególnych celów tematycznych brano pod uwagę
charakterystyki terytorialne, potencjały i wyzwania, ale również bariery. Z uwagi na fakt, iż z rozporządzeo
unijnych wynika podejście sektorowe do polityki spójności, dokonano analiz jak poszczególne sektory/
branże można efektywnie wspierad, uwzględniając ich wymiar terytorialny. Dzięki takiemu podejściu
nastąpi wzmocnienie koncentracji danych typów interwencji do właściwych uwarunkowao w danym
obszarze, natężenie pewnych zjawisk (pozytywnych, które chcemy wzmacniad jak i negatywnych, którym
chcemy przeciwdziaład) spowoduje także adekwatniejsze dopasowanie podaży wsparcia do popytu na
dany rodzaj interwencji.
Jeśli interwencja w danym sektorze nie mogła byd rozpatrywana w odniesieniu do terytorium z uwagi na
swoją specyfikę, wówczas wskazane powyżej rozwiązania nie znajdą zastosowania. Natomiast w tabeli
indykatywnej znajdzie się stosowna adnotacja uzasadniająca taką ocenę na etapie programowania. W
przypadku, gdy dany obszar powinien byd rozpatrywany w ujęciu zróżnicowania terytorialnego, ale
statystyki nie są znane, bądź nieprowadzone, w tym ujęciu zaproponowano rezygnację z ujęcia wymiaru
terytorialnego obszaru, bądź wskazano, że rozwiązaniem rekomendowanym jest przeprowadzanie analiz
przed udzielaniem wsparcia na etapie wdrażania. Podejście terytorialne uzupełnione jest o zróżnicowanie
tematyczne.
W poszczególnych obszarach wsparcia, dokonano przeglądu, czy terytorialne uwarunkowania w danym
sektorze nie są na tyle silne, że należy na ich podstawie sformułowad cel szczegółowy RPO WM 201420209, a jeśli nie to, czy na etapie programowania istnieje potrzeba wydzielenia odrębnego wsparcia w
stosunku do danego typu/rodzaju terytorium, np. obszary o niskiej jakości bądź braku dostępności do
usług publicznych, w tym społecznych, bądź obszary o potencjale, którego wzmocnienie pozostanie nie
bez wpływu na region, a więc obszary, które będą wymagały dedykowanych konkursów lub też

8

http://www.mrr.gov.pl/english/european_funds/Presidency/Documents/04_How_to_translate_Territorial_Agenda_2020_into_a_useful_tool_for_Cohesion_Policy_J
acekZaucha.pdf
9
Patrz rozdział ….strona….
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wzmocnienia w systemie wyboru poprzez kryteria szczegółowe odpowiadające ich specyficznym
cechom10. Przyjęto założenie, iż przy dużym nasileniu problemu, bądź szans rozwojowych na danym
terytorium będzie można organizowad dedykowane danemu obszarowi konkursy, bądź wspierad te
obszary poprzez wybrane dla nich kryteria szczegółowe.
Dodatkowo w analizie ex-ante dokonana zostanie ocena, czy zaproponowana logika RPO WM 2014-2020
uwzględnia w trafny sposób wymiar terytorialny interwencji oraz zasadę zintegrowanego podejścia do
rozwoju społeczno- ekonomicznego, w tym w szczególności w odniesieniu do interwencji
ukierunkowanych na obszary problemowe i obszary strategicznej interwencji.
Mechanizmy wsparcia terytorialnego
Z uwagi na uwarunkowania terytorialne wyróżniono podstawowe narzędzia wzmacniające interwencje
terytorialnie oraz instrumenty terytorialne tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne
Instrumenty Terytorialne (RIT), które zostały opisane poniżej. Jako narzędzia wzmacniające podejście
terytorialne, tj. możliwośd wsparcia danego sektora na danym obszarze z uwagi na jego specyficzne cechy
wyróżniono dedykowane konkursy oraz kryteria promujące. Warunki zastosowania ww. instrumentów
przyjmowane będą na etapie przygotowywania konkursów. W celu wzmocnienia wymiaru terytorialnego
będą wykorzystywane również informacje z komitetów koordynacyjnych, w tym organów interwencje
EFRROW, ERDF i ESF.
Etap wdrażania Programu
Na etapie wdrażania zastosowane zostaną mechanizmy zdefiniowane na poziomie programowania. Ze
wzglądu na dynamikę zmian społeczno-gospodarczych w regionie, przewiduje się, że możliwośd
stosowania odstępstw i uzupełnieo zaproponowanego modelu. Każdorazowo, na etapie wdrażania, przed
ogłoszeniem naboru wniosków, poddany zostanie analizie mechanizm terytorialny pod względem
aktualności i adekwatności jego zastosowania.
Etap monitorowania Programu
Na etapie monitorowania RPO WM 2014-2020 będą wprowadzone mechanizmy umożliwiające bieżącą
ocenę wsparcia w wymiarze terytorialnym. Analizie zostanie poddana możliwośd ujęcia wymiaru
terytorialnego w wybranych wskaźnikach rezultatu. Pozwoli to, aby sprawozdawczośd, w tym zakresie
mogła stanowid także narzędzie badania spójności terytorialnej w wyniku interwencji Programu.
Przewiduje się przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w połowie okresu programowania, bądź na
etapie koocowym w celu pomiaru, w jaki sposób RPO WM 2014-2020 przyczynił się do osiągnięcia
efektów w wymiarze terytorialnym, w tym doprowadził do większej spójności terytorialnej.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Jednym z narzędzi realizacji podejścia terytorialnego w ramach RPO WM 2014-2020 jest ZIT dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa podstawowym
celem realizacji ZIT jest sprzyjanie rozwojowi miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez promocję
współpracy jednostek administracyjnych wchodzącymi w jego skład oraz realizację wspólnych
zintegrowanych projektów11. Należy podkreślid, że ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego został
zaprojektowany jako pilotażowy instrument realizacji SRWM.
W ramach RPO WM 2014-2020, ZIT został zaprogramowany poprzez wyodrębnienie działao/poddziałao
dedykowanych ZIT w poszczególnych osiach priorytetowych. Działania/poddziałania dedykowane
realizacji ZIT znajdują się zarówno w osiach priorytetowych dotyczących działao finansowanych z EFRR, jak
i z EFS. Projekty w ramach ZIT mogą byd realizowane w formule konkursowej i pozakonkursowej.

10
11

Analizy w poszczególnych osiach priorytetowych obejmują także zagadnienia wymiaru terytorialnego
Założenia Umowy Partnerstwa. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r., str. 50.
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Beneficjenci, którzy nie uczestniczą w realizacji danego projektu wskazanego w ramach ZIT, mogą ubiegad
się o dofinansowanie na zasadach ogólnych Programu (poza alokacją ZIT).
Projekty strategiczne wstępnie wybrane w ramach ZIT do sfinansowania ze środków RPO WM 2014-2020,
zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez podmiot reprezentujący ZIT oraz IZ,
a następnie ostateczne zatwierdzenie i przyjęcie projektów do realizacji. W przypadku ram konkursów
projekt opracowany przez ZIT będzie akceptowane przez IZ/IP. Zakres przekazanych kompetencji pozwoli
na zapewnienie spójnych mechanizmów koordynacji w ramach RPO WM 2014-2020.
Funkcjonowanie ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego opiera się na dobrowolnie
zadeklarowanym uczestnictwie poszczególnych gmin, które zostały zakwalifikowane na podstawie analiz
jako wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego12..
Podstawą działania ZIT jest Strategia działao ZIT, zawierający szczegółowe obszary tematyczne
i zagadnienia objęte ZIT, w tym m.in.:


problemowe w wybranych obszarach;



zidentyfikowane obszary wsparcia;



cele rozwojowe ZIT;



listę przedsięwzięd strategicznych w ramach ZIT;



plan finansowy;



raport z przygotowania Strategia ZIT.

Na finansowanie ZIT, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, zostanie wydzielona kwota
w wysokości minimum 4,5% całkowitej alokacji środków w ramach EFRR i EFS dla Mazowsza.
Podział zadao dotyczących realizacji ZIT, zostanie określony w Porozumieniu zawartym pomiędzy organem
reprezentującym ZIT i IZ RPO WM.
Regionalne Instrumenty Terytorialne
Kolejnym mechanizmem realizacji podejścia terytorialnego są Regionalne Instrumenty Terytorialne.
Mechanizm odnosi się do
koncepcji instrumentu określonej w rozporządzeniu ogólnym, tj.
zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Za pomocą instrumentu RIT na etapie programowania osiągnięte zostanie lepsze zakotwiczenie projektów
strategicznych w potrzebach identyfikowanych z poziomu lokalnego. Wskazanie partnerstwa w zakresie
uzgodnienia inwestycji jako warunku wstępnego pozwoliło na nawiązanie ścieżki porozumienia wśród
podmiotów funkcjonujących na danym obszarze.
Regionalny Instrument Terytorialny jest mechanizmem realizującym podejście terytorialne w oparciu
o projekty strategiczne zidentyfikowane subregionalnie. Zgodnie z przyjętym założeniem powstanie
5 Regionalnych Instrumentów Terytorialnych skupiających się wokół miast regionalnych
i subregionalnych określonych w (projekcie ) SRWM (Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom).
Ww. miasta pełniące rolę liderów zostaną zobowiązane do opracowania umów z planami działao,
w obszarze którego realizowany będzie RIT.
Warunkiem wstępnym przystąpienia do mechanizmu RIT jest zaproponowanie kompleksowego
rozwiązania zidentyfikowanego problemu przez lidera oraz partnerów w sposób umożliwiający jego

12

Dla obszaru funkcjonalnego Miasta Stołecznego Warszawy została przeprowadzano delimitacja, określająca pierścieo najsilniejszych powiązao w obszarze
funkcjonalnym, na którym realizowane będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
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oddziaływanie na całe bądź częśd terytorium RIT. Wykaz gmin przystępujący do partnerstwa będzie
przedmiotem odrębnych ustaleo dla każdego z subregionu.
Podstawą funkcjonowania RIT będzie Plan działao RIT uwzględniający:


opis nawiązania partnerstwa na danym obszarze;



diagnozę obszaru, identyfikację potencjałów i problemów rozwojowych;



propozycję rozwiązania problemu;



wskazanie inwestycji wiodącej finansowanej z EFRR, w której skład może wchodzid kilka
przedsięwzięd;



inwestycje towarzyszące w ilości od 1-3 powiązane tematycznie z inwestycją wiodącą;



plan finansowy i harmonogram czasowy.

Na finansowanie RIT zostanie wydzielona kwota w wysokości minimum 3,5% rezerwy programowej
zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa. Sugeruje się aby inwestycja wiodąca była finansowana
z EFRR w postaci projektu strategicznego. Nabór wniosków/Planów Działao RIT będzie następował
w trybie pozakonkursowym. Ostateczne kwoty przekazane na finansowanie projektów strategicznych RIT
będą zależed od rodzaju i zaproponowanych w RIT rozwiązao problemu oraz jego oddziaływania na rozwój
subregionu i regionu i obszarów strategicznej interwencji określonych w Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego.
Inwestycje towarzyszące finansowane będą w trybie konkursowym. Inwestycje wskazane w Planie działao
RIT komplementarne do inwestycji wiodących, będą promowane przyznaniem dodatkowych punktów
podczas oceny wniosków projektowych.
Weryfikację Planów działao RIT będą dokonywali eksperci MBPR lub inni eksperci wskazani przez IZ.
Ocena będzie obejmowała m.in.: zgodnośd Planów Działao RIT ze Studium Uwarunkowao i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Mazowieckiego,
SRWM
oraz
KPZK.W szczególności weryfikacji zostanie poddany:


zasięg przestrzenny i funkcjonalny Planu (tj. uzasadnienie wyznaczenia przestrzennego obszaru RIT ze
wskazaniem powiązao przestrzennych i funkcjonalnych),



sposób przeprowadzenia wstępnej analizy, której efektem będzie wskazanie wyzwao rozwojowych
RIT,



dobór inwestycji wiodącej i towarzyszących w odniesieniu do zdiagnozowanych wyzwao
rozwojowych,



oddziaływanie inwestycji na subregion i Obszary Strategicznej Interwencji w odniesieniu do celów
rozwojowych, wymiarów polityki regionalnej oraz kierunków działao wyznaczonych w Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze.

Koordynację realizacji instrumentu zapewni Podkomitet działający przy Komitecie Monitorującym,
w którego skład wejdą Marszałek lub przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego Mazowieckiego, liderzy
RIT - Prezydenci miast, przedstawiciele powiatów i przedstawicie gmin z danego powiatu, z potencjalnego
obszaru na którym będzie realizowany RIT. Oznacza to, że funkcjonowanie RIT nie jest bezpośrednio
związane z przekazaniem kompetencji na poziom subregionalny, ale pośrednio subregiony uczestniczą
w preselekcji projektów strategicznych.
Instrument RIT jest alternatywą dla realizacji projektów wyłanianych w formule konkursowej. Zabezpiecza
możliwośd realizacji inwestycji priorytetowych dla rozwoju regionu już na wstępnym etapie wdrażania
Programu. Odpowiada wprost celowi głównemu programu - Wzmocnienie zdolności regionu do kreowania
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wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie dla podnoszenia konkurencyjności oraz spójności terytorialnej,
oparte o zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy jakości życia mieszkaoców Mazowsza
poprzez ukierunkowanie działao na realizację projektów strategicznych wspierających zgodnie
z pierwszym celem strategicznym Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności,
przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. Zakłada się, że inwestycje
realizowane w ramach RIT, przede wszystkim projekty towarzyszące, odpowiadają wprost na wyzwania
wynikające z celu strategicznego 2 i 3 programu, a mianowicie Przeciwdziałanie dysproporcjom
regionalnym prowadzące do zwiększenie chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie
dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację i Wsparcie działao wzmacniających
zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu. Wdrożenie RIT wpłynie więc bezpośrednio na
zmniejszenie dysproporcji w zakresie potencjałów rozwojowych pomiędzy Warszawą, a subregionami.
Nabór na inwestycje wynikające z Planów Działao RIT będzie przeprowadzony na wczesnym etapie
wdrażania programu, co do zasady na etapie poprzedzającym konkursy. Zapewni to możliwośd właściwych
środków w osiach w których zidentyfikowane zostaną wiodące inwestycje oraz promowanie projektów
powiązanych z inwestycjami wiodącymi na etapie konkursów. Pozwoli również wykluczyd projekty
wiodące RIT z konkursów.

Projekty Partnerskie
Uzupełnieniem podejścia terytorialnego w regionie jest mechanizm promujący projekty realizowane
w partnerstwie. Poprzez promocję projektów realizowanych w formie partnerstwa osiągnięte zostanie
włączenie przedstawicieli społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb
identyfikowanych na różnych szczeblach, głównie lokalnym. Zapewnia on wykorzystanie potencjału
społeczności lokalnych w kreowanie mechanizmów rozwojowych w sposób komplementarny z przyjętymi
kierunkami rozwoju i co ważniejsze wzmacnia rolę i współodpowiedzialnośd obywateli reprezentowanych
przez szeroko rozumiane środowisko organizacji społecznych i pozarządowych w procesach rozwoju.
Zasadnicze jest włączenie w proces podejmowania inicjatywy stymulującej rozwój społeczno gospodarczy
lokalnych społeczności skupionych wokół organizacji społecznych i pozarządowych poprzez zawiązywanie
partnerstw na rzecz osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Konieczne jest aby cele przedsięwzięd
odpowiadały kluczowym problemom wskazanym przez samorządy odpowiednich szczebli. Nie zakłada się
formalnego wymogu udziału w partnerstwie samorządu lokalnego. Jednak, uzgodnienie projektu
z samorządem lokalnym, pozwoli na nawiązanie ścieżki porozumienia wśród podmiotów funkcjonujących
na danym obszarze i zapewni mu zgodnośd z kierunkami rozwoju inicjowanego przez władze lokalne.
Realizacja przedsięwzięd w formule partnerstwa jest dobrowolna i powinna byd inicjowana przez
niezależne organizacje społeczne i pozarządowe. Pozwala na kontynuowanie i rozwijanie dobrych praktyk
wypracowanych w poprzednich latach np. przez Lokalne Grupy Działania.
Zakłada się wprowadzenie mechanizmu premiującego projekty partnerskie w szczegółowych kryteriach
oceny. Ostateczne kwoty przekazane na finansowanie projektów będą zależed od rodzaju
i zaproponowanych w projekcie rozwiązao problemu oraz jego oddziaływania na rozwój lokalny oraz
subregionu, regionu i obszarów strategicznej interwencji określonych w Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego.
Promowanie projektów partnerskich jest uzupełnieniem podejścia terytorialnego w rozwoju regionu
o element zabezpieczający włączenie inicjatyw społeczności lokalnych w tym, w nawiązaniu do Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd Lokalną i działao kreowanych przez Lokalne Grupy Działania dla
realizacji inwestycji istotnych dla lokalnego rozwoju na każdym jego szczeblu.
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ROZDZIAŁ 3 - DIAGNOZA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA
3.1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚD
Działalnośd badawczo-rozwojowa
Województwo mazowieckie koncentruje znaczącą częśd polskiego potencjału badawczorozwojowego. W 2010 r. na terenie województwa działało 439 podmiotów prowadzących działalnośd
badawczo-rozwojową (B+R), w tym w sektorze przedsiębiorstw, czyli co czwarta taka jednostka w
kraju. Co więcej, w latach 2000-2010 liczba jednostek prowadzących B+R w regionie mazowieckim
znacząco wzrosła – prawie o 70%. Mimo dużego wzrostu udział mazowieckich podmiotów
prowadzących B+R w ogólnej liczbie takich jednostek w kraju zmniejszył się w tym okresie z 30% do
25%. Oznacza to, że liczba podmiotów prowadzących działalnośd B+R rosła szybciej w innych
regionach kraju niż w województwie mazowieckim13.
W regionie koncentruje się 38,6% wszystkich nakładów na działalnośd badawczo-rozwojową w kraju,
a ich wielkośd w relacji do PKB jest dwukrotnie wyższa niż średnia dla Polski. W 2010 roku na
Mazowszu nakłady ogółem poniesione w sferze B+R kształtowały się na poziomie 4,2 mld zł, co
stanowiło blisko 41% nakładów poniesionych w Polsce (10,4 mld zł). W przeliczeniu na 1 mieszkaoca
wielkośd nakładów B+R na Mazowszu wynosiła w 2011 r. – 886,5 zł, a średnia krajowa wyniosła –
303,3 zł14. Niewątpliwym problemem jest jednak nierównomierne rozłożenie ponoszonych nakładów,
gdyż 98% nakładów na działalnośd badawczo-rozwojową zostało poniesionych w Obszarze
Metropolitarnym Warszawy (OMW)15. Nakłady na badania i rozwój na Mazowszu stanowiły w 2010 r.
1,35% regionalnego produktu brutto (relacja GERD/PKB) (GUS 2013: 67), co plasuje województwo na
pierwszym miejscu krajowego rankingu (wobec średniej ogólnokrajowej 0,74%) i przybliża do
założonego na 2020 rok celu zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,70% PKB. Duża częśd tych
nakładów wynika jednak z działao sektora nauki – tylko 26,5% nakładów ponosiły przedsiębiorstwa
na Mazowszu (BERD jako % GERD), podczas gdy średnia krajowa to 28,1%, a sześd województw
osiągnęło w 2011 r. pod tym względem wynik lepszy od województwa mazowieckiego. Niekorzystna
struktura finansowania B+R+I, w której niski jest udział środków przedsiębiorstw, przekłada się na
relatywnie niski poziom wykorzystania wyników badao w praktyce gospodarczej16.
Dużym problemem jest brak rozwoju współpracy w zakresie nauka – biznes. Przedsiębiorcy nie
wykazują znacznego zainteresowania współpracą w zakresie badawczo-rozwojowym. Nie finansują
badao ani innej działalności mającej na celu podniesienie innowacyjności firmy, mimo dużego
zaplecza B+R w regionie. Szczególnie niskie statystyki w tym obszarze są charakterystyczne dla
subregionów.
Problemem sektora B+R na Mazowszu jest bardzo wysoki stopieo zużycia aparatury badawczej
(78,3% w 2011 roku17), znacznie przekraczający wartośd tego wskaźnika dla większości polskich
województw. Mazowieckie instytucje badawcze ponosiły znaczące inwestycje w infrastrukturę na
przestrzeni lat, również jeszcze w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a obecnie
pod względem wyposażenia wiele podmiotów dysponuje znacznie gorszym zapleczem niż ośrodki z
innych województw – beneficjentów wsparcia w ostatnim okresie programowania funduszy
strukturalnych UE.

13

A. Płoszaj, Raport: Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle krajowym, Warszawa 2012, s. 7-8.
Nauka i technika w 2011 roku, GUS 2013,s. 67-69.
15
A. Płoszaj, Raport: Potencjał instytucji naukowych …, op. cit., s. 30.
16
Raport syntetyczny Konkurencyjnośd i jej uwarunkowania…, op. cit., s. 8.
17
Nauka i Technika w 2011 roku, op. cit,., s. 71.
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W 2010 r., na Mazowszu pracowało 33,1% zatrudnionych w B+R w Polsce, w tym pracownicy
naukowo-badawczy stanowili 30,6% wszystkich badaczy w kraju. W 2010 r. 19,0% zasobów ludzkich
dla nauki i techniki zamieszkiwało województwo mazowieckie, które jest regionem
charakteryzującym się najwyższym w Polsce udziałem HRST18 w ludności ogółem19. Mimo że w skali
kraju jest to stosunkowo duży odsetek, to jednak problemem jest nierównomierne zatrudnienie
kadry badawczej. W Warszawie koncentruje się 96%20 zatrudnienia w regionie w obszarze B+R.
Wiąże się to z tym, że miasta subregionalne mają słabo rozwinięte funkcje B+R i naukowe.
Jednocześnie zatrudnienie w tych ośrodkach jest mniej atrakcyjne i oferuje mniejsze szanse
rozwojowe. Potwierdzają to statystki, które jasno pokazują, że 98% wszystkich grantów w regionie
zostało przyznanych jednostkom działającym na terenie OMW21.
Szkoły wyższe, także w subregionach, stanowią bazę badawczo-rozwojową, która powinna stad się
szansą dla zacieśnienia współpracy w obszarze nauka – biznes. Zwiększenie aktywności badawczorozwojowej w tych ośrodkach, wychodzących naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, wspiera wzrost
innowacyjności i zmniejsza dysproporcje gospodarcze w ramach regionu. Jednocześnie stanowi
szansę dla dalszego rozwoju samych ośrodków badawczo-rozwojowych, gdyż zmienia ich optykę,
która będzie bardziej skierowana na oczekiwania biznesowe. Wiąże się to ze zmianami
organizacyjnymi także w ramach samych instytutów badawczych i wyodrębnieniem tzw. spin-off,
czyli przedsięwzięd stricte nastawionych na komercjalizację wiedzy naukowej i technologii, czy spółek
celowych. Ponadto duże znaczenie wzmacniające rolę ośrodków odgrywa promocja ich działalności.
Propagowanie i internacjonalizacja badao prowadzonych na obszarze instytucji badawczych daje
szanse na współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Wzmacnia tym samym pozycję instytutów
badawczych jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego pośród samych naukowców i
badaczy.
Innowacyjnośd przedsiębiorstw
Mazowieckie przedsiębiorstwa uważane są za krajowych liderów pod względem poziomu
innowacyjności. Region mazowiecki skupia 20% przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki
oraz 28% firm działających w zakresie usług „high-tech” w Polsce. 85% mazowieckich przedsiębiorstw
innowacyjnych ulokowanych jest w Warszawie, a kolejne 10% – w podregionie warszawskim
zachodnim22.
Szczególnie istotną rolę odgrywa sektor usług. W latach 2006-2008 odnotowano największy wśród
wszystkich województw udział przedsiębiorstw usługowych, które wprowadziły innowacje (22%)23.
Niestety w latach 2009-2011 sytuacja uległa diametralnym zmianom: tylko 14,4% przedsiębiorstw
usługowych było aktywnych innowacyjnie24. Jednak Mazowsze nadal jest wysoko w krajowym
rankingu pod tym względem – na 3 miejscu. W 2011 r. firmy z sektora usług przeznaczyły najwięcej
środków finansowych na działalnośd innowacyjną w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo – 8
612,00 PLN25. Gorzej sytuacja wygląda wśród przedsiębiorstw z sektora przemysłu. Niepokojące jest,
że w ciągu jednego roku odsetek przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalnośd innowacyjną,
zmniejszył się. W 2008 r. przedsiębiorstwa przemysłowe z Mazowsza zajmowały pod tym względem
pierwsze miejsce w Polsce26, podczas gdy w okresie 2009-2011 znalazły się na 13 miejscu rankingu
województw, z 15,0% przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie27. Mimo to średnia
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wysokośd wydatków tych przedsiębiorstw na innowacje w roku 2011 wyniosła 3 920,40 PLN, jest to
znowu 2 miejsce za województwem śląskim28.
W 2010 roku ok. 33% dużych firm z województwa mazowieckiego, zatrudniających powyżej 250
osób, wprowadziło na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty, przy średniej krajowej
wynoszącej ok. 28%. Natomiast nowe lub istotnie ulepszone procesy wdrożyło 54% dużych firm w
regionie (średnia dla kraju – 51%). Zdecydowanie mniej wprowadzanych jest nowych produktów bądź
ulepszonych procesów wśród małych i średnich firm. Tylko 2,5% małych firm wprowadziło nowe lub
istotnie ulepszone produkty dla rynku (średnia dla kraju 3,5%), natomiast nowe lub ulepszone
procesy produkcji wdrożyło 6,4% małych firm (średnia dla kraju 6,9%)29.
W 2011 roku z województwa mazowieckiego pochodziło najwięcej zgłoszeo wynalazków i wzorów
użytkowych dokonanych w Polsce przez podmioty krajowe – 903 wynalazki, co stanowi 18,74%
wszystkich zgłoszeo w kraju. W porównaniu do ponoszonych nakładów na działalnośd badawczorozwojową (38,6% nakładów w kraju) jest to wskaźnik niski. Najwięcej patentów i praw ochronnych
na wzory użytkowe (511) pozyskały podmioty z województwa mazowieckiego, co stanowiło 20,55%
wszystkich udzielonych patentów30.
Na Mazowszu przedsiębiorstwa nie wykazują znaczącego zainteresowania klastrami ani inicjatywami
klastrowymi, co wynika z bierności przedsiębiorców oraz niskiego poziomu zaufania społecznego31.
Według badao GUS, w latach 2009-2011 – 9,3% przedsiębiorstw na Mazowszu współpracowało w
ramach inicjatyw klastrowych (12 miejsce w kraju)32. W województwie mazowieckim do kooca 2011
roku powstało łącznie 25 inicjatyw klastrowych. Organizacje te najczęściej powstawały z inicjatywy
przedsiębiorstw. Prawie wszystkie zostały zlokalizowane w Warszawie. Tylko nieliczne znajdują się
w innych miastach regionu (Radom, Pniewy). Najwięcej inicjatyw klastrowych (24%) funkcjonuje
w najdynamiczniej rozwijającym się sektorze IT. W latach 2008-2010 jego przychody w regionie
mazowieckim wzrosły o 32%, a dla porównania przychody całego sektora przedsiębiorstw – o 6%.
Nieco mniej inicjatyw (16%) działa w przemyśle samochodowym. Branża spożywcza i budowlana
zostały zidentyfikowane jako tzw. sektory wysokiej szansy – wśród nich także powstały inicjatywy
klastrowe33. Cechą charakterystyczną Mazowsza jest duże zróżnicowanie branż, w których występują
klastry. Należy tu wymienid inicjatywy w ramach tzw. „czystych technologii” (12%) oraz
optoelektroniki, technologii kosmicznych, usług meblowych i transportowych, a także sektora
kreatywnego.
Spośród 137 zidentyfikowanych instytucji otoczenia biznesu działających na Mazowszu w 2012 roku,
95 podmiotów posiadało siedzibę w Warszawie. Poza miastem stołecznym instytucje wsparcia
skupione były w ośrodkach subregionalnych. Na uwagę zasługuje Płock, na terenie którego działa
jedyny w województwie park przemysłowo-technologiczny34.
W 2012 roku województwo mazowieckie zajmowało drugie miejsce w Polsce pod względem liczby
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości z liczbą 92 podmiotów, nieznacznie ustępując pod tym
względem województwu śląskiemu (96 podmiotów). Równocześnie region zajmował pierwsze
miejsce pod względem liczby firm przypadających na jeden tego typu ośrodek (7338 podmiotów)35,
co wskazuje, że dostęp do nich w całym województwie, w tym również w Warszawie, jest znacznie
utrudniony. Niemniej większośd instytucji oceniała posiadane zasoby jako wystarczające do
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prowadzenia działalności. Wyjątek stanowiły podmioty oferujące wsparcie finansowe, odnotowujące
popyt znacznie przewyższający dostępny kapitał36.
Znaczna grupa instytucji otoczenia biznesu nie współpracuje z innymi tego typu podmiotami.
Dominuje brak zaangażowania w tworzenie sieci kontaktów lub dywersyfikacji oferty poprzez
partnerstwo37. Z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu, największa grupa przedsiębiorców
zainteresowana była wsparciem doradczym, w drugiej kolejności – finansowym (odpowiednio 54,9% i
53,5% korzystających), a następnie szkoleniami i uzyskaniem informacji (po 39,4%). Mimo
zauważalnego zainteresowania tematyką nowych technologii i innowacji, zaledwie 4,2%
przedsiębiorców poszukiwało wsparcia o charakterze prac badawczo-rozwojowych. Wśród
prawdopodobnych przyczyn takiego stanu rzeczy instytucje wymieniały: brak wiedzy przedsiębiorców
o dostępności usługi i potencjalnych korzyściach, skomplikowane procedury formalne, zbyt wysokie
koszty usługi, niedopasowanie do potrzeb i oczekiwao przedsiębiorców38.
Samorząd lokalny w skali województwa nie stanowi silnego elementu triady biznes – nauka –
administracja, o czym świadczy zarówno niski poziom podejmowanych działao innowacyjnych, jak i
słaba świadomośd w zakresie konieczności angażowania się władz lokalnych w tworzenie lokalnego
środowiska innowacyjnego. Relatywnie duży jest udział gmin deklarujących brak jakichkolwiek
działao podejmowanych na rzecz rozwoju innowacyjności (32%), najwięcej w powiecie lipskim,
płockim, płooskim, grójeckim, żyrardowskim, wołomioskim oraz garwolioskim. Dośd powszechne jest
przekonanie, że w obliczu braku środków finansowych konieczne jest w pierwszej kolejności
zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaoców, a nie działalnośd innowacyjna. Jednocześnie
częśd gmin deklarujących swoją działalnośd innowacyjną wskazuje na przykłady działao związanych z
podstawowymi usługami publicznymi w gminie (jak budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, remonty
dróg lokalnych, rozwój turystyki), nie zaś na faktycznie działania o charakterze innowacyjnym.
Pozytywnie na tym tle wyróżniają się OMW oraz gminy powiatu ostrołęckiego, pułtuskiego,
wyszkowskiego i żuromioskiego39.
Mazowiecka przedsiębiorczośd na tle kraju
Mazowsze jest jedynym polskim regionem o pozycji społeczno-gospodarczej zbliżonej do regionów
starych paostw członkowskich Unii Europejskiej, jednak konkurencyjnośd w porównaniu do innych
regionów stołecznych UE jest niższa.
W odniesieniu do dynamiki sektora MŚP w Polsce, w województwie mazowieckim można
zaobserwowad względnie stałą liczbę podmiotów40. Świadczy to zarówno o zdolności do utrzymania
poziomu przedsiębiorczości w warunkach zmiennej koniunktury, ale też o wysokim odsetku
przedsiębiorstw kooczących działalnośd, równoważącym liczbę nowo powstających firm41.
Rozmieszczenie przedsiębiorstw zarejestrowanych na Mazowszu charakteryzuje się silną
koncentracją42. W OMW skupiona jest ponad połowa zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
województwa, w tym większośd podmiotów dużych. Warszawa skupia 50,8% ogółu zbioru
podmiotów w województwie, powiat warszawski zachodni – 15,1%, warszawski wschodni – 12,1%, a
w dalszej kolejności plasują się powiaty: ostrołęcko-siedlecki, radomski oraz ciechanowsko-płocki43.
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Firmy posiadające siedzibę w województwie mazowieckim generują ponad 21% zatrudnienia w skali
kraju44. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie mazowieckim wynoszą około 30%
wszystkich nakładów przedsiębiorstw w Polsce. Na Mazowsze przypada około 20% wszystkich
nakładów inwestycyjnych sektora MŚP w Polsce45.
W latach 2005-2010 zaobserwowano spadek wskaźnika rentowności sprzedaży produktów, towarów
i materiałów. Rentownośd firm jest niższa niż w przypadku województw: łódzkiego i dolnośląskiego.
Pomimo dysponowania przez region dużym potencjałem naukowym i badawczym, odsetek
przedsiębiorstw wprowadzających na rynek nowe produkty oraz udział przychodów ze sprzedaży
nowych produktów jest niższy od średniej dla kraju46.
Pomimo dużej koncentracji przedsiębiorstw z branży wysokich i średnio wysokich technologii, a także
instytucji badawczo-rozwojowych, MŚP wykazują niewielką aktywnośd w zakresie prac badawczorozwojowych, tworzenia nowych produktów i usług oraz pozyskiwania technologii, skupiając się na
eksploatacji zajmowanej niszy rynkowej. Odpowiedzialne za tę sytuację są zarówno stosunkowo małe
zasoby kapitałowe, jak również wysoki poziom niepewności związany z działaniami rozwojowymi.
Województwo zajmuje ważną pozycję w wymianie handlowej z zagranicą, jednak utrzymuje stałą,
ponad dwukrotną przewagę importu nad eksportem. Do głównych grup towarowych stanowiących
przedmiot eksportu należą wyroby przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, chemicznego
oraz artykuły rolno-spożywcze. Jedynie w grupie artykułów rolno-spożywczych region osiągnął
dodatnie obroty handlowe47. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.
Innowacyjne Mazowsze wskazuje umiędzynarodowienie gospodarcze jako jeden z kierunków działao
w celu podniesienia konkurencyjności przemysłu w regionie, a w szczególności wskazuje na potrzebę
zwiększenia potencjału eksportowego i dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej
w zakresie norm jakościowych i bezpieczeostwa pracy.
Województwo mazowieckie nie posiada wyspecjalizowanej branży przemysłowej, determinującej
procesy gospodarcze w regionie48. Największa grupa MŚP (ok. 30%) działa w branży handlu i usług,
następna (ok. 20%) zajmuje się obsługą nieruchomości i firm. Kolejne najliczniej reprezentowane
branże to budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz logistyka49.
Sektor MŚP tworzy ponad połowę miejsc pracy na Mazowszu, z czego na mikroprzedsiębiorstwa
przypada ok. 30%, przedsiębiorstwa małe – 9%, a średnie – 15%50. Firmy wykazują skłonnośd do
utrzymywania stałego poziomu zatrudnienia51 i częściej decydują się na podniesienie wynagrodzeo
niż utworzenie dodatkowych miejsc pracy52.
(1.3) Do uzupełnienia na dalszym etapie prac nad RPO WM 2014-2020
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE
ICT w przedsiębiorstwach
Firmy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego wyposażone są w podstawową
infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną w nieco wyższym stopniu, niż wynosi średnia krajowa.
W 2011 r. 96,5% mazowieckich firm (zatrudniających więcej niż 9 osób) korzystało z komputerów.
Średnia krajowa była nieznacznie niższa i wynosiła 95,7%53. Ponadto w 2012 r. 97% firm mikro i
małych posiadało dostęp do Internetu, a we wszystkich subregionach Mazowsza wskaźnik ten nie był
niższy niż 94%.54
Obecnie prawie wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 9 osób dysponują zarówno komputerami, jak
i dostępem do Internetu. Mimo to, blisko 33,2% mazowieckich przedsiębiorstw korzysta z modemu
analogowego (zwykła linia telefoniczna) lub cyfrowego. Wskaźnik firm korzystających w
województwie mazowieckim z wąskopasmowych łącz komórkowych wynosi 26,1%55.
Kategorią wskazującą na dojrzałośd zastosowao ICT w organizacjach gospodarczych jest udział
systemów ERP (zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) oraz CRM (zarządzania relacjami z klientami).
W 2010 r. tylko 14,7% mazowieckich firm posiadało system klasy ERP, zaś 21,8% system typu CRM56.
W ostatnich latach widoczne jest rosnące zainteresowanie polskich firm rozwiązaniami w zakresie
handlu elektronicznego (e-commerce), które coraz częściej doceniają potencjał nowoczesnych
kanałów sprzedaży, obsługi klienta, czy działao promocyjnych. W 2010 r. rozwiązania elektroniczne w
łaocuchu dostaw wykorzystywało 20,3% mazowieckich firm na Mazowszu (wskaźnik dla Polski –
17,1%). Bezpośredni udział e-handlu w aktywności gospodarczej firm łatwo również ocenid poprzez
udział przychodów z handlu on-line w ogólnych przychodach netto firmy, który w 2010 r. był
niewielki zarówno w skali Mazowsza (11,5%), jak i całego kraju (8,1%)57. Kolejne, przeprowadzone
badanie pokazało, że w 2012 r. aż 76% mazowieckich firm mikro i małych nie wykorzystywało
Internetu do sprzedaży swoich produktów i usług, a tylko 4% sprzedawało swoje produkty poprzez
sklep internetowy.58 Związane to jest m.in. z faktem iż 45% mikro i małych firm na Mazowszu nie
posiada własnej strony internetowej. Analizując subregiony województwa mazowieckiego (NUTS 2),
największy odsetek tych firm zanotowano w obszarach: ciechanowsko – płockim (58%), ostrołęcko –
siedleckim (54%) oraz radomskim (53%), zaś najmniejszy w powiatach warszawskich (36-41%)59.
E-usługi w administracji publicznej
Informatyzacja administracji lokalnej w województwie mazowieckim, podobnie jak w innych
regionach Polski, przebiega dośd dynamicznie. Jednakże wpływ informatyzacji na pracę urzędów nie
jest tak duży i oczywisty, jak można by oczekiwad. Okazuje się, że do tej pory informatyzacja tylko w
niewielkim zakresie poprawiła efektywnośd funkcjonowania urzędów. Wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązao informatycznych dośd często wiąże się z nieoczekiwanym wzrostem obciążenia urzędników
pracą oraz zwiększeniem uciążliwości procedur. Co więcej, w przypadku 17% urzędów gmin i
powiatów województwa mazowieckiego informatyzacja spowodowała wzrost liczby dokumentów w
formie papierowej. Natomiast w większości urzędów (66%), liczba dokumentów papierowych nie
zmieniła się wraz z postępującą informatyzacją. Urzędy się informatyzują, ale nie idzie za tym
przeprojektowanie i dostosowanie realizowanych w nich procesów - rozwiązania cyfrowe często
nakładane są na stare, utarte sposoby postępowania. Mimo, iż większośd urzędów w województwie
mazowieckiem (86% urzędów gmin i powiatów) posiada systemy elektronicznej skrzynki podawczej,
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nie są one jednak wykorzystywane. Od 1 stycznia do 31 maja 2011 r. średnia liczba dokumentów
elektronicznych otrzymanych za ich pomocą w urzędach gminnych i powiatowych województwa
mazowieckiego wyniosła 0,6 dokumentu (w porównaniu do lidera - województwa łódzkiego, w
którym było to 27,6 dokumentów). W tym samym okresie badane urzędy wysłały 0,3 dokumentu za
pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej60. W całej Polsce odsetek urzędów korzystających
z elektronicznych systemów obiegu dokumentów wynosi około 40%61. Województwo mazowieckie
na tle innych województw wypada słabo ze wskaźnikiem 28%, podczas gdy odsetek w śląskim wynosi
aż 71%, a w drugim z kolei województwie dolnośląskim 70%62.
Przykładem nakładania się rozwiązao ICT na stare sposoby pracy, jest statystyka pokazująca, że w
sporej liczbie urzędów (ponad 80% przypadków, w województwie mazowieckim jest to 85%) w
większości spraw system elektroniczny jest dublowany poprzez obieg tych samych dokumentów w
formie papierowej (dublowanie systemów)63.
Istotnym wskaźnikiem wykorzystania Internetu jest komunikowanie się społeczeostwa z
administracją publiczną. Mieszkaocy województwa mazowieckiego najczęściej zainteresowani są
składaniem przez Internet deklaracji podatkowych, załatwianiem spraw dotyczących dokumentów
osobistych, rejestracji pojazdów, zamawiania i otrzymywania zaświadczeo lub odpisów aktów stanu
cywilnego oraz usług związanych ze zdrowiem. We wszystkich tych przypadkach, ponad 30% osób
zadeklarowało chęd wykonywania powyższych czynności od początku do kooca przez Internet. Jest to
o około 6-7 punktów procentowych więcej niż w całym kraju64. Biorąc pod tym względem
mazowieckie firmy mikro i małe, to w 2012 r. 61% z nich wykorzystywało Internet do kontaktów z
administracją publiczną, a największy odsetek zanotowano w subregionie ciechanowsko – płockim
(59%) oraz warszawsko wschodnim (57%) oraz OMW (71%). Natomiast najmniej przedsiębiorców
kontaktuje się online z administracją publiczną w regionach: warszawsko-zachodnim (41%),
ostrołęcko – siedleckim (48%) oraz radomskim (51%).
Podstawową platformą e-administracji służącą do komunikacji zarówno społeczeostwa jak i firm z
administracją publiczną jest w założeniu ustawodawcy (ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
podmiotów realizujących zadania publiczne) ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej czyli ujednolicona w skali kraju platforma służąca do kontaktów obywateli z urzędami
administracji. W województwie mazowieckim tylko 22% urzędów udostępnia na tej platformie usługi
inne, niż oparte o wzór pisma ogólnego65 (wzór ten jest domyślny dla platformy ePUAP, inne wzory
pism urzędy mogą tworzyd tak, aby dostosowad je do własnych potrzeb). Czynnikiem, który może
mied wpływ na niskie wykorzystanie systemu ePUAP, jest fakt, iż jest to względnie nowa platforma,
która jest dopiero wdrażana w instytucjach.
Informatyzacja opieki zdrowotnej
Od 1 sierpnia 2014 r. obowiązywad będzie w Polsce nowa ustawa dotycząca systemu informacji
w ochronie zdrowia. Wiąże się ona z wprowadzeniem, we wszystkich podmiotach leczniczych
wyłącznie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej. W ramach audytu informatycznego,
przeprowadzonego w 30 mazowieckich podmiotach leczniczych, działających w formie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak też działających w formie spółek prawa
handlowego, dla których organem założycielskim/właścicielskim jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego wynika, że tylko 8 z nich świadczy e-usługi skierowane do obywateli. Jednocześnie w
94% zbadanych podmiotów wskaźnik usprzętowienia komputerowego jest poniżej 50% i w większości
przypadków istnieje koniecznośd jego wymiany. Szczególnie dotyczy to serwerów, ze względu na
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rosnącą liczbę zarchiwizowanych danych, która w latach 2009-2012 wzrosła trzykrotnie. Badanie
wykazało, że wśród badanych jednostek najbardziej potrzebnym sprzętem są komputery
i przebudowa istniejących sieci komputerowych razem z rozbudową sieci światłowodowej.
Zebrane dane wykazały natomiast, że dostęp do sieci Internet mają wszystkie audytowane podmioty
lecznicze. Jednakże przepustowośd łącz powyżej 10 Mbps mają tylko 4 zbadane jednostki.
ICT w edukacji
W województwie mazowieckim najlepiej wyposażone w sprzęt komputerowy były szkoły
podstawowe (95,6% takich szkół posiadało sprzęt komputerowy). Najgorzej w regionie na tym polu
wypadają szkoły zasadnicze zawodowe, w 31,3% których uczniowie posiadają dostęp do
komputerów66. W 2012 roku w prawie 94% szkół podstawowych uczniowie mieli dostęp do
Internetu, podczas gdy w zasadniczych szkołach zawodowych odsetek ten jest najniższy w regionie
i wynosi 29,3%67.
Własną stronę internetową posiada 84,9% szkół w regionie. Na stronach tych dominują jednak
statyczne treści takie jak regulamin, czy plan zajęd68. Badanie przeprowadzone na 53 szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych z regionu wykazuje, że tylko 4 z nich udostępniają bardziej
zaawansowaną platformę edukacyjną (e-learningową) drogą elektroniczną. Tylko w 3 przypadkach
szkoły wykorzystują tzw. „wirtualną klasę” czyli rozbudowane narzędzie pozwalające na
udostępnianie treści edukacyjnych, sprawdzianów i wymianę informacji między nauczycielami,
uczniami oraz rodzicami69.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku prowadzenia rekrutacji. Tylko 5,7% szkół prowadzi
rekrutację on-line, a 28,3% używa elementów elektronicznych w połączeniu z tradycyjnymi w tym
procesie. Do kontaktów z rodzicami szkoły z województwa mazowieckiego rzadko wykorzystują drogę
elektroniczną. Kontakt rodziców i uczniów z placówkami edukacyjnymi drogą elektroniczną jest
często utrudniony. Tylko 17% szkół z regionu prowadzi tzw. dziennik elektroniczny (dziennik taki
może zastąpid tradycyjny dzięki rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniającemu rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów
tej dokumentacji, Dz. U. z dnia 23 lipca 2009 r.), który pozwala na łatwy dostęp rodziców do ocen
uczniów. Z kolei 47,2% szkół z województwa umożliwia uczniom wysyłanie pracy domowej drogą
elektroniczną. Zauważyd należy, że tylko 4 szkoły na 53 badane umożliwiają kontakt tą drogą w
przypadku każdego przedmiotu70.
Uczelnie wyższe z regionu posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę teletechniczną. Wszystkie
badane uczelnie mają dostęp do Internetu (łączami szerokopasmowymi przewodowymi i
bezprzewodowymi). Każda z uczelni posiada też wewnętrzną sied LAN71. Większośd (84,9%) uczelni z
województwa mazowieckiego posiada zinformatyzowaną bibliotekę. Jednak tylko w 29 z 41 z nich
można w trybie on-line zamówid książki, a tylko 18 umożliwia studentom i pracownikom pobieranie
dostępnych artykułów z bazy72.
Szkoły wyższe w większym stopniu niż szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wykorzystują
możliwości oferowane przez nowoczesne technologie. Aż 41,5% z nich udostępnia platformy
e-learningowe, z których można pobierad materiały edukacyjne lub testy sprawdzające wiedzę.
Bardziej zaawansowane rozwiązania oferuje już jednak mniejsza liczba szkół wyższych. Forum
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dyskusyjne dostępne jest w 24,5% z nich, a wirtualna klasa tylko w 16,9%. Uczelnie mazowieckie w
większości nie umożliwiają też studiowania całkowicie przez Internet. Takie studia w swojej ofercie
ma tylko 6 na 53 badanych szkół wyższych, w tym tylko jedna spoza Warszawy73. W 47,5% zbadanych
uczelni funkcjonuje elektroniczny system obiegu dokumentów, a w 66% elektroniczny system obsługi
studentów (system ten umożliwia m. in. dostęp do ocen lub opisów przedmiotów, a w 39,6%
przypadków także zapisywanie się na zajęcia drogą elektroniczną). Tylko 15 z 53 ankietowanych szkół
wyższych nie używa rozwiązao ICT w procesie rekrutacji, zauważyd jednak należy że ponad połowa
(52,8%) wykorzystuje system mieszany – częśd rekrutacji odbywa się elektronicznie a częśd
tradycyjnie74.
Systemy informacji przestrzennej
Skuteczne i oparte na racjonalnych przesłankach procesy decyzyjne realizowane przez administrację
publiczną i związane z nimi e-usługi wymagają dostępu do zintegrowanych i zharmonizowanych
zbiorów danych tworzących regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej. Szczególną rolę w
tych procesach odgrywają podstawowe, urzędowe dane o terenie: ewidencja gruntów i budynków,
mapa zasadnicza, bdot500 oraz geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu i bdot10k. Aby możliwy
był dostęp do tych danych, powinny byd one prowadzone cyfrowo, w postaci zintegrowanych,
zharmonizowanych i przetworzonych do postaci zgodnej z obowiązującymi przepisami baz danych i
udostępniane przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych. Tymczasem na
Mazowszu na koniec 2011 r., dane ewidencji gruntów i budynków w pełnej treści prowadzone były
dla 88% powierzchni obszarów miejskich i tylko 52% obszarów wiejskich75.
Dla mapy zasadniczej i GESUT sytuacja wygląda jeszcze mniej korzystnie: cyfrowa mapa zasadnicza
jest prowadzona tylko dla 61% terenów miast i niespełna 33% terenów wiejskich76, zaś geodezyjna
ewidencja sieci uzbrojenia terenu funkcjonuje jedynie na obszarze 3% powierzchni województwa77.
Należy również zwrócid uwagę, że w związku z wejściem w życie w 2013 r. Rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 383) nigdzie na obszarze województwa dane cyfrowe nie są prowadzone w sposób zgodny z tym
rozporządzeniem tj. między innymi w zakresie utworzenia bdot500. Taka sytuacja uniemożliwia
świadczenie e-usług związanych z udostępnianiem danych przez administrację publiczną, co ma
niekorzystny wpływ na wiele aspektów rozwoju gmin i powiatów naszego województwa.
Kontynuowanie cyfryzacji zasobów informacyjnych w regionie zapoczątkowane w poprzednich
okresach programowania oraz wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych do
udostępniania tych zasobów jest niezbędne do sprawnego zarządzania regionem we wszystkich
jednostkach organizacyjnych w województwie oraz usprawnienia prowadzenia działalności
inwestycyjnej w regionie.
Istnienie map cyfrowych nie oznacza jeszcze że pracownicy, urzędów mają do nich łatwy dostęp.
Własny system informacji przestrzennej posiada tylko 15% urzędów w Polsce78. Urzędy w regionie
wypadają źle na tle innych województw kraju - tylko 9% urzędów posiada własny system informacji
przestrzennej (podczas gdy np. w województwie dolnośląskim jest to 32%)79. Istotne jest również, że
urzędy z regionu nie uzupełniają własnych baz danych przestrzennych. Tylko 52% urzędów w
województwie mazowieckim korzysta z danych przestrzennych pozyskiwanych od innych podmiotów,
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podczas gdy w rekordowym pod tym względem pomorskim jest to aż 78%80. Urzędy z regionu nie
korzystają też z dostępnej bazy danych przestrzennych geoporta.gov.pl – tylko 60% z nich pobiera z
niej dane81.

ENERGETYKA
Konsumpcja energii
Racjonalne zarządzanie zasobami to jedno z najważniejszych wyzwao w zakresie ochrony środowiska
i ekonomii. Wydajne korzystanie z zasobów zwiększa konkurencyjnośd i daje możliwośd tworzenia
nowych miejsc pracy82.
Konsumpcja energii ma istotny wpływ na konkurencyjnośd gospodarki całego kraju. Konkurencyjna
gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami
energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Ponadto efektywnośd energetyczna gospodarki oraz
większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjają zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązao
83
wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego . Efektywne korzystanie z zasobów i obniżenie
emisji CO2 jest zatem kluczem do zwiększenia konkurencyjności Polski, dlatego też wzrost
efektywności energetycznej, generowanie energii oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł
energii (OZE) powinny byd traktowane priorytetowo w kolejnej perspektywie. Ważne są też
inwestycje w innowacje technologiczne w dziedzinie energetyki, zwłaszcza dotyczące odnawialnych
źródeł energii oraz rozwoju czystych technologii węglowych. Mogą one bowiem przynieśd
rozwiązania pozwalające w większym stopniu i szybciej osiągnąd cele Strategii Europa 2020, tj.
zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z
odnawialnych źródeł do 20% oraz zmniejszenie emisji CO2 o 20% do roku 2020. Docelowe wartości
zostały odpowiednio ustalone dla poszczególnych paostw w Narodowych Programach Reform. Polska
powinna osiągnąd w 2020 r. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 14% i zwiększyd produkcję
energii ze źródeł odnawialnych do 15 %. Efektywnośd energetyczna, czyli oszczędnośd energii
pierwotnej, powinna osiągnąd 13.60 Mtoe84.
Zaopatrzenie województwa mazowieckiego w energię elektryczną obecnie odbywa się w oparciu
o klasyczne elektrownie systemowe w województwie oraz elektrownię Bełchatów i zespół elektrowni
Konin. Oprócz nich istotne znaczenie mają elektrociepłownie (EC) i elektrownie pracujące w sieciach
dystrybucyjnych wysokiego napięcia 110 kV. Większośd urządzeo wytwórczych w elektrowniach
systemowych przekroczyła wiek 30 lat i powinna byd zastępowana nowoczesnymi, wysokowydajnymi
i niskoemisyjnymi źródłami energii. Stan techniczny systemów dystrybucyjnych jest również wysoce
niezadowalający. Systemy produkcji, przesyłu i dystrybucji wymagają realizacji radykalnych działao
inwestycyjnych, których brak stwarza ryzyko deficytu energii i wzrostu liczby awarii systemowych
w perspektywie lat 2015-2020. Problemem jest także nierównomierne rozmieszczenie sieci
przesyłowych.
Chociaż obecnie produkcja energii elektrycznej brutto wobec jej zużycia jest zrównoważona85, łączna
moc elektryczna z istniejących źródeł energii jest niewystarczająca w stosunku do prognozowanych
potrzeb województwa. Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej do roku 2030 w całym kraju
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wynosi ok. 29%86. Tendencję wzrostową w skali kraju należy uwzględnid także dla Mazowsza. Do 2020
roku zużycie energii wzrośnie o blisko 18%, gazu – o 11%, ciepła sieciowego – o 30%87. Za wartości
bazowe przyjęto dane z 2006 r. umieszczone w prognozie. W horyzoncie 2030 r. przewiduje się
wzrost finalnego zużycia energii elektrycznej o 55%, gazu - o 29%, ciepła sieciowego – o 50%,
produktów naftowych - o 27%. W tym samym czasie przewiduje się jednoczesne zwiększenie udziału
energii odnawialnej o 60%, co ma związek z celami Pakietu Energetyczno - Klimatycznego88.
Obecnie największe zapotrzebowanie na energię wg sektorów gospodarki wykazuje sektor
gospodarstw domowych, na który przypada 29,5 % całego zużycia energii. Na drugim miejscu jest
przemysł, który pochłania kolejne 28,2 % energii. Na dalszych miejscach jest transport (24%), usługi
(10,2%), rolnictwo (7,9%).W 2020 r. udział poszczególnych sektorów w zapotrzebowaniu na energię
będzie się przedstawiad następująco: przemysł (28,7%), gospodarstwa domowe (26,7%), transport
(25,7%), usługi (12%), rolnictwo (6,7%). W 2030 r. udział będzie następujący: przemysł (28,4%),
transport (27,6%), gospodarstwa domowe (23,8%), usługi (15,2%), rolnictwo (4,8%)89. Największy
wzrost zapotrzebowania na energię finalną nastąpi w sektorze usług, gdzie do roku 2020
przewidywane jest zwiększenie o 33 % wobec zapotrzebowania roku 2010, ale aż o 94% do roku 2030
wobec roku 2010. Duże zapotrzebowanie na energię przewidywane jest także w sektorze transportu:
wzrost o 20% do 2020 r. wobec bazowego roku 2010 i odpowiednio o 50% do roku 2030 wobec 2010.
Na trzecim miejscu plasuje się sektor przemysłu, gdzie odpowiednio do roku 2020 zapotrzebowanie
wzrośnie o 15%, a do roku 2030 – o 32% wobec bazowego roku 2010. W sektorze rolnictwa
zapotrzebowanie na energię będzie spadad, do roku 2020 - o 2%, a do roku 2030 - aż o 17,96 %
wobec roku 2010. Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych wzrośnie nieznacznie –
o 2 % do 2020 r. i o 5,8% - do 2030 r. wobec roku 201090.
Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest w skali lokalnej – na poziomie gmin. Najwyższy, w stosunku
do pozostałych mediów, koszt przesyłu energii cieplnej, praktycznie wyklucza tranzyt na duże
odległości. W związku z tym scentralizowane systemy ciepłownicze występują na obszarach o
wysokiej gęstości zaludnienia, głównie w większych miastach.
Efektywnośd energetyczna
W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności
energetycznej. Energochłonnośd produktu krajowego brutto spadła bowiem blisko o 1/3, m.in.
poprzez przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wykonywane na podstawie ustawy o wspieraniu
przedsięwzięd termomodernizacyjnych, modernizację oświetlenia ulicznego czy też optymalizację
procesów przemysłowych. Nadal jednak efektywnośd energetyczna polskiej gospodarki jest około 3
razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w
krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności
populacji, jest niemal o 40% niższe niż w krajach „starej 15”91.
Z danych zebranych przez KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) wynika, że w latach 19962009 wskaźnik efektywności energetycznej (ODEX) dla całej gospodarki Polski obniżył się o 41%.
Największy postęp odnotowano w przemyśle, a najmniejszy w transporcie. Dotychczasowe działania
podjęte przy udziale funduszy UE pozwoliły zwiększyd efektywnośd energetyczną w Polsce, jednak
jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie92.
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Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce,
charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się. Poprawa efektywności
energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych,
w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami bardzo istotnymi dla Polski
i Mazowsza. W ostatnich latach również na Mazowszu nastąpiło ograniczenie uciążliwości źródeł
ciepła dla środowiska i rozwój scentralizowanych systemów ciepłowniczych w miastach. Na szeroką
skalę prowadzone były także termomodernizacje budynków, w tym obiektów użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, co w znaczący sposób ograniczyło zapotrzebowanie na
ciepło i jego stratę.
Jednak nadal istnieje ciągła potrzeba racjonalizacji zużycia energii, instalowania urządzeo
oczyszczających spaliny, zmiany czynników grzewczych oraz likwidacji kotłowni lokalnych w miastach
na rzecz rozbudowy systemów ciepłowniczych. Działania te ściśle wiążą się z ograniczaniem zjawiska
tzw. niskiej emisji, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, zmniejszeniem
emisji CO2 oraz z oszczędnością energii. Szereg działao koniecznych do realizacji zawierają uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programów ochrony powietrza, opracowane dla
poszczególnych stref w województwie, w tym aglomeracji miejskich. Zadania zaplanowane do
realizacji w ramach programów ochrony powietrza w sposób kompleksowy mogą przyczynid się do
realizacji celów Strategii Europa 2020.
Efektywnośd energetyczna jest jednym z priorytetów Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię,
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeostwa energetycznego, na skutek zmniejszenia
uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko
poprzez redukcję emisji zanieczyszczeo do powietrza, co przekłada się na uzyskanie ważnych efektów
z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Również planowanie inwestycji i sposób ich realizacji może istotnie wpływad na efektywnośd
energetyczną. Przykładem dobrze skoordynowanej polityki energetycznej w miastach może byd
stosowanie przez deweloperów agregatów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych budynków
absorpcyjnych, zasilanych z sieci ciepłowniczej lub lokalnej sieci wody lodowej wykorzystujących
naturalne i absorpcyjne źródła chłodu. Zmniejsza to presję na dystrybucję elektryczności w centrum
miasta, a jednocześnie pozwala na lepsze wykorzystanie sieci ciepłowniczej, która w okresie letnim
jest niedociążona93.
W zakresie efektywności energetycznej należy też szukad nowych rozwiązao technicznych
i technologicznych, a przede wszystkim działao kompleksowych, które przyczynią się do znacznych
oszczędności zużycia energii, zmniejszenia presji na środowisko, obniżenia kosztów funkcjonowania
sektora publicznego i utrzymania mieszkao oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
Niekonwencjonalne, w tym odnawialne źródła energii
Obecnie odnawialne źródła energii przyczyniają się do wytworzenia zaledwie 1% energii na
Mazowszu94. Ich szersze wykorzystanie, poprzez produkcję energii bliżej odbiorcy koocowego,
pozwoliłoby nie tylko ograniczyd emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz również
zapobiegad lokalnym niedoborom energii. Energia z OZE daje też dodatkowe zaplecze energetyczne
,,rekompensując” straty jakie w przesyle generuje energia konwencjonalna z powodu złego stanu
sieci przesyłowych. Prognozuje się dla całego kraju wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł
odnawialnych do roku 2030 (energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie
oraz paliw ciekłych dwudziestokrotnie)95. Wg raportu Ministerstwa Gospodarki spełnienie celu
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polityki energetycznej w zakresie 15,48% udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej
brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju wykorzystania wszystkich
rodzajów źródeł energii odnawialnej96. Z raportu wynika, że najbardziej wzrośnie ilośd energii
produkowanej w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną, wiatrową i biodiesel. Należy też
uwzględnid szybki rozwój technologii związanych z OZE i pojawianie się nowych, nieznanych dziś
źródeł OZE, jak i nowych technologii, a także rozwoju i upowszechnienia tych już dziś znanych, jak np.
eko-pojazdy. Dla rozwoju i zwiększenia wykorzystania OZE, takich jak słooce czy wiatr, duże znaczenie
ma rozwój zdolności magazynowania energii. Niezawodnośd magazynowania energii ma krytyczne
znaczenie dla wzrostu wykorzystania energii wiatru i słooca, ponieważ są to źródła zmienne.
Specjaliści szukają rozwiązania wysokich kosztów magazynowania i dystrybucji OZE w
nanotechnologii97. Nanotechnologia może odegrad rolę w generacji rozproszonej poprzez rozwój
ekonomiczny magazynowania energii w bateriach, kondensatorach i ogniwach paliwowych98.
Przewiduje się, że badania nad nanotechnologią mają przynieśd konkretne efekty możliwe do
przeniesienia na grunt energetyki za 10-15 lat99.
Wydaje się, że OZE są wielkim polem zastosowania nowoczesnych technologii, stąd ich dynamiczny
rozwój jest wysoce prawdopodobny. Inwestycje w OZE, w tym zwłaszcza wiatrową i słoneczną,
pozwalają również znacząco ograniczyd koszty bieżące jej produkcji, jako że same surowce są
bezkosztowe.
Na rozwój inwestycji w OZE niewątpliwy wpływ miały fundusze unijne, zwłaszcza w perspektywie
2007-2013. Wg danych szacunkowych Instytutu Energetyki Odnawialnej udział rzeczowy RPO (tylko
do 2013 roku) w realizację Krajowego Planu Działao (KPD) do 2020 roku może sięgad 4%, a obecnie
staje się głównym instrumentem stymulującym wdrażanie i szersze upowszechnianie nowych
technologii OZE. Przewiduje się, że największy udział w planowanym w KPD (2014-2020) przyroście
produkcji energii będzie miała na Mazowszu energia cieplna słoneczna, energia wiatru, w tym małe
elektrownie wiatrowe oraz biogaz rolniczy i biomasa z upraw energetycznych100.
Potencjał zasobów energii odnawialnej jest w dużej mierze uzależniony od warunków lokalnych.
W zależności od rodzaju źródła, które jest dostępne na danym terenie można określid obszary
preferowane dla rozwoju energetyki odnawialnej.
Potencjał zasobów energii wodnej
Potencjał rozwoju małej energetyki wodnej skupia się wzdłuż większych cieków wodnych na terenie
województwa. Dotyczy to w szczególności rzek: Radomki, Skrwy Prawej, Wkry, Jeziorki, Liwca i
Iłżanki.
Potencjał zasobów energii wiatrowej
Najbardziej korzystnym obszarem pod względem zasobów energetycznych jest zachodnia i środkowa
częśd województwa mazowieckiego, w szczególności powiaty: płocki, płooski, mławski, ciechanowski,
grójecki, garwolioski i żuromioski. W wielu jednak przypadkach, poza wymienionymi obszarami,
lokalne uwarunkowania terenu mogą także sprzyjad inwestowaniu w energetykę wiatrową.

Potencjał zasobów energii słonecznej
Warunki rozwoju energetyki solarnej są zbliżone na terenie całego województwa mazowieckiego.
Duże aglomeracje miejskie charakteryzują się nieznacznie gorszymi warunkami (ze względu na
zwiększony poziom zanieczyszczenia powietrza).
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Potencjał zasobów energii geotermalnej
Najkorzystniejsze warunki wykorzystania energii geotermalnej występują w powiatach: gostynioskim,
płockim, żuromioskim, płooskim, sierpeckim, sochaczewskim, żyrardowskim. Najbardziej zasobne
zbiorniki wód geotermalnych związane są z niecką warszawską, przebiegającą przez zachodnią i
południowo-zachodnią częśd województwa. Rejon ten charakteryzuje się temperaturą wód
geotermalnych od 30 do 80 ºC. Najkorzystniejsze warunki w obrębie tego subbasenu istnieją w pasie
od Chełmży w woj. kujawsko-pomorskim przez Płock po Skierniewice w woj. łódzkim, gdzie
temperatury tych wód sięgają 80 ºC, dalej na wschód w rejonie Żyrardowa, o temperaturze wody do
70 ºC i w rejonie Warszawy (40 – 50 ºC).
Potencjał zasobów energii z biomasy
Z analizy dostępnych zasobów biomasy wynika, że największymi możliwościami wykorzystania
biomasy drzewnej charakteryzują się powiaty: makowski, ostrowski, ostrołęcki, przasnyski,
wyszkowski, grójecki oraz garwolioski. W przypadku biomasy na bazie słomy, największe nadwyżki
występują w powiatach: ciechanowskim, płockim, płooskim, sochaczewskim, lipskim, radomskim oraz
zwoleoskim101.
Dofinansowanie inwestycji dotyczących OZE w kolejnej perspektywie może byd powiązane
z promowaniem zidentyfikowanych obszarów występowania tych źródeł energii lub
dokumentami/badaniami potwierdzającymi szczególne zasoby na danym obszarze.
Niezależnie od inwestowania w OZE konieczne są działania w zakresie zwiększenia efektywności
energetycznej i ograniczenie jej strat w przesyle. Zwiększanie efektywności energetycznej jest
najbardziej korzystną metodą ograniczania emisji CO2 przez Polskę, a jednocześnie generuje szereg
korzyści, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy i poprawia bezpieczeostwo energetyczne. Jest też
najtaoszą metodą ograniczenia emisji. Jako drugie w kolejności – przynoszące podobne korzyści –
zwykle wymieniane są OZE, szczególnie rozwijanie ich w mikroskali i w formie rozproszonej – jako
wiele małych źródeł102. Zjawisko to określane jest mianem mikrogeneracji, sprzyja rozwojowi
inicjatyw obywateli i ich wspólnot w wykorzystaniu małych źródeł energii103. Projekty w zakresie
produkcji i dystrybucji energii z OZE powinny byd realizowane w szczególności na obszarach, na
których występują największe straty i koszty w przesyle energii.
Poza wymienionymi wyżej źródłami energii warto pamiętad o możliwości wykorzystania odpadów
w energetyce. Wspierane powinny byd również inwestycje, które pozwalają wykorzystad np. biogaz
zamknięty w składowiskach odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności skoncentrowad się należy
jednak na inwestycjach, które zapewnią wykorzystanie materiałowe lub energetyczne odpadów –
zanim zostaną one złożone na składowiskach odpadów.
Istotną sprawą, warunkującą rozwój OZE jest przyjęcie przez parlament polski ustawy dotyczącej
wspierania rozwoju OZE. Niepewnośd, wynikająca z przedłużajacych się obecnie prac nad ustawą o
OZE, już dziś powoduje wstrzymanie rozwoju tego sektora oraz wzrostu mocy OZE.
Emisja zanieczyszczeo do powietrza
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2010 r. województwo mazowieckie zajmowało
trzecie miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeo gazowych (za województwem śląskim
i łódzkim) i trzecie miejsce w emisji zanieczyszczeo pyłowych (za województwem śląskim
i wielkopolskim).
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Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim jest emisja
antropogeniczna, pochodząca z sektora bytowo-komunalnego (emisja powierzchniowa), działalności
przemysłowej (emisja punktowa) oraz komunikacji (emisja liniowa). Problemem regionu jest spalanie
odpadów w paleniskach domowych, powodujace w konsekwencji powstawanie negatywnego
zjawiska tzw. niskiej emisji zanieczyszczeo do powietrza. Świadczy to o niewystarczającej wiedzy
mieszkaoców o skutkach takiego postępowania.
W ostatnich latach ograniczono „emisję wysoką” związaną z energetyką przemysłową. Emisję
dwutlenku siarki ograniczono poprzez budowę wielu instalacji odsiarczania spalin oraz poprawę
parametrów stosowanych paliw, natomiast emisję pyłu zmniejszono w znaczącym stopniu poprzez
zastosowanie wysokosprawnych urządzeo odpylających.
Na Mazowszu, podobnie jak w całym kraju, nastąpiło też ograniczenie uciążliwości źródeł ciepła dla
środowiska. Istnieje jednak ciągła potrzeba przeprowadzania remontów, instalowania urządzeo
oczyszczających oraz likwidacji kotłowni lokalnych w miastach na rzecz rozbudowy systemów
ciepłowniczych.
Analiza struktury emisji w województwie mazowieckim, czyli oszacowanie udziałów całkowitej emisji
energetycznej, technologicznej, pochodzącej z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych
oraz emisji komunikacyjnej dla poszczególnych substancji, wskazuje, że:


źródła punktowe energetyczne wprowadzają do powietrza duże ilości dwutlenku siarki, tlenków
azotu i benzo/a/pirenu;



źródła powierzchniowe wprowadzają do powietrza duże ilości tlenku węgla, pyłu zawieszonego
PM10, PM2.5, benzo/a/pirenu, niklu, kadmu, arsenu i ołowiu;



źródła komunikacyjne wprowadzają do powietrza duże ilości tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5104.

Do najistotniejszych problemów należy emisja powierzchniowa (tzw. niska emisja), stanowiąca
główną przyczynę niedotrzymania standardów jakości powietrza, określonych prawodawstwem
unijnym (dyrektywa 2008/50/WE oraz dyrektywa 2004/107/WE). W 2011 r. zdecydowanie
największy udział w całkowitej emisji PM10, PM2,5, metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb) oraz B(a)P miały
emisje pochodzące z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni. Całkowita emisja
PM10 z domów ogrzewanych indywidualnie na obszarze województwa mazowieckiego była w 2011 r.
12,4 razy większa niż całkowita masa PM10 wyemitowanego w tym czasie przez przemysł. Natomiast
przemysł mimo bardzo znaczącej redukcji emisji SO2 w ostatnim dziesięcioleciu, w dalszym ciągu ma
największy udział w globalnej emisji tego zanieczyszczenia. Przemysł w 2011 r. wyemitował 46%
antropogenicznej emisji Nox natomiast 42% emisji tego zanieczyszczenia pochodziło ze spalania paliw
w silnikach samochodowych105.
Do istotnych problemów na Mazowszu należy też emisja liniowa, którą generuje transport prywatny
i publiczny. Najbardziej zagrożone są duże skupiska ludzi, tj. duże miasta, w tym szczególnie m. st.
Warszawa, w której odnotowuje się bardzo duże natężenie ruchu. Szacuje się, że po Warszawie
codziennie porusza się około milion samochodów oraz dodatkowo przyjeżdża lub przejeżdża około
300 tys. Z uwagi na to, że Warszawa jest jednym z największych i najważniejszych węzłów
komunikacyjnych w Polsce, istotnym elementem wpływającym na wielkośd emisji liniowej w mieście
jest również ruch tranzytowy. Poza tym stan techniczny pojazdów oraz brak płynności ruchu,
szczególnie w szczytach komunikacyjnych, przy istniejącej przepustowości dróg w mieście powoduje,
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że zwiększają się emisje zanieczyszczeo komunikacyjnych106. Problem ten dotyczy także pozostałych
większych miast na Mazowszu, zwłaszcza tych, do których codziennie do pracy dojeżdża znaczna
liczba ludzi. Największa emisja, związana z komunikacją samochodową, zgodnie z danymi z 2011 r.
występuje w powiatach: grójeckim, piaseczyoskim, płockim, płooskim, pruszkowskim, radomskim,
siedleckim, sochaczewskim, wołomioskim, żyrardowskim oraz w miastach Warszawa i Radom. W tych
obszarach zaobserwowwano największą emisję PM10 S, PM2,5 S (S – jest to tzw. emisja z ,,rury”),
PM10 T, PM2,5 T (T – emisja ze ścierania opon i klocków hamulcowych), PM10 U, PM2,5 U (U,,pylenie wtórne” z nawierzchni dróg107).
Zgodnie z oceną jakości powietrza za 2011 r., wykonaną przez wojewódzki inspektorat ochrony
środowiska w województwie mazowieckim, stwierdzone zostały przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 we wszystkich strefach województwa. Ponadto,
stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
poziomów docelowych benzo(a)pirenu w 3 spośród 4 stref, oraz pojedynczy przypadek przekroczenia
poziomu dopuszczalnego NO2. Problemy te zostały zidentyfikowane jako jedne z najbardziej
istotnych w Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014, z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., a także w SRWM. Przewiduje się, że poziom emisji
substancji zanieczyszczających powietrze i gazów cieplarnianych będzie się regularnie zmniejszał.
Znaczący wpływ na redukcję zanieczyszczeo do powietrza będzie miało tempo realizacji działao
naprawczych określonych w programach ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego.
Średnioroczne tempo spadku poszczególnych emisji wynosi: 0,4% dla dwutlenku węgla, 4,1% dla
dwutlenku siarki, 1,3% dla tlenków azotu oraz 1,8% dla pyłu. Duże znaczenie dla redukcji emisji CO2
będzie miało wdrożenie nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz
wykorzystanie potencjału tkwiącego w poprawie efektywności energetycznej. Prognozuje się, że
emisja CO2 będzie stopniowo maled z poziomu ok. 330,6 mln ton w 2006 r. do ok. 294,826 mln ton
w 2020 r. Obniżenie emisji w stosunku do roku 1988 wyniesie zatem ok. 38% i to pomimo wzrostu
zapotrzebowania na energię finalną. Od stycznia 2011 r. obowiązuje dyrektywa 2010/75/UE o
emisjach przemysłowych (IED), która od 2016 r. znacznie zaostrzy standardy emisyjne dla tych
zanieczyszczeo108.
Istotnym problemem na Mazowszu jest również niekorzystny klimat akustyczny, przede wszystkim
na obszarach zurbanizowanych oraz na terenach komunikacyjnych i w ich sąsiedztwie. Głównym
źródłem zagrożenia hałasem jest komunikacja. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w każdym
przekroju pomiarowym występowały przekroczenia dopuszczalnych poziomów. Największe
zagrożenie hałasem występuje w miastach: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów i Ostrołęka
oraz na drogach, po których odbywa się ruch tranzytowy. Istotne źródło uciążliwości hałasem stanowi
hałas lotniczy, w szczególności w Warszawie109.
Obecnie obowiązujące Programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami zostały sporządzone dla dróg krajowych nr 2, 7, 8, 17, 79, 60, 61 i ekspresowej S7, po
których przejeżdża powyżej 6 mln pojazdów rocznie oraz m. st. Warszawy. W 2011 r. wykonane
zostały mapy akustyczne dla dróg krajowych i ekspresowych, po których przejeżdża powyżej 3 mln
pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów rocznie,
położonych na terenie województwa mazowieckiego. Jednocześnie powadzone są prace nad
opracowaniem przedmiotowych map dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkaoców (dla Radomia,
Płocka i nowej mapy dla m. st. Warszawy) oraz terenów położonych wzdłuż dróg wojewódzkich, po
których przejeżdża powyżej 3 mln pojazdów rocznie110.
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Ważne jest zrównoważenie mobilności miejskiej, w tym inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej”
komunikacji publicznej w miastach, w szczególności transport szynowy, wspieranie rozwoju
transportu multimodalnego, (poprzez np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi
Park&Ride), budowę instalacji do dystrybucji biogazu, czy innych nośników energii dla komunikacji
publicznej.
Podejście terytorialne w kolejnej perspektywie może byd realizowane poprzez promowanie
inwestycji na obszarach wysokiej emisji szkodliwych substancji, potwierdzonych w dokumentach o
zasięgu lokalnym lub regionalnym.
ŚRODOWISKO
Zmiany klimatu
Zmiany klimatu zasadniczo nie przynoszą wielu nowych bądź wcześniej nieznanych niebezpieczeostw,
lecz wzmacniają zależności między środowiskiem a cywilizacją. Do najważniejszych zagrożeo
naturalnych zidentyfikowanych na obszarze województwa mazowieckiego należą niebezpieczeostwo
wystąpienia powodzi, suszy111 oraz pożarów.
Na Mazowszu zagrożenie powodziowe związane jest przede wszystkim z rzeką Wisłą i jej dopływami:
Narwią, Pilicą, Bzurą. Występujące na terenie województwa powodzie są głównie powodowane
przyborem wód, intensywnymi opadami i związanym z tym spływem powierzchniowym oraz
zatorami na rzekach. Łączna powierzchnia terenów zagrożonych powodzią głównych rzek
województwa wynosi 2,3 tys. km2, tj. 6,5% powierzchni województwa112. Negatywne skutki
zagrożenia powodziowego potęgowane są dopuszczoną przez lata zabudową na terenach
zalewowych, a także brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uwzględniajacych obszary narażone na niebezpieczeostwo powodzi oraz obszary szczególnego
zagrożenia powodzią. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na
terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemnośd retencyjna
naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w
sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te
będą występowad ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na
zwiększone prawdopodobieostwo występowania nagłych powodzi opadowych oraz powodzi
błyskawicznych mogących powodowad podtopienia obszarów źle zarządzanych przestrzennie113.
W przypadku okresów z niedoborem opadów poszczególne województwa mogą byd zagrożone
deficytem wody dostępnej dla gospodarki (…), w szczególności województwo mazowieckie, gdzie
szacowana różnica pomiędzy średnimi zasobami i poborami wody dla okresu 2021 – 2050 wynosid
będzie tylko 93 hm3 (hektometrów sześd.), gdy w innych województwa różnica ta szacowana jest np.
na 2416 hm3 w woj. dolnośąskim, 1335 hm3 w woj. łódzkim 114.
Jednym z istotnych problemów na obszarze Mazowsza jest brak polderów wzdłuż Wisły. W celu
poprawy sytuacji w regionie podjęte zostały działania polegające na opracowaniu programu
dotyczącego bezpieczeostwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły. Celem programu
było skoordynowanie działao administracji rządowej i samorządowej. Program miał określad działania
nieinwestycyjne i inwestycje, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodziowego
w regionie wodnym Środkowej Wisły. Ukooczenie prac nad dokumentem planowane było w 2014 r.
W chwili obecnej w Ministerstwie Środowiska i Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej trwają prace
nad opracowaniem tzw. MasterPlanu dla dorzecza Wisły, który będzie konsumował treśd projektu
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Programu Bezpieczeostwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Wspomniany
dokument ma zostad zatwierdzony w sierpniu 2014 r. Docelowo działania nieinwestycyjne i
inwestycje, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powodziowego w regionie
wodnym Środkowej Wisły podejmowane przez administrację samorządową i rządową ujęte będą w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który powinien zostad zatwierdzony w
grudniu 2015 r.
Istotnym problemem zidentyfikowanym w regionie jest susza, która jest zaliczana do zjawisk
katastrofalnych. Problem ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia użytkowników wody, przede
wszystkim rolnictwa. Duże niedobory opadów występowały w województwie mazowieckim na
południu i w środkowej części: na Wysoczyźnie Płooskiej oraz lokalnie w zlewni Liwca i Wysoczyźnie
Ciechanowskiej, znacznie rzadziej na Wysoczyźnie Siedleckiej. Susze najczęściej występowały
w miesiącach letnich, przeważnie w sierpniu. Niedobory wody w województwie obserwuje się w
znacznej części zlewni Utraty, Radomki, Wkry, Pilicy i górnego Liwca, jak również Wisły pomiędzy
ujściem Narwi i Bzury oraz ujściem Kamiennej i Iłżanki. Ilośd i czas trwania okresów suszy w rzekach
był zbliżony i zależał głównie od długookresowych zmian czynników meteorologicznych. Obszary
w największym stopniu zagrożone suszą glebową (tj. gdy niedostateczny zapas wody w glebie
występuje na ponad 50% użytków rolnych) zlokalizowane są w powiatach: wołomioskim,
wyszkowskim, żuromioskim, mławskim i węgrowskim. W kolejnych latach należy przewidywad
wyłączanie gleb lekkich z produkcji rolniczej115. Zjawisko suszy powiązane jest ze zbyt szybkim
odpływem wód, a poprawa sytuacji w tym obszarze może nastąpid poprzez działania melioracyjne a
także związane z małą retencją.
W województwie funkcjonują 524 zbiorniki retencyjne, 1.567 urządzeo piętrzących, pozwalających na
zatrzymywanie wody w korytach rzek i rowach oraz 46 systemów nawodnieo podsiąkowych. Szacuje
się, że urządzenia te umożliwiają retencjonowanie łącznie ok. 119 mln m3 wody, w tym w zbiornikach
retencyjnych – 82,6 mln m3, w korytach z wykorzystaniem urządzeo piętrzących – 2,3 mln m3 oraz 34
mln m3 w systemach melioracyjnych116. Istniejąca infrastruktura urządzeo i obiektów małej retencji
stwarza możliwości magazynowania istotnych ilości wody, jednak słaby stan techniczny części z nich i
niewłaściwe metody eksploatacji urządzeo ograniczają wykorzystanie istniejącego potencjału.
Zagrożenie powodziowe w regionie związane jest przede wszystkim z dużymi rzekami województwa.
Zbiorniki małej retencji, pomimo znikomego wpływu na zmniejszenie zagrożenia powodziowego
w skali województwa, znacznie poprawiają i ograniczają lokalne zagrożenie powodziowe i alimentują
wodę, wykorzystywaną następnie w okresach niżówek117. Kwestie związane z szeroko rozumianym
rozwojem infrastruktury technicznej (m.in, wodno-kanalizacyjnej) mogą byd realizowane ze środków
zarówno Wspólnej Polityki Rolnej jak i Polityki Spójności. W okresie programowania 2007–2013
inwestycje melioracyjne (nierozerwalnie związane z małą retencją) są realizowane w ramach PROW
2007-2013. Na działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,
przeznaczono pierwotnie środki unijne z EFRROW w wysokości blisko 490 mln euro w skali kraju
(obecnie alokacja na to działanie to 100 mln euro)118. W przyszłym okresie programowania na lata
2014-2020 całości zadao z zakresu gospodarki wodnej (poza inwestycjami realizowanymi na poziomie
pojedynczych gospodarstw rolnych), inwestycji z zakresu gospodarki odpadami oraz inwestycji
związanych z gospodarką wodno-ściekową, będą uwzględnione w programach krajowych i
regionalnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego119. Należy spodziewad się
zatem zwiększonego zapotrzebowania na środki pomocowe uwzględniające inwestycji na terenach
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wiejskich, które w lata 2007-2013 finansowane były również ze środków unijnych dostępnych z
PROW.
Poważnym zagrożeniem Mazowsza są pożary lasów. Na pożary narażone są głównie obszary wokół
tras komunikacyjnych i zabudowao ze szczególnym uwzględnieniem terenów wokół m. st. Warszawy.
W 2009 r. na terenie województwa odnotowano ponad 2 tys. pożarów lasów, o łącznej powierzchni
ok. 987 ha, spowodowanych głównie podpaleniami. Pod tym względem województwo mazowieckie
plasuje się na pierwszym miejscu. Wysoka podatnośd podwarszawskich lasów na występowanie
pożarów spowodowana jest gęstą siecią dróg lokalnych, rekreacyjnym charakterem lasów
położonych wokół stolicy, a także podatnością na pożary lasów składających się głównie z suchych
drzewostanów sosnowych, rosnących na bardzo suchym podłożu (gleby lekkie, łatwo przepuszczające
wodę)120.
Dopełnieniem działao inwestycyjnych, służących dostosowaniu regionu do zmian klimatu jest też
koniecznośd doposażenia służb prowadzących akcje ratunkowe, w celu lepszego skoordynowania ich
pracy. Do najważniejszych potrzeb tych służb należą nie tylko specjalistyczne pojazdy ratowniczogaśnicze lub inne pojazdy specjalistyczne lecz także sprzęt stanowiący wyposażenie specjalistycznych
grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczoratownicznych. Istotne jest także doposażenie w sprzęt służb realizujących zadania związane z
właściwym utrzymaniem urządzeo wodnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Niezbędne jest także zwiększanie możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeo i zarządzanie
zagrożeniem, a także inwestycje w tworzenie systemów pozwalających na przeprowadzanie
skoordynowanych akcji ratunkowych.
Podejście terytorialne powinno odnosid się do terenów o wysokim bądź średnim ryzyku wystąpienia
zagrożenia potwierdzone w dokumentach regionalnych lub lokalnych, lub przeprowadzonych
badaniach.

Gospodarka odpadami
Zagrożenie dla środowiska przyrodniczego województwa może stwarzyd niewłaściwa gospodarka
odpadami. Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że
w 2010 r. zebrano ogółem 1 573,1 tys. Mg odpadów komunalnych (15,7% w kraju, czyli najwięcej
spośród województw). Z danych za 2011 r. wynika, że na Mazowszu zebrano 1449,9 tys. Mg odpadów
komunalnych, z czego 840 tys. Mg, czyli 58% unieszkodliwono na składowiskach121.
Mimo że od 2009 r. 3/4 mieszkaoców Mazowsza objętych było zorganizowaną zbiórką tych odpadów
122
, poziom selektywnej zbiórki w 2010 r. nie przekraczał 9%, a w 2011 wzrósł do 11%.123. Procesom
unieszkodliwiania termicznego poddawane było w 2010 r. ok. 3% odpadów zebranych124, a w 2011 –
6,8 %, mechaniczno-biologicznym – 8% w 2010 r. i 21,1 % w 2011 r.
W ostatnich latach maleje liczba składowisk na korzyśd instalacji służących zagospodarowaniu
odpadów. W 2011 r. funkcjonowało 59 składowisk odpadów komunalnych125. W trakcie realizacji są
kolejne zakłady, powstające w oparciu o istniejące składowiska lub w oderwaniu od nich. Gospodarkę
odpadami komunalnymi wspomagają instalacje do sortowania i kompostowania. Do najważniejszych
zadao w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, należy ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach. Uregulowania prawne przewidują
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redukcję odsetka biodegradowalnych odpadów kierowanych na składowiska do poziomu 50 % w
2015 r. względem 1995 r. Według Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2010 r.
osiągnięto redukcję na poziomie 27,8%.
W województwie mazowieckim istotna częśd (78%) ogółu odpadów pochodzi z sektora
gospodarczego. W 2010 r. w regionie wytworzono 5,55 mln ton odpadów (z wyłączeniem
komunalnych), co stanowiło 4,9% odpadów wytworzonych w Polsce, tym samym plasując
województwo na szóstym miejscu. Największy udział (38,4%, czyli 2,1 mln ton) przypadł Warszawie,
co było wynikiem m.in. dużej ilości odpadów pochodzących z rozwiniętego sektora handlu i usług.
W przypadku zakładów przemysłowych, w 2010 r. 60% odpadów poddanych zostało odzyskowi,
a 34% unieszkodliwianiu. Najmniej pożądaną formą unieszkodliwiania jest składowanie (8,6%
odpadów gospodarczych).
Istotnym problemem na Mazowszu jest azbest. Pomimo realizacji „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”, który zakłada całkowitą eliminację
tego typu odpadów do 2032 r., ich ilośd na Mazowszu jest wciąż znacząca126. W „Programie usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” założony cel na lata 2007 2012 to: usunięcie 35% ogółu odpadów zawierających azbest, w latach 2013 - 2022 - 40%, a w latach
2023 - 2032 - pozostałe 25%. Nadal na obszarze województwa znajduje się duża ilośd wyrobów
zawierających azbest. Według rejestru jest to 697 427.354 Mg (http://www.bazaazbestowa.gov.pl/ z
dnia 20.09.2013 r.), głównie płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie. Aktualnie na terenie
województwa mazowieckiego funkcjonuje jedno składowisko przyjmujące odpady zawierające
azbest. Instalacja ta zlokalizowana jest w miejscowości Rachocin, w gminie Sierpc (powiat sierpecki).
Do lipca 2010 r. na składowisko przyjmowane były odpady niebezpieczne zawierające azbest
wyłącznie celem ich czasowego magazynowania. Obecnie, w ramach realizacji projektu „Stworzenie
kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez
utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w
tym segregacji u źródła”, oddano do użytku na składowisku nieckę do składowania odpadów
azbestowych, o łącznej pojemności geometrycznej około 45 000 m3 127.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych128, dla
odpadów budowlanych poziom odzysku recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami powinien wynosid odpowiednio w kolejnych latach następujace poziomy: w roku
2012 – 30%, 2013 – 36%, 2014 -38%, 2015 – 40%, 2016 – 42%, 2017 -45%, 2018 – 50%, 2019 – 60% i
2020 – 70%. Wobec wyniku roku 2011 istnieje obawa, że założone wartości do roku 2020 nie zostaną
osiągnięte bez interwencji funduszy unijnych.
Podstawą do zastosowania podejścia terytorialnego na Mazowszu powinien byd WPGO.
Gospodarka wodno-ściekowa
Nowoczesna gospodarka wodna wymaga kompleksowego spojrzenia, które uwzględni wszystkie jej
aspekty zaczynając od jakości i dostępności wody, poprzez bezpieczeostwo powodziowe do
wykorzystania gospodarczego do celów energetycznych, transportowych i turystycznych. Te działania
powinny byd realizowane w oparciu o Ramową Dyrektywę Wodną, zrównoważony rozwój społeczny,
środowiskowy i gospodarczy oraz w zgodzie z programami krajowymi.
W 2010 roku w województwie mazowieckim pobrano i zużyto 2 764 hm 3 wody, co stanowiło około
26,7% wszystkich wód pobranych w Polsce. Województwo mazowieckie charajteryzuje najwyższe
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zużycie wody *w m3+ przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkaoca odnotowano (36,5
według danych na 2011 r.)129.Stawia to województwo mazowieckie na pierwszym miejscu w kraju. Z
ogólnej ilości pobranych wód w województwie mazowieckim około 95% stanowiły wody
powierzchniowe, a tylko 5% wody podziemne130. Wobec tego tak istotna jest dbałośd o jakośd tych
wód. Tymczasem ogólna klasyfikacja wód powierzchniowych Mazowsza daje jakości wody niską
ocenę (tylko 2% zbadanych w 2009 r. jednolitych części wód (JWC) zaklasyfikowano do dobrego stanu
ogólnego, a 98% - do złego stanu ogólnego131.
Do najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia wód na terenie województwa należy zaliczyd
niewystarczającą liczbę funkcjonujących oczyszczalni ścieków, a także niewielką liczbę
zmodernizowanych oczyszczalni. Ponadto ważną przyczyną zanieczyszczania wód w województwie
mazowieckim jest także niewystarczające skanalizowanie terenów wiejskich i odprowadzanie ścieków
komunalnych w niewielkich jednostkach osadniczych bezpośrednio do wód lub do ziemi.
Według danych GUS w roku 2010 do wód powierzchniowych województwa mazowieckiego
odprowadzono 272,2 hm3 ścieków wymagających oczyszczania, z czego 234,1 hm3 (86%) to ścieki
komunalne, a 38,1 hm3 (14% ) to ścieki przemysłowe. Stanowiły one 11,7 % globalnej ilości ścieków
emitowanych do wód w Polsce, co stawia województwo mazowieckie na trzecim miejscu w kraju, za
województwami: śląskim i małopolskim132. Z ogólnej ilości 272,2 hm3 ścieków wymagających
oczyszczania w województwie mazowieckim, tylko 81,3% zostało oczyszczonych. Jest to sytuacja
gorsza niż średnia w Polsce, gdzie ścieki oczyszczane stanowią ponad 90%. Natomiast z ogólnej ilości
(38,1 hm3) odprowadzanych ścieków przemysłowych, ponad 99% było oczyszczanych133. Istotnym
źródłem presji na środowisko wodne jest, jak ww. niewystarczająca sanitacja obszarów wiejskich.
Prowadzone na szeroką skalę wodociągowanie wsi nie było zsynchronizowane z równoczesną
budową sieci kanalizacyjnych, co w efekcie doprowadziło do powstawania dużej ilości ścieków, które
często w stanie surowym trafiają do środowiska.
Na początku unijnej perspektywy budżetowej 2007-2013 blisko 82% mieszkaoców Mazowsza
korzystało z sieci wodociagowej, a blisko 60 – z kanalizacyjnej, w tym w mieście 90% mieszkaoców
korzystało z wodociągu, a 84% - z kanalizacji, natomiast na wsi – 66,7 % mieszkaoców korzystało z
sieci wodociągowej, a tylko 14% - z kanalizacyjnej134.
Wg danych GUS za 2012 r. 84 % mieszkaoców Mazowsza mogło korzystad z sieci wodociągowej, a
blisko 64% z sieci kanalizacyjnej. Sytuacja lepiej wygląda w miastach, gdzie 91,5% mieszkaoców może
korzystad z sieci wodociągowej, a 86,8% z kanalizacyjnej. Na wsi 70,5% mieszkaoców korzysta z sieci
wodnej, a tylko 20,5 % z sieci kanalizacyjnej135.
Sied wodociągowa ogółem na Mazowszu liczyła w 2007 r. 37 077 km, natomiast w roku 2011 – 41 077
km, sied kanalizacyjna w 2007 r. liczyła 8445 km, a w 2011r. – 11 307 km. W 2007r. sied wodociągowa
była ponad czterokrotnie dłuższa niż kanalizacyjna, zaś w roku 2011 – trzy i półkrotnie. Jeśli zaś
porównamy stosunek długości sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej tylko na wsi, to wg danych
GUS, w 2007 r. iloraz długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej wynosił 9,8, a w 2011 r. – 6,65.
Dysproporcja zmniejsza się więc stopniowo.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego niewątpliwie miał udział w
stopniowej poprawie sytuacji. Program dofinansował prawie 40 projektów kwotą około 400 mln PLN.
Samorządy Mazowsza korzystały także z innych form finansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych
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jak POIiŚ, PROW, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego EOG.
Inwestycje te stanowiły realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK),
który jest podstawowym instrumentem realizacji postanowieo dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. KPOŚK zawiera zestawienie aglomeracji
o wielkości RLM powyżej 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięd w
zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizowad w tych aglomeracjach w
terminie do kooca 2015 r. Aktualizacja KPOŚK 2010 obejmuje łącznie 161 aglomeracji z terenu
województwa mazowieckiego, które zostały podzielone na:


aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (109 aglomeracji
powyżej 2 000 RLM – ujęte w załączniku 1 AKPOŚK 2010);



aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego
(36 aglomeracji z przedziału 2 000-10 000 RLM – ujęte w załączniku 2 AKPOŚK 2010);



aglomeracje „pozostałe” (16 aglomeracji - są to aglomeracje nowo utworzone, które nie spełniły
wymogów formalnych, aby znaleźd się z załączniku 1 lub 2 do AKPOŚK 2010; nie są wliczone do
zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2010).

Od sierpnia 2011 r. trwają prace nad kolejną aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Prowadzone są postępowania w sprawie zmiany obszarów i granic poszczególnych
aglomeracji w taki sposób, aby w granicach aglomeracji znalazły się obszary, które są faktycznie
planowane do skanalizowania do kooca 2015 r.136
Coraz większym probelemem jest zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w procesach
oczyszczania ścieków. W 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowało według
WIOŚ 585 oczyszczalni ścieków, w których powstały komunalne osady ściekowe. Według danych
zawartych w wojewódzkiej bazie odpadowej w 2010 roku wytworzono na terenie województwa
mazowieckiego 200 846,37 Mg komunalnych osadów ściekowych. Komunalne osady ściekowe
poddawano procesom odzysku i unieszkodliwiania zarówno w instalacjach jak i poza nimi. Na terenie
województwa mazowieckiego funkcjonują 4 instalacje do zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych posiadających stosowne zezwolenia137.
KPOŚK powienien byd podstawą do zastosowania podejścia terytorialnego na Mazowszu.
Ważnym czynnikiem negatywnie wpływającym na stan wód są spływy powierzchniowe z terenów
rolniczych, zanieczyszczonych związkami biogennymi (azot i fosfor) oraz środkami ochrony roślin.
Jednakże działania rolnicze, zwłaszcza finansowane z funduszy unijnych przeznaczonych dla
rolnictwa, stopniowo eliminują negatywne działanie azotu i fosforu.
Duże znaczenie w gospodarowaniu wodami na poziomie lokalnym mają melioracje rolne. W latach
poprzednich były projektowane jako jednostronne zabiegi odwadniające. Poprzez nowe podejście do
zagadnieo powodzi i deficytów wody, melioracje wodne, przy zastosowaniu zabiegów
modernizacyjnych mogą stanowid istotny element w retencjonowaniu wód. Należy jednak pamiętad
o właściwym utrzymaniu urządzeo melioracyjnych, aby nie powodowały szkód (podtopieo) ale służyły
do właściwej gospodarki wodnej.
Ochrona przyrody
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Szczególnie cenne w krajowym i europejskim układzie przestrzennym są walory przyrodnicze
związane z dolinami rzek, przede wszystkim Wisły, Bugu (paneuropejskie korytarze ekologiczne),
Narwi, Pilicy i Bzury, a także dużymi kompleksami leśnymi stanowiącymi pozostałości dawnych puszcz
(Kampinoskiej, Bolimowskiej, Kozienickiej, Kurpiowskiej, Białej), tworzącymi dziś zwarte kompleksy
leśne. Obszary najcenniejsze, o szczególnej różnorodności przyrodniczo-krajobrazowej, objęto
różnymi formami ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody. Zajmują one 29,7% powierzchni
województwa (w kraju 32,4%). Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze największe znaczenie
posiada Kampinoski Park Narodowy, który został uznany przez UNESCO w 2000 r. za Światowy
Rezerwat Biosfery138. Ochrona przyrody może byd realizowana zarówno poprzez działania edukacyjne
jak i inwestycyjne, zwłaszcza w przypadku znacznej różnicy w posiadanej bazie technicznej,
pozwalającej na właściwą ochronę przyrody. Taka dysproporcja jest zidentyfikowana w przypadku
mazowieckich parków krajobrazowych, których słabe zaplecze techniczne i infrastrutkura nie
pozwalają na realizację zadao, jakie realizowane są przez podobne podmioty w innych regionach
Polski, np. w województwach dolnośląskim, śląskim, czy wielkopolskim.
W obszarze ochrony przyrody problemem jest brak waloryzacji przyrodniczej. W miarę możliwości
proces ten powinien byd zrealizowany w kolejnej perspektywie.
Podejście terytorialne może byd realizowane w oparciu o zidentyfikowany problem w porównaniu
z innymi regionami.
GOSPODARKA PRZYJAZNA SPOŁECZEOSTWU
Kultura i dziedzictwo
Województwo mazowieckie zajmuje szczególne miejsce na mapie Polski chociażby z uwagi na jego
centralne położenie, ale również ze względu na jego wielkośd, najliczniejszą wśród poszczególnych
regionów populację mieszkaoców oraz bogatą historię i zróżnicowanie etnograficzne. Na obszarze
województwa znajduje się wiele unikalnych zabytków, a także nowoczesnych instytucji kultury.
Sytuacja ta stwarza dobre warunki do zaspokajania potrzeb kulturalnych i pobudzania kreatywności
mieszkaoców regionu, jak również przyciągania ruchu turystycznego139. Potencjałem regionu są
bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, m.in. zamki, pałace, dworki, zabytki militarne i miejsca
pamięci, bogate i różnorodne tradycje kulturowe oraz liczne ośrodki kultury. Badania tendencji
rozwojowych turystyki i agroturystyki na Mazowszu140 jednoznacznie wskazują, że występuje bardzo
małe zainteresowanie Mazowszem jako celem wyjazdów turystycznych. Większośd turystów
wyjeżdżających na Mazowsze decyduje się na krótkie, jednodniowe wycieczki i nie należy się
spodziewad, by stworzenie bazy noclegowej i rozwój infrastruktury turystycznej mógł istotnie
wpłynąd na zmianę tych przyzwyczajeo. Jako cel wyjazdu weekendowego wybiera Mazowsze jedynie
28% jego mieszkaoców, przy ponad 70% wyjeżdżających poza granice województwa.
W regionie znajduje się 6487 obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wśród nich
120 układów urbanistycznych, 4719 dzieł architektury i budownictwa, 55 dzieł budownictwa
obronnego, 261 obiektów techniki, 351 cmentarzy, 692 parki, 252 ogrody i inne formy
zaprojektowanej zieleni, około 150 miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalnośd
wybitnych osobistości lub instytucji. Na szczególną uwagę zasługuje obszar Starego Miasta w
Warszawie, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowiąc wyjątkowy
przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego141. Ponadto istnieje szereg obiektów i miejsc,
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które mają istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe, pomimo że nie zostały wpisane
do rejestru ani ewidencji.
Stan zachowania zabytków w województwie jest zróżnicowany. Duża częśd z nich wymaga znacznych
remontów, stałej opieki i konserwacji. Z uwagi na zły stan techniczny, od 2005 r. z rejestru zabytków
województwa wykreślono ok. 70 obiektów nieruchomych142. Z tego względu niezwykle istotnym jest
podjęcie działao zmierzających do poprawy stanu zabytków tak, aby umożliwiały zwiększony dostęp
do kultury.
Statystycznie województwo mazowieckie przoduje w ilościowym ujęciu oferty kulturalnej. Niemniej
z uwagi na najliczniejszą wśród województw populację mieszkaoców, liczba instytucji kultury (domów
i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów, kin itp.) nie przekłada się na dostępnośd
mieszkaoców do tej formy działalności. Różnorodne ośrodki kulturalne uzupełniają działania
podejmowane przez system szkolnictwa, realizując zadania z zakresu edukacji kulturalnej i
artystycznej. Poważną barierę w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów zajmujących się animacją
i organizacją życia kulturalnego oraz edukacją i upowszechnianiem kultury stanowi brak
odpowiedniej przestrzeni i wyposażenia. Niezadowalająca jakośd edukacji negatywnie wpływa na
poziom tożsamości regionalnej mieszkaoców województwa oraz świadomości znaczenia dziedzictwa
kulturowego. Badania tożsamości Marki Mazowsze wskazują jednoznacznie, że mieszkaocy częściej
identyfikują się z mniejszymi obszarami swojego egzystowania, takimi jak miasto, gmina, powiat, a
nie z całym województwem[5]. Jednocześnie wykazują duży niedobór wiedzy o tradycji i atrakcyjności
pozostałych części województwa, w skutek m.in. niedostatecznej edukacji kulturalnej, informacji i
promocji.
Mając świadomośd znaczenia kultury dla rozwoju regionu, w ostatnich latach na Mazowszu podjęto
szereg inwestycji polegających na poszerzeniu oraz unowocześnieniu dostępnej infrastruktury.
Pojawiły się innowacyjne, nowoczesne i wielofunkcyjne obiekty, wykorzystujące zasoby dziedzictwa
kulturowego, powołane do kreowania nowej, atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej, takie jak
np. Europejskie Centrum Rozwoju Regionalnego Matecznik Mazowsze w Karolinie czy działające w
Warszawie: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fryderyka
Chopina. Jednakże w dalszym ciągu częśd z nowo powstałych, jak również funkcjonujących już od
dłuższego czasu budynków przeznaczonych dla celów kulturalnych wymaga doposażenia w
specjalistyczny sprzęt czy narzędzia, niezbędne do prowadzenia oraz rozwijania ich działalności
merytorycznej.
Rewitalizacja
Województwo mazowieckie składa się z 37 powiatów i 85 miast (stanowi to 10% w skali kraju), które
łącznie ze znaczącym rozwojem regionu, przeżywają okres intensywnego wzrostu koniunktury.
Jednocześnie szybki wzrost gospodarczy i wysoki stopieo urbanizacji prowadzą do dużej liczby
niekorzystnych tendencji, takich jak wzrost cen gruntów, negatywne zmiany demograficzne, migracja
ludzi czy degradacja krajobrazu. W efekcie postępujących zmian wiele ośrodków zatraca swoje
funkcje, dochodzi do obniżania jakości przestrzeni publicznych, co powoduje pogorszenie komfortu
życia mieszkaoców. Przedmiotowe procesy charakterystyczne dla obszarów podmiejskich, zachodzą
w pobliżu wszystkich miast regionu, są jednak szczególnie widoczne w otoczeniu Warszawy
i Obszarze Metropolitalnym Warszawy (OMW). Przez ostatnie 12 lat liczba ludności w okolicach miast
OMW wzrosła o 18%. Potwierdza to wzrost populacji na obszarach podmiejskich, co w konsekwencji
ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i wskaźnik urbanizacji w tych miejscowościach, ale
jednocześnie przyspiesza proces eksurbanizacji. Tylko w 2008 r. udział terenów miejskich zwiększył
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się o ponad 10%143. Powiększanie obszarów urbanizacji zarówno w granicach administracyjnych
miast, jak i w podmiejskich gminach wiejskich, związane jest jednak z rozmywaniem się granic,
rozpraszaniem zabudowy i nieefektywną gospodarką terenami, a także zaburzeniem ładu i porządku
przestrzennego w regionie. Liczne pozostałości poindustrialne, zidentyfikowane w 2012 r. na
obszarze województwa mazowieckiego, zaowocowały blisko 4073 ha powierzchni gruntów
zdewastowanych i zdegradowanych. 144. Zjawiskiem, które rozwinęło się w kilkunastu ostatnich latach
w województwie jest również degradacja przestrzeni miast w ich centrach, obszarach starych dzielnic
przemysłowych oraz powojskowych i obszarach z akumulacją problemów społecznych, np. w m.st.
Warszawa, ok. 12% powierzchni stanowią obszary wymagające rewitalizacji, które zamieszkuje ponad
1/3 mieszkaoców. Procesy te rodzą wysokie koszty społeczne oraz przyczyniają się do degradacji
środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ograniczając szanse zrównoważonego rozwoju.
Jednakże znamiennym w rozwoju Mazowsza jest dualizm w poziomie rozwoju społecznogospodarczego między metropolią warszawską a obszarami pozametropolitarnymi145. Sposobem na
niwelowanie różnic w poziomie rozwoju regionalnego jest wzmocnienie potencjału rozwojowego
miasta dla aktywizacji gospodarczej sąsiadujących terenów146.
Postępująca degradacja ośrodków pozametropolitarnych, spowodowana stagnacją gospodarczą,
sprawia, że coraz więcej osób podejmuje migrację zarobkową. Dlatego też, wyzwaniem, jakie stoi
przed miastami, jest coraz większa potrzeba wykorzystania ich potencjału rozwojego dla wzrostu
aktywności społeczno-gospodarczej całego regionu, poprzez poprawę jakosci usług oraz rewitalizację
obszarów zdegradowanych.
Województwo mazowieckie posiada ogromne potrzeby w zakresie rewitalizacji. Zjawiskiem, które
rozwinęło się w kilkunastu ostatnich latach w województwie mazowieckim jest degradacja
przestrzeni miast w ich centrach, obszarach starych dzielnic przemysłowych i blokowisk, jak również
dróg wyjazdowych z miast147. Działania prewencyjne podjęto w tym zakresie wraz z pojawieniem się
funduszy unijnych ukierunkowanych na rewitalizację obszarów miejskich. Chod w latach 2004-2010
ze środków europejskich zrealizowano działania rewitalizacyjne w 27 ośrodkach miejskich na kwotę
ponad 230 mln zł148, to nadal potrzeby są ogromne, na co wskazują Lokalne Plany Rewitalizacji.
Wartośd potencjalnych projektów przewidzianych do wdrożenia w roku 2011 lub w latach kolejnych
szacuje się na 2,37 mld PLN (suma wartości wszystkich projektów uwzględnionych w LPR przekracza
4,4 mld PLN)149. Liczba wszystkich projektów ujętych w LPR stolic powiatów województwa
mazowieckiego jest równa 1568150, a w 7 miastach (Warszawa, Siedlce, Płock, Otwock, Żyrardów,
Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki) zidentyfikowano 31 projekty o łącznej wartości przekraczającej 760
mln PLN151. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, zidentyfikowanych jako problemowe
stanowi istotną potrzebę regionu, mającą na celu ograniczanie zjawiska eksurbanizacji i przywracanie
im walorów użyteczności gospodarczej, społecznej, kulturowej i środowiskowo - rekreacyjnej.
Usługi opieki zdrowotnej i usługi społeczne
Dane statystyczne potwierdzają, że województwo mazowieckie, na tle innych województw, oferuje
swoim mieszkaocom dobry dostęp do lekarzy, a tym samym usług medycznych. Średnia liczba lekarzy
pracujących zawodowo na koniec 2011 roku (23,44) przypadających na 10 000 mieszkaoców jest
wyższa niż średnia krajowa (20,79). Województwo mazowieckie jest liderem w kraju, pod względem
liczby
podmiotów
leczniczych
specjalizujących
się
w
wykonywaniu
świadczeo
wysokospecjalistycznych; według wyników konkursów ofert na realizację świadczeo
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wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu paostwa w 2012, w regionie wykonywanych było
26 świadczeo specjalistycznych spóród 112 w skali kraju152. W województwie mazowieckim
występuje jednak nierównomierne rozmieszczenie podmiotów leczniczych, które może powodowad
zwiększenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Średnia liczba osób przypadających
na jeden podmiot leczniczy w gminach regionu sięga od 700 do 16,5 tys. osób. W 2010 r. w pięciu
gminach nie był zarejestrowany ani jeden taki podmiot.
Nierównomierne rozmieszczenie podmiotów leczniczych występuje przede wszystkim w
następujących dziedzinach153: audiologia i foniatria, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna,
endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, medycyna paliatywna, otolaryngologia dziecięca,
periodontologia, psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia, urologii dziecięcej. Niezadowalająca
sytuacja w skali całego województwa panuje w zakresie dostępności do świadczeo oraz liczby sprzętu
medycznego w takich dziedzinach, jak: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca,
chirurgia klatki piersiowej, endokrynologia, fizjoterapia, hematologia, hipertensjologia, neurologia,
okulistyka, otolaryngologia dziecięca, radiologia i diagnostyka obrazowa, seksuologia i urologia.
Powyższe problemy wynikają m.in. z braku lekarzy specjalistów.
Zakres profesjonalnych usług społecznych jest niewystarczający i rozmieszczenie infrastruktury
społecznej nie wszędzie jest dostosowane do potrzeb154. Konieczne jest przygotowanie infrastruktury
na zwiększone zapotrzebowanie na usługi społeczne i zdrowotne (uwzględnienie trendów
demograficznych, jak i kierunków rozwoju), m.in. infrastruktury dla osób starszych i infrastruktury dla
rodzin wielodzietnych. Wyzwanie dla regionu stanowid będzie starzenie się społeczeostwa i leczenie
osób w podeszłym wieku. W związku ze wzrostem liczby osób starszych istotna jest rola pomocy
społecznej w zapewnieniu bezpieczeostwa socjalnego seniorom. Z danych statystycznych, na
Mazowszu w 2011 roku pracowało 16 lekarzy geriatrów. W związku z tym, leczeniem osób w
podeszłym wieku zajmują się głównie lekarze innych specjalności155. Rozwój inwestycji w zakresie
przekształcania strukturalnego funkcjonujących placówek oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji
i rozwoju środowiskowych form opieki przyczynia się do zwiększenia i wyrównywania dostępności
pomocy oraz zwiększa samodzielnośd funkcjonowania zarówno osób zależnych, jak też ich otoczenia.
Konieczne jest156 zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie miejsc świadczących
kompleksowe usługi międzysektorowe i zapewnienie ich funkcjonowania, w tym aktywnośd w
zakresie organizacji pozarządowych. Problemem wymagającym jak najszybszego rozwiązania jest
pomoc dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a także osobom
z powaznymi zaburzeniami rozwojowymi. W celu zaspokojonia potrzeb tych osób, konieczne będzie
kontyuowanie rozwoju opieki środowiskowej zapewniającej mieszkaocom województwa wyrównany
dostęp do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz poradnictwa zawodowego i aktywizacji
zawodowej. W województwie mazowieckim powinna zwiększyd się liczba domów pomocy społecznej
dla tych osób oraz środowiskowych domów samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych
oraz upośledzonych umysłowo157, a także dla osób z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Obecnie
w 13 powiatach województwa mazowieckiego nie ma tego typu placówek udzielających pomocy
społecznej dla osób z zburzeniami psychicznymi.
Formą pomocy społecznej wymagającą wsparcia, która przygotowuje osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym do samodzielnego życia, są mieszkania chronione. W województwie mazowieckim
mieszkania chronione rozmieszczone są nierównomiernie – zlokalizowane są w następujących
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powiatach: mławskim (1 mieszkanie), węgrowskim (1), m. Siedlce (1), sierpeckim (3), m. Płock (6),
grodziskim (1), m. Warszawa (2).
TRANSPORT
Infrastruktura drogowa
W skład systemu transportowego województwa wchodzi m.in. szeroko rozumiana infrastruktura
drogowa. Charakterystycznym elementem układu drogowego województwa jest promienista sied
połączeo ośrodków regionalnych (Radom, Płock) i subregionalnych ( Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów)
z Warszawą, która stanowi centralny punkt tego systemu, a zarazem węzeł sieci TEN-T.
Podstawowymi drogami tworzącymi układ drogowy regionu są drogi krajowe (2 371,0 km) oraz
wojewódzkie (2 996,0 km), natomiast drogi powiatowe (15 105,3 km) i gminne (32 704,7 km)
stanowią jego uzupełnienie.
Stan techniczny dróg wojewódzkich jest zadowalający na około 55% sieci i niezadowalający lub zły na
pozostałej części. Sied dróg wojewódzkich w dużej części (około 13%) nie spełnia parametrów
technicznych dotyczących m. in. szerokości jezdni (min. 6,0 m). Na sieci dróg wojewódzkich natężenie
ruchu jest zróżnicowane. Około 15% ma natężenie sięgające 15-17 tys. pojazdów na dobę, które
przewyższa wielkości mierzone na wielu drogach krajowych (na najbardziej obciążonym odcinku
drogi nr 719 Warszawa – Pruszków wynosi ponad 37 tys. pojazdów na dobę). Na kolejnych 34% sięga
ono 6-8 tys. pojazdów na dobę i odpowiada wielkościom średnim dla dróg krajowych158.
Stan bezpieczeostwa na drogach województwa jest podobny jak na drogach całego kraju.
W statystykach europejskich Polska notowana jest na jednym z ostatnich miejsc, szczególnie w liczbie
wypadków ze skutkiem śmiertelnym lub obrażeniami ciężkimi. Największa liczba wypadków dotyczy
odcinków dróg (wszystkich kategorii) w obrębie terenów zabudowanych oraz na drogach o dużym
natężeniu ruchu159. W latach 2005 – 2010 liczba ofiar śmiertelnych wypadków w województwie
mazowieckim utrzymywała się na poziomie około tysiąca rocznie, wyraźnie spadając dopiero w latach
2009-2010 do 650, aby znów wzrosnąd do ponad 700 w 2011 r.160
Na terenie województwa mazowieckiego w korytarzach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TENT) leży łącznie 635 km dróg krajowych. Są to następujące odcinki dróg: DK 2 (docelowo Autostrada A2
i S2 – obwodnica południowa Warszawy – 190 km), DK 7 na odcinku Warszawa – granica woj.
mazowieckiego z woj. warmiosko-mazurskim (docelowo S7 – 130 km), DK 8 (docelowo S8 – 160 km),
DK 10 (docelowo S10 – 75 km) oraz DK 17 (docelowo S17 – 80 km). Planowane jest również
rozszerzenie sieci o następujące odcinki dróg: DK 7 na odcinku Warszawa – granica woj.
świętokrzyskiego (docelowo S7 – 130 km) oraz DK 19 (docelowo S19 – 40 km).
W związku z obecnym i planowanym rozwojem sieci dróg ekspresowych oraz autostrady A2 na
terenie województwa, problemem jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby dróg niższych
kategorii, stanowiących ich uzupełnienie. Powoduje to niski poziom spójności sieci transportowej
oraz ogranicza wewnętrzną i zewnętrzną dostępnośd komunikacyjną, co z kolei zmniejsza możliwości
efektu synergii oraz ma negatywny wpływ na konkurencyjnośd regionu, zarówno w układzie
krajowym, jak i międzynarodowym.
Problemem systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej jest również brak
wystarczającej liczby sprawnych połączeo obwodowych o wysokiej przepustowości zarówno w
Warszawie, jak i w jej sąsiedztwie, a także w pozostałych miastach regionu. Warszawa m.in. z
powodu położenia miasta w węźle TEN-T charakteryzuje się niską wydolnością sieci, nadmiernym
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obciążeniem ruchu, ograniczoną przepustowością dróg miejskich, wojewódzkich i krajowych, a także
problemami w rozprowadzaniu ruchu na obszarze miasta, zwłaszcza z dróg wlotowych do Warszawy
(przeważający średnio dobowy ruch na wlotach kształtuje się w granicach 40-50 tys. pojazdów)161.
Podobne problemy występują w miastach subregionalnych. Negatywnym skutkiem takiego stanu
rzeczy jest częste prowadzenie ruchu tranzytowego przez tereny intensywnie zurbanizowane oraz
powstawanie tzw. „wąskich gardeł”. Zjawisko to jest również powodowane poprzez brak zapewnienia
odpowiedniej liczby bezkolizyjnych skrzyżowao dwupoziomowych i przejśd dla pieszych przy okazji
realizacji inwestycji drogowych (w szczególności dróg ekspresowych) i kolejowych (przykład linii
kolejowej E75 – Rail Baltica).
Kolejnym zadaniem mającym wpływ na poprawę funkcjonowania układu drogowego województwa
jest dostosowanie sieci dróg, w szczególności wojewódzkich, do wymogów normatywnej nośności i
do wielkości wzrastającego ruchu, a także aktywne wpływanie na jego wielkośd i strukturę, poprzez
przebudowy dróg w taki sposób, aby ruch tranzytowy skierowany został na drogi wyższych kategorii.
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej udało się zrealizowad wiele inwestycji poprawiających
system transportowy województwa, w tym w dużym stopniu w infrastrukturę drogową, dzięki czemu
częściowej poprawie uległy warunki podróży transportem samochodowym (zarówno indywidualnym,
jak i zbiorowym). Przykładowo, długośd dróg o twardej nawierzchni ulepszonej w województwie
wzrosła w latach 2005-2010 o niemal 16% – do poziomu 89,2 km/100km2, długośd dróg
ekspresowych wzrosła z 38 do 123 km162. Przewaga inwestycji w drogi wpłynęła też m.in. na przyrost
liczby pojazdów samochodowych – tylko w latach 2006-2010 wyniósł on ponad 33%, przez co na
jeden pojazd w 2010 r. przypadało już mniej niż 1,5 osoby (na samochód osobowy 2,0 os.)163.
Nadal jednak wewnętrzna dostępnośd potencjałowa województwa mieści się poniżej średniej
europejskiej. Częśd powiatów znajdują się poza izochroną drogową 60 min. Zwiększająca się masa
pasażerska i masa towarowa przejeżdżająca przez drogi regionu pociąga za sobą koniecznośd
przeprowadzenia celowych inwestycji drogowych skracających czas dojazdu do miejsc docelowych na
terenie województwa.
Infrastruktura kolejowa
Istotny element regionalnego systemu transportowego stanowi infrastruktura kolejowa. Na sied
kolejową województwa mazowieckiego składa się około 1699 km, z czego 1423 km (84%) są
zelektryfikowane, a 1024 (60%) posiada 2 lub więcej torów164. Na 100 km2 ogólnej powierzchni
w województwie, przypada 4,8 km linii kolejowych i poza województwem podlaskim oraz lubelskim
jest to najniższy wskaźnik w kraju. Najwyższa gęstośd linii kolejowych występuje na terenie
Warszawy. Długośd linii na tym obszarze wynosi 204 km, a na 100 km 2 powierzchni przypada 39,4 km
linii. Znacząca koncentracja linii kolejowych występuje również w następujących ośrodkach miejskich:
Siedlce, Radom, Ostrołęka i Płock oraz w powiatach przylegających do Warszawy, tj. w powiatach:
pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, wołomioskim, legionowskim, piaseczyoskim i otwockim
oraz na terenie województwa w powiecie kozienickim165. Ocena stanu technicznego linii kolejowych
przeprowadzona na koniec 2010 r. wykazała że 36% linii kolejowych województwa
mazowieckiego znajduje się w stanie dobrym, 35% – w stopniu dostatecznym, a 29% – w stopniu
niezadowalającym.
System transportu kolejowego charakteryzuje się międzynarodowym znaczeniem linii kolejowych na
kierunkach: północ – południe i wschód – zachód oraz dominacją aglomeracji warszawskiej, która
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pod względem liczby i znaczenia zbiegających się tu linii tworzy największy węzeł kolejowy w Polsce
(zbiega się tu 7 linii kolejowych magistralnych i pierwszorzędnych oraz WKD). Warszawski Węzeł
Kolejowy obejmuje odcinki głównych linii kolejowych wychodzących z Warszawy, które są
ograniczone następującymi stacjami: Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Czachówek Południowy,
Pilawa, Miosk Mazowiecki, Tłuszcz i Nasielsk.
Newralgicznym elementem kolejowego systemu transportowego w Warszawie jest linia średnicowa,
która poprzez most kolejowy łączy torami dalekobieżnymi stację Warszawa Wschodnia ze stacją
Warszawa Centralna oraz torami w ruchu podmiejskim – stację Warszawa Wschodnia ze stacją
Warszawa Śródmieście i stacją Warszawa Zachodnia. Z uwagi na znaczące obciążenie ruchem w
godzinach szczytu przewozowego na tej relacji ograniczona jest przepustowośd w ruchu podmiejskim
(linia kolejowa nr 448) i w ruchu dalekobieżnym (linia kolejowa nr 2). Na tej linii na torach
podmiejskich przeprowadzona została modernizacja, która umożliwia przejazd pociągów z prędkością
do 160 km/h, natomiast na odcinku średnicowym jest ona ograniczona do 60 km/h. Najważniejszą
kwestią jest zatem poprawa przepustowości w obszarze aglomeracyjnym, którą można osiągnąd m.in.
poprzez odseparowanie ruchu regionalnego od dalekobieżnego.
Przez województwo mazowieckie przebiega 7 linii kolejowych leżących na międzynarodowych
szlakach kolejowych ujętych w systemie sieci TEN-T oraz objętych umowami AGC oraz AGTC166:
 I Korytarz – Warszawa – Białystok – Kuźnica Białostocka – (Petersburg) tzw. Rail Baltica, magistrala
kolejowa E-75, w skład której wchodzi linia nr 6 oraz 449;
 II Korytarz – Bruksela – Berlin – Poznao – Warszawa – Terespol – (Miosk Białoruski i Moskwa),
magistrala kolejowa E-20, w skład której wchodzą linie nr 2 i 3;
 VI Korytarz – Gdynia – Warszawa – Katowice – Most Wisła – Zebrzydowice, odcinek magistrali
kolejowej E-65, w skład której wchodzą linie nr 4 i 9;
 Projektowany korytarz (A) – Gdaosk – Odessa, magistrala kolejowa E-28, w skład którego wchodzi
linia nr 7 Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin – Dorohusk.
Ponadto główne linie kolejowe o paostwowym znaczeniu na terenie województwa to:
 Linia nr 1: Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice;
 Linia nr 8: Warszawa – Radom – Kraków;
 Linia nr 33: Kutno – Płock – Brodnica;
 Linia nr 22: Tomaszów Mazowiecki – Radom;
a także pozostałe linie:
 Linia nr 26: Łuków – Radom;
 Linia nr 29: Tłuszcz – Ostrołęka;
 Linia nr 35: Ostrołęka – Szczytno.
Połączenia regionalne na obszarze Mazowsza obsługiwane są przez stworzoną przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego spółkę pod nazwą „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., inną
samorządową spółkę Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o., a także przez Szybką Kolej Miejską sp. z
o.o. realizującą przewozy aglomeracyjne, której właścicielem jest Miasto st. Warszawa. Przeciętnie
w ciągu doby na terenie województwa mazowieckiego kursuje około 800 pociągów, z czego około

166 AGC - Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r., AGTC - Umowa
europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie dnia 1 lutego 1991
r.
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67% obsługuje aglomerację stołeczną. Pociągi te przewożą około 175 tys. pasażerów dziennie167 (w
tym WKD ponad 25 tys.), Koleje Mazowieckie – KM przewożą z roku na rok coraz więcej pasażerów –
w 2012 r. ponad 59 mln (o 48% więcej niż w 2005 r.)”, zaś drugi przewoźnik samorządowy –
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. – około 7 mln168. Obecna oferta przewoźników, pomimo
realizowanych inwestycji (m.in. zakupy nowoczesnego taboru), nie zaspokaja w pełni potrzeb
przewozowych i oczekiwao podróżnych z uwagi na zbyt długi czas przejazdu, częstotliwośd
kursowania, stan techniczny większości eksploatowanego taboru, a także nie w pełni
satysfakcjonujący stopieo bezpieczeostwa. Niezbędne są zatem dalsze inwestycje taborowe
poprawiające jakośd świadczonych usług, w tym zapewnienie zapleczy utrzymaniowo-naprawczych
do bieżącej obsługi technicznej pojazdów szynowych. W związku z dotychczas prowadzonymi na
obszarze województwa modernizacjami linii głównych, w tym sieci TEN-T, konieczna staje się przede
wszystkim poprawa jakości pozostałych głównych linii kolejowych poprzez zwiększenie ich
parametrów i podniesienie prędkości do 160 km/h w głównych korytarzach i do 120 km/h na
pozostałych, a także modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego. Niezbędna jest również
poprawa stanu technicznego linii o znaczeniu regionalnym, a także budowa nowych odcinków linii
kolejowych na obszarach o ograniczonej dostępności i niskiej gęstości istniejącej sieci (np. terenów
północno-zachodniego Mazowsza). Zapewnienie spójności sieci jest niezbędne z punktu widzenia
dostępności wewnątrzregionalnej i zwiększenia konkurencyjności regionu. Szczególne znaczenie ma
również poprawa przepustowości dla ruchu regionalnego oraz zapewnienie szybkiego połączenia
kolejowego do otwartego w 2012 r. lotniska regionalnego w Modlinie, które obecnie nie posiada
bezpośredniego połączenia z siecią kolejową, a także poprawa dostępności w ruchu towarowym do
stref przemysłowych i ekonomicznych na terenie Mazowsza.
RYNEK PRACY
Województwo mazowieckie jest regionem o największym w kraju potencjale demograficznym.
Jego obszar zamieszkuje 5,5 mln osób (ponad 14% ludności Polski) i liczba ta stale wzrasta.
Mieszkaocy miast stanowią 53,1% ludności ogółem. Pozostałe 46,9% to mieszkaocy terenów
wiejskich. Wysokiemu potencjałowi demograficznemu towarzyszy jednak wysoka liczba
bezrobotnych. Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych - co ósmy bezrobotny w Polsce jest mieszkaocem Mazowsza, pomimo najniższej stopy
bezrobocia na tle kraju, która na koniec grudnia 2012 r. wynosiła 10,8% przy średniej w Polsce 13,4%.
Występuje więc potrzeba intensyfikowania działao aktywizujących bezrobotnych mieszkaoców
Mazowsza w celu wykorzystania zarówno potencjału endogennego związanego z liczbą ludności jak i
potencjału związanego z największą podażą miejsc pracy w Polsce.
Biorąc pod uwagę terytorialny aspekt rynku pracy w województwie mazowieckim, należy wskazad
bardzo wysokie zróżnicowanie stopy bezrobocia między subregionami, a także między powiatami
w ramach tego samego subregionu. W koocu grudnia 2012 roku najwyższą stopą bezrobocia
wyróżniały się powiaty: szydłowiecki– 37,6%, radomski – 30,7%, przysuski – 27,5%, makowski 25,8%.
Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w m.st. Warszawie – 4,4% oraz w powiatach: warszawskim
zachodnim – 6,5%, grodziskim – 7,7%, pruszkowskim – 8,1%, piaseczyoskim – 8,3% oraz grójeckim –
8,8%. Sytuacja ta rodzi potrzebę aktywizacji bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz wspierania
samozatrudnienia przede wszystkim na tych obszarach województwa.
Na tle tych potrzeb niepokojąco wygląda fakt niewystarczającej efektywności działao
podejmowanych wspólnie przez publiczne służby zatrudnienia i instytucje pomocy społecznej
w zakresie aktywizacji bezrobotnych. Z raportów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wynika,
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że w ciągu 2012 roku, w skali całego województwa, tylko 344 bezrobotnych utraciło status osoby
bezrobotnej w związku z rozpoczęciem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego
oraz podpisania kontraktu socjalnego. Dla porównania w całym roku 2012 z ewidencji bezrobotnych
wyłączono 268 741 osób, z których 116 677 podjęło zatrudnienie. Można także odnotowad mniejszą
liczbę zgłoszeo wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej – na koniec grudnia 2012 r. – 80
121 niż osób podejmujących zatrudnienie 116 677 (w tym zatrudnienie subsydiowane – 14 113 osób).
Świadczy to o znacznej skali obiegu ofert pracy poza systemem prowadzonym przez publiczne służby
zatrudnienia, co utrudnia analizowanie, diagnozowanie podaży miejsc pracy, która jest czynnikiem
podstawowym dla zmiany sytuacji na rynku pracy województwa. Oba aspekty –realizacja zadao
rządowych zleconych, zadao własnych samorządu terytorialnego w zakresie rynku pracy przez
publiczne służby zatrudnienia oraz rosnąca rola niepublicznych pośredników pracy rodzi potrzebę
zintegrowania systemu obserwacji regionalnego rynku pracy zintensyfikowania monitoringu podaży i
popytu na mazowieckim rynku pracy.
Niepokojącą sytuacją, wpływającą negatywnie na potencjał endogenny mazowieckiego rynku pracy
jest pogorszenie warunków demograficznych. Co prawda według opracowanej przez Główny Urząd
Statystyczny prognozy ludności169 w województwie mazowieckim w 2035 r. będzie mieszkało 5 469
500 osób, tj. o 176 300 (o 3,3%) więcej niż w połowie 2012 r., to jednak liczba ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszy się w stosunku do danych rzeczywistych z połowy 2012 r. o 159 700 osób
(o 4,8%) i spadnie do poziomu 58,1% ogółu w 2035 r. W populacji ludności w wieku produkcyjnym,
liczba młodzieży w wieku 19-24 lata będzie systematycznie malała (z 413 500 osób w połowie 2012 r.,
poprzez 316 000 osób w 2020 r. do 306 700 osób w 2025 r.). Fakt ten ma istotne znaczenie
w procesie starzenia się populacji. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 432 500 osób
(o 44,6%), a udział jej w ogólnej liczbie ludności zwiększy się z 18,3% w połowie 2012 r. do 25,7%
w 2035 r. Zmieniająca się sytuacja demograficzna pociąga za sobą na koniecznośd intensyfikacji
działao w zakresie dostosowywania kwalifikacji i umiejętności pracowników, którzy przekroczyli 50
rok życia do potrzeb pracodawcy w przedsiębiorstwach oraz do zatrzymywania ich na regionalnym
rynku pracy.
Prognozowane zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym na korzyśd liczby osób w wieku
poprodukcyjnym, wydłużenie wieku emerytalnego ujawnia koniecznośd zintensyfikowania działao
zapobiegających przedwczesnemu wychodzeniu z zatrudnienia ze względów zdrowotnych
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju prezentuje nowe podejście do działao prozdrowotnych,
traktując dobrostan zdrowotny społeczeostwa jako integralną zmienną charakteryzującą jakośd
kapitału ludzkiego. Dobry stan zdrowia populacji został uznany za istotną przesłankę poprawy jakości
życia. Konieczne są działania prowadzące do zmniejszenia przedwczesnej umieralności,
zachorowalności i niepełnosprawności poprzez przyspieszenie postępów w zwalczaniu szkodliwych
dla zdrowia zachowao i warunków, które prowadzą do większej zapadalności na choroby
cywilizacyjne (głównie nowotwory, choroby układu oddechowego, układu krążenia, cukrzycę i
choroby psychiczne). Zgodnie z zapisami strategii niezbędne jest zintensyfikowanie działao
profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, wdrożenie działao eliminujących różnice w zdrowiu
wynikające m.in. z uwarunkowao społecznych oraz poprawa dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych, tak aby umożliwid szybki i efektywny powrót na rynek pracy. Z danych ZUS170 wynika,
że w I połowie 2012 roku przeciętna długośd absencji chorobowej w województwie mazowieckim
wyniosła 26,17 dnia i była wyższa od średniej z roku 2011 o 5,8%. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS,
które w I półroczu 2012 roku przebywały na zaświadczeniu lekarskim z tytułu choroby własnej w
regionie wyniosła 496 800 – 36,8% ogółu. Z raportu171 wynika, że w strukturze orzeczeo
pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych, w których ustalono stopieo niezdolności do pracy,

169 Prognoza demograficzna na lata 2008 – 2035, GUS, Departament Badao Demograficznych, Warszawa 2009 r.
170 ZUS Informacja o Absencji Chorobowej Osób ubezpieczonych w ZUS w I Półroczu 2012 r. Tab 13 s.23, Tab14 s.24, Warszawa 2012.
171
ZUS „Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2011 roku”, s. 20.
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w roku 2011 dominowało województwo mazowieckie (15% wszystkich przedmiotowych orzeczeo).
Jednostki chorobowe, będące głównymi przyczynami przejścia na rentę to – w przypadku kobiet:
choroby układu kostno-stawowego – 25,5%, zaburzenia psychiczne – 16,3%, urazy kości, stawów
i tkanek miękkich – 13,8%, nowotwory – 12,2%, choroby układu nerwowego – 9,2%, choroby układu
krążenia – 6,5%. W przypadku mężczyzn struktura ta kształtowała się następująco: urazy kości,
stawów i tkanek miękkich – 29,8%, choroby układu kostno-stawowego – 22,4%, choroby układu
krążenia – 15,7%, choroby układu nerwowego – 7,5%, zaburzenia psychiczne – 6,3%, nowotwory –
5,4%. Odnosząc stosunkowo niski odsetek wydanych orzeczeo o niezdolności do pracy z powodu
chorób nowotworowych do przyczyn przedwczesnych zgonów mieszkaoców regionu, okazuje się, że
spowodowany jest on wysoką umieralnością związaną z przedmiotowymi jednostkami chorobowymi.
Nowotwory, zaraz po chorobach układu krążenia, stanowią wiodącą przyczynę zgonów wśród
mieszkaoców województwa mazowieckiego. Umieralnośd powodowana tymi chorobami (100,3 na
100 000 osób w 2010 r.) przekracza na Mazowszu wskaźnik umieralności na nowotwory złośliwe
występujące w całym kraju (99,4 na 100 000 osób ). W roku 2010 aż 24,71% ogółu zgonów
mieszkaoców województwa mazowieckiego powodowana była chorobami z tej grupy. Wśród chorób
nowotworowych dominującą jednostką chorobową jest nowotwór jelita grubego, a u kobiet również
nowotwór piersi i szyjki macicy. Nowotwory jelita grubego, piersi, jak i szyjki macicy stanowią też
wiodącą przyczynę zachorowao na nowotwory wśród mieszkaoców regionu. Nowotwór jelita
grubego w 2010 r. stanowił 12,4% wszystkich zachorowao na nowotwory wśród mężczyzn w
województwie mazowieckim. mieszkające na Mazowszu najczęściej zapadają na nowotwory piersi. W
2010 r. zachorowania na nowotwór piersi stanowiły 23,9% zachorowao na nowotwory wśród kobiet
zamieszkujących na Mazowszu .
Przedwczesne wychodzenie z rynku pracy przez mieszkaoców regionu związane jest także z małą
dostępnością żłobków, która utrudnia. osobom sprawującym opiekę nad dziedmi do lat 3 powrót do
zatrudnienia. W 2010 roku funkcjonowało na Mazowszu 68 żłobków (z czego 53 były podległe
samorządowi lokalnemu), posiadających ponad 5,3 tys. miejsc w pełni wykorzystanych – tzn. liczba
dzieci równała się liczbie miejsc. Zdecydowana większośd (78% ogółu)dostępnych miejsc
występowała w 2010 roku w Warszawie (spośród 68 placówek na Mazowszu, w Warszawie
funkcjonowały 53 tego typu obiekty. Poza Warszawą żłobki zlokalizowane były głównie w ośrodkach
subregionalnych oraz w kilku miejscowościach położonych w obrębie Obszaru Metropolitalnego
Warszawy (np. Piaseczno, Otwock, Legionowo, Konstancin-Jeziorna, Sochaczew). Po okresie pewnego
spadku liczby żłobków pomiędzy 1995 a 2006 rokiem, aktualnie obserwuje się ponowny wzrost ich
liczby i powrót do stanu z połowy lat 1990. Jednakże wzrost ten dotyczy przede wszystkim Warszawy
(wzrost z 44 do 53 obiektów). W takich ośrodkach powiatowych jak: Sokołów Podlaski, Wyszków,
Pułtusk odnotowano fakt likwidacji placówek. Występuje więc potrzeba wsparcia dziennej opieki nad
dzieckiem do lat 3 w celu zmniejszenia ryzyka przedwczesnego odchodzenia bądź przerywania
zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem.
Zjawiskiem mającym wpływ na regionalny rynek pracy mają ogólne tendencje migracyjne. Na
podstawie badania Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej172 „/…Ogółem w Polsce,
w analizowanym okresie (lata 2005-2010), według danych GUS, _średnio co roku emigrowało z kraju
(wymeldowania osób z pobytu stałego) około 30 tys. osób. Do kraju przybywało (dokonywało
meldunku na pobyt stały) znacznie mniej imigrantów – _średnio w badanym okresie niespełna
12 tys. osób rocznie.„ W powiązaniu ze zjawiskiem wyludniania obszarów peryferyjnych regionu na
rzecz dobrze rozwiniętych ośrodków miejskich migracje stanowią dziedzinę wymagającą interwencji.
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Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Paostwowy Instytut Badawczy : „Mobilnośd przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej”, str. 67;
Warszawa 2012, nr 45.
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Z badao przeprowadzonych na regionalnym rynku pracy wynika, że deficyt miejsc żłobkowych ma
znaczący wpływ na sytuację na rynku pracy. W przypadku migracji młodych mieszkaoców
województwa do OMW deficyt miejsc żłobkowych pociąga za sobą niepodejmowanie pracy przez
jedno z rodziców. Może on też przyczyniad się do wychodzenia z zatrudnienia osób powyżej 50 roku
życia.: (…) w przypadku kobiet, nie jest rzadkością rezygnacja z pracy, aby zająd się wnukami. Jest to
wynikiem braku wystarczającej liczby żłobków i przedszkoli. Taka sytuacja dezaktywizuje starsze
osoby, jednakże pozwala na podjęcie zatrudnienia przez osoby młodsze173.
Istotnym elementem warunkującym sytuację na rynku pracy jest trwałośd funkcjonujących miejsc
pracy. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w strukturze liczby
aktywnych przedsiębiorstw, w 2010 roku dominowały mikroprzedsiębiorstwa - ponad 95%
przedsiębiorstw ogółem. Udział przedsiębiorstw małych wyniósł około 3,8%, a średnich - około 0,7%.
Wśród ogółu podmiotów gospodarczych dominowały osoby fizyczne prowadzące działalnośd
gospodarczą – 70,3% ogólnej liczby podmiotów. Przedsiębiorstwa sektora MŚP są głównymi
podmiotami kreującymi miejsca pracy w województwie. Cechuje je jednak stosunkowo mała
odpornośd na niekorzystne uwarunkowania koniunktury gospodarczej. Ma to odzwierciedlenie w
stabilności funkcjonujących miejsc pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że w roku 2012 r. 197
pracodawców zgłosiło zamiar zwolnieo grupowych dotyczący 29 351 osób174. W 2012 roku 347
pracodawców zwolniło 8 449 pracowników w ramach zwolnieo grupowych. –– Niska– .odpornośd na
koniunkturę gospodarczą mikro i małych przedsiębiorstw w związku z dużą koncentracją miejsc pracy
w tych przedsiębiorstwach generuje ryzyko likwidacji istniejących miejsc pracy na mazowieckim
rynku pracy. Występuje więc koniecznośd wspierania adaptacyjności przedsiębiorstw do
zmieniających się warunków rynkowych, zwłaszcza w dobie spowolnienia gospodarczego.
Jedną ze strategii adaptacyjnych mazowieckich MŚP jest zatrudnianie pracowników w oparciu
o umowy cywilno-prawne bądź w szarej strefie bez korzystania z możliwości zastosowania
elastycznych form zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wspieraniu adaptacyjności
przedsiębiorstw powinno więc towarzyszyd upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia. Jednym
z podstawowych zadao samorządów lokalnych jest dbałośd o jakośd życia mieszkaoców, co przekłada
się między innymi na poprawę dostępności do pracy. Samorządy lokalne mają ograniczone
możliwości kreowania koniunktury gospodarczej. Ich aktywności w dużej mierze dotyczy głównie
tworzenia dogodnych warunków do tworzenia i ochrony miejsc pracy. Partnerstwa na rzecz
wspierania przedsiębiorczośd przyniosą trwały efekt wzrostu świadomości w zakresie
odpowiedzialności społecznej różnych interesariuszy regionalnego rynków pracy za zachodzące na
nim zjawiska i procesy, co w konsekwencji przełoży się na tworzenie miejsc pracy.
W wyniku analizy sytuacji rynku pracy na Mazowszu oraz zgodnie z projektem rozporządzenia
ogólnego, inwestycje w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie mazowieckim powinny
koncentrowad się na zwiększeniu dostępu do zatrudnienia – osobom starszym (powyżej 50 roku
życia), niepełnosprawnym, osobom młodym (do 25 roku życia), długotrwale bezrobotnym, osobom
o niskich kwalifikacjach, kobietom – i działaniach służących utrzymaniu dotychczasowego
zatrudnienia. W sytuacji osób młodych interwencja na poziomie regionalnym dotyczyd powinna
jednak osób pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, w związku z objęciem osób w wieku 18-24 lata
działaniami krajowymi w Programie POWER.
W populacji osób bezrobotnych województwa mazowieckiego można wskazad następujące przesłanki
defaworyzacji poszczególnych kategorii społecznych:

173 Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim” raport PBS DGA , s. 26.
174 Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
pracodawca zobowiązany jest zgłosid zamiar zwolnieo grupowych do właściwego ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy. W związku z powyższy, liczba osób
przewidzianych do zwolnienia jak również zwolnionych może byd nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego z uwagi na planowane
zwolnienia lub dokonywane zwolnienia w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego.
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 niski wskaźnik zatrudnienia kobiet – 44% w stosunku do mężczyzn – 55,2%;
 bardzo niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 16,4% (w Polsce – 20%);
 duży udział długotrwale bezrobotnych w populacji osób bezrobotnych – 52,0% ogółu
bezrobotnych;
 znaczący udział osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach 32,4% ogółu bezrobotnych;
 znaczący udział osób pomiędzy 25 a 30 rokiem życia i osób po 50 roku życia, poza rynkiem pracy;
Skierowanie wsparcia do ww. grup będzie miało istotny wpływ na osiągnięcie celu określonego przez
Polskę w Krajowym Programie Reform dla Strategii Europa 2020, tj. wskaźnika zatrudnienia 71%
w 2020 r. Zostanie to osiągnięte poprzez nacisk na uzyskanie zatrudnienia przez wskazane osoby po
zakooczeniu ich uczestnictwa w projektach. Należy jednak pamiętad, że grupy nienależące do
kategorii defaworyzowanych (w obecnym kształcie) muszą zostad objęte monitoringiem w celu
sprawdzenia, czy ich sytuacja na rynku pracy nie ulega zmianie. Konieczne jest prowadzenie
ewaluacji on going, tzn. systematycznej analizy sytuacji na rynku pracy oraz trendów dotyczących
zarówno wyznaczonych grup defaworyzowanych, jak i pozostałych kategorii osób niewskazanych
w dokumencie. Na podstawie statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i
zdiagnozowanych przesłanek defaworyzacji, w populacji bezrobotnych opisano grupy mające
największe trudności na mazowieckim rynku pracy - grupy defaworyzowane
 Osoby młode – pomiędzy 25 a 30 rokiem życia
Na koniec grudnia 2012 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 49 502
bezrobotnych do 25 roku życia (18,2% ogółu bezrobotnych) i aż78 563 (28,9% ogółu bezrobotnych)
osób w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Statystyka publiczna nie prowadzi
monitoringu sytuacji na rynku pracy osób pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, dlatego też jej identyfikacji
dokonano w oparciu o własne analizy jednostek organizacyjnych samorządu. Z badania
przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie wśród powiatowych urzędów pracy
województwa mazowieckiego na potrzeby opracowania Regionalnego Planu Działao na Rzecz
Zatrudnienia na rok 2013 dla województwa mazowieckiego175 analizy materiałów i rekomendacji
powiatowych urzędów pracy wynika jednoznacznie, że w województwie mazowieckim wśród osób
bezrobotnych istnieją cztery dominujące grupy, które powinny byd szczególnie wspierane przez
publiczne służby zatrudnienia. Wśród tych grup na pierwszym miejscu wymienione są osoby do 30
roku życia. Na 35 powiatowych urzędów pracy aż 30 wskazało tę grupę osób jako kluczową dla
polityki samorządu w zakresie rynku pracy. Badanie empiryczne przeprowadzone wśród jednostek
zajmujących się obsługą rynku pracy daje podstawę do zawężenia interwencji na poziomie programu
do 30 roku życia.
 Osoby powyżej 50 roku życia
Na koniec grudnia 2012 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 66 512 osób
powyżej 50 roku życia – (24,5% ogółu bezrobotnych),). Zgodnie z wynikami badao realizowanych
w ramach projektu „Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy”176, osoby w wieku 50+
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2010 r. jedynie co trzecia badana firma
dostrzegła bariery w zatrudnianiu osób w wieku 50+ (w 2009 – co czwarta). Poszczególne bariery
wskazywane były przez marginalne odsetki badanych (1-8%). Wśród nich pojawiał się argument, że
specyfika branży lub pracy w danej firmie wyklucza zatrudnianie osób starszych. Częśd
przedsiębiorców żywi przekonanie, że osoby starsze są gorzej przygotowane do wykonywania pracy
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WUP w Warszawie, Regionalny Plan Działao na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 dla województwa mazowieckiego,
http://wup.warszawa.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=227575
176
PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business Sp. z o. o., Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy, Sopot 2010, str. 1-91
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niż młodsi pracownicy, są mniej wydajne oraz mają mniejszą zdolnośd do adaptacji do zmian. Jednym
ze sposobów zwiększenia atrakcyjności starszych osób jako pracowników jest podnoszenie ich
kwalifikacji poprzez szkolenia. Zgodnie z wynikami badao realizowanych w ramach projektu dla
większości z nich utrata pracy oznaczałaby poważny problem. Status zawodowy często związany jest z
poziomem wykształcenia badanych osób. Osoby 50+ z wykształceniem wyższym i średnim częściej są
osobami pracującymi. Większośd niepracujących to osoby pozostające bez zatrudnienia dłużej niż rok.
Wśród długotrwale bezrobotnych przeważają kobiety, mężczyźni znaleźli się w grupie osób
pozostających bez zatrudnienia krócej niż rok177. Dodatkowym argumentem dla objęcia wsparciem
osób starszych już od 50 roku życia były badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dla
potrzeb opracowania Regionalnego Planu Działao na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013 dla
województwa mazowieckiego178, które wykazały, iż właśnie do tej grupy powinny byd kierowane
zintensyfikowane działania zmierzające do reaktywacji zawodowej.
 Osoby niepełnosprawne
W koocu grudnia 2012 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 10
054 bezrobotnych niepełnosprawnych (3,7% ogółu bezrobotnych)179. Wśród bezrobotnych
niepełnosprawnych kobiety stanowiły 46,6% (4.687 osób), a prawo do zasiłku posiadało 1 513 osób
(15,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych). Bezrobotni niepełnosprawni mają trudności ze
znalezieniem zatrudnienia, o czym świadczy fakt, że 4 901 osób (48,8% ogółu tej kategorii
bezrobotnych) pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. Są to osoby posiadające wykształcenie
poniżej średniego – 6 467 osób (64,3% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) oraz z
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 2 126 osób (21,1%). Trudności osób
niepełnosprawnych ze znalezieniem pracy to – poza deficytami w sferze edukacyjno-społecznej –
również niechęd do wchodzenia na rynek ze względu na ryzyko utraty lub zmniejszenie świadczeo
socjalnych (33%), a także mała liczba ofert pracy w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponad 2/3 osób niepełnosprawnych w Polsce utrzymuje się głównie ze świadczeo społecznych
(zasiłków, rent), a wskaźnik aktywności zawodowej stale maleje i jest dwukrotnie niższy niż średnia
unijna180.
 Osoby bez kwalifikacji
Na koniec grudnia 2012 r. w województwie mazowieckim w powiatowych urzędach pracy
zarejestrowanych było 88 208 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (32,4% ogółu
bezrobotnych)181. Wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych kobiety stanowiły 47,0% (41 465
osób), a prawo do zasiłku posiadało 10 296 osób (11,7%). Pośród tej kategorii bezrobotnych
najwięcej było osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 36 157 osób (41,0% ogółu
bezrobotnych bez kwalifikacji).
 Osoby długotrwale bezrobotne
Udział tej grupy w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim kształtuje
się na poziomie – 52,0% (141 441 osób)182. Wśród długotrwale bezrobotnych kobiety stanowiły 50,4%
(71 233 osoby). Prawo do zasiłku posiadało 565 osób (tylko 0,4% ogółu długotrwale bezrobotnych).
Pośród tej kategorii bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem poniżej średniego – 81 692
osoby (57,8% ogółu długotrwale bezrobotnych). Wykształceniem wyższym dysponowało 15 405
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bezrobotnych (10,9%). Należy zauważyd, że 29 309 bezrobotnych pośród tej populacji (20,7%) było
bez stażu pracy. Jak wynika z badania183, głównym problem utrudniającym znalezienie pracy, zdaniem
ww. grupy bezrobotnych, są ich ograniczenia kompetencyjne – niedostateczny poziom wykształcenia,
brak certyfikatów i uprawnieo oraz doświadczenia zawodowego184.
 Kobiety na mazowieckim rynku pracy
Porównanie udziału kobiet i mężczyzn w różnych sektorach zatrudnienia województwa
mazowieckiego wskazuje na segregację zawodową mężczyzn i kobiet, którą widad już przy podziale
na sektory gospodarki (tzw. segregacja sektorowa) ). Większośd pracujących mężczyzn (ponad 50%),
jak i większośd pracujących kobiet (prawie 75%) zatrudniona jest w sektorze usługowym. Dla kobiet
charakterystyczny jest jednak niski udział pracujących w sektorze przemysłu (niecałe 15%). Jeśli
porównad te dane z danymi dla całej Polski za ten sam okres, okazuje się, że Mazowsze nie różni się
znacząco od reszty kraju (zdecydowana większośd kobiet pracująca w sektorze usługowym i mała
liczba kobiet pracujących w przemyśle). Spośród 271 927 bezrobotnych zarejestrowanych w
województwie na koniec grudnia 2012 r., 130 023 osób to kobiety, tj. 47,8% ogółu bezrobotnych.
Trudniejszą sytuację kobiet na mazowieckim rynku pracy odzwierciedla jednak współczynnik
aktywności zawodowej, który dla kobiet – według wyników spisu powszechnego z 2011185 roku –
wyniósł 48,8%, podczas gdy dla mężczyzn – 62,2% 2012 roku, wynosił 51,6% (mężczyzn 66,8%).
Sytuację tę potwierdza wskaźnik zatrudnienia, który wynosił odpowiednio 44% dla kobiet i 55,2% dla
mężczyzn186..
Zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rynku pracy interwencja skierowana zostanie także do
osób prowadzących lub zamierzających rozpocząd własną działalnośd gospodarczą włącznie
z producentami rolnymi, domownikami, w celu podjęcia działalności pozarolniczej, przedsiębiorców
z sektora MŚP, ich pracowników. Interwencja ta dotyczyd będzie przede wszystkim wspierania już
istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych poprzez wzmacnianie ich konkurencyjności za
pośrednictwem inwestycji sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego.
WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM
Wykluczenie społeczne i ubóstwo
Wykluczenie społeczne i narastanie zjawiska ubóstwa ludności może stanowid istotny hamulec
rozwojowy Mazowsza187, dlatego też są to problemy ważne zarówno z punktu widzenia
gospodarczego, jak też społecznego.
W województwie mazowieckim różnymi formami wykluczenia zagrożona jest około jedna piąta
ludności,
a 14% należy uznad za ludnośd faktycznie wykluczoną188. W przypadku wykluczenia materialnego,
wskaźniki te przyjmują wartości odpowiednio 8% i 7%. Niemal 5% ludności było objęte różnymi
zasiłkami społecznymi, jednakże - po uwzględnieniu także członków rodzin osób otrzymujących zasiłki
– odsetek ten wzrasta do 8% (430 000 osób).
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Deprywacja materialna189, czyli niemożnośd zaspokojenia niektórych potrzeb życiowych wyniosła
w województwie mazowieckim w 2009 r. 10,4%, a w 2012 r. – 10,8190, przy spadku w 2010 r. i 2011 r.
minimalnie poniżej 10%. Stan deprywacji materialnej na Mazowszu jest niższy, niż dla całej Polski,
dla której w 2012 r. wynosił 13,5%.
Większy odsetek gospodarstw domowych jest zagrożony ubóstwem relatywnym (zarówno w skali
Polski, jak i województwa mazowieckiego), co oznacza, że pomimo spadających przychodów, ludzie
są w stanie zaspokoid swoje podstawowe potrzeby przynajmniej na minimalnym poziomie. Wskaźnik
ten
w województwie mazowieckim, podobnie jak deprywacja materialna, wzrósł, porównując rok 2009 i
2012, z 12,5% do 14,2%, ale był wyższy w 2010 r. oraz 2011 r.191, co też może świadczyd o pogłębieniu
się różnicy w dochodach pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Należy zaznaczyd, że województwo
mazowieckie jest bardzo zróżnicowane terytorialnie pod względem dochodów. Wyższe dochody
osiągane w Warszawie zawyżają średnią dla całego województwa.
O wykluczeniu społecznym w głównej mierze decyduje brak pracy oraz wzorce pracy przekazywane w
najbliższym otoczeniu. Wskaźnik niskiej intensywności pracy w 2011 r. wyniósł dla Polski 6,9%,
a dla Mazowsza – 5,2%. Wynika z tego, że w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu ważne jest
prowadzenie działao skierowanych na poprawę zatrudnialności.
Przyczyny zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Osobami najbardziej zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Polsce w 2011 r. (także w
poprzednich latach) były192: osoby utrzymujący się z niezarobkowych źródeł (72,1%), renciści (73,1%),
rolnicy (56,4%), emeryci (54,0%), pracownicy (35,9%), pracujący na własny rachunek (34,6%).
Ubóstwo należy do podstawowych przyczyn i skutków wykluczenia społecznego. GUS wymienia
wśród grup szczególnie narażonych na ryzyko ubóstwa dodatkowo: rodziny wielodzietne, rodziny
osób niepełnosprawnych (nie tylko rencistów) i także biednych pracujących, czyli pracowników
wykonujących
niskopłatne
prace193.
W województwie mazowieckim, w latach 2010 - 2012 odnotowano wzrost liczby rodzin objętych
pomocą społeczną ze względu na ubóstwo, wielodzietnośd, potrzebę ochrony macierzyostwa i
przemoc domową. Trendy te wskazują na koniecznośd modernizacji sektora pomocy społecznej.
W 2012 r. w województwie mazowieckim pomoc i wsparcie (bez względu na rodzaj, formę, liczbę
świadczeo, źródło finansowania i poziom gmina/powiat) otrzymało 332 728 osób i 193 319 rodzin
(liczba osób w tych rodzinach - 496 710)194. W roku 2013 roku pomocą i wsparciem planuje się objąd
jeszcze więcej osób i rodzin (odpowiednio 342 031 i 200 058).
Liczba osób długotrwale (ponad 3 lata) korzystających z pomocy i wsparcia wyniosła 178 588 w 2011
r. a w 2012 r. wzrosła o kolejne 2 788 osób.
W województwie mazowieckim najdotkliwszym problemem jest ubożenie ludności. W 2012 r.
udzielono pomocy z powodu ubóstwa 83 846 w gminach województwa mazowieckiego. W
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Warszawie udzielono z tego powodu pomocy 15 491 rodzinom, a w pozostałych powiatach 68 355
rodzinom.
Bezrobocie jest kolejną ważną przyczyną ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. W 2011
zanotowano spadek liczby rodzin, którym przyznano świadczenie z tego powodu w stosunku do 2010
roku (o 1 190), ale w roku 2012 zanotowano ponowny wzrost (o 555), do poziomu ponad 64 400
rodzin.
Wzrosła także liczba osób otrzymujących świadczenia z powodu niepełnosprawności, potrzeby
ochrony macierzyostwa, wielodzietności, bezdomności, trudności po opuszczeniu zakładu karnego.
Nieznacznie spadła liczba rodzin zwracających się o pomoc z powodu długotrwałej lub ciężkiej
choroby, alkoholizmu, narkomanii, zdarzeo losowych.
Zwraca uwagę niski wskaźnik zatrudnienia w regionie osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16
lat, niższy niż średnia dla Polski195. Są to osoby szczególnie zagrożone ubóstwem. W IV kwartale 2010
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na Mazowszu wyniósł 13% (w Polsce 15%); w IV
kwartale 2011 r. – 14,2% (w Polsce 14,6 %); w IV kwartale 2012 r. – 14,3 % (w Polsce 14,8%).
Chociaż liczba osób niepełnosprawnych maleje196, ciągle jest niedostateczna liczba placówek
świadczących usługi specjalistyczne dla takich osób. Niewystarczająca jest także oferta tych
placówek. Wśród osób niepełnosprawnych, w szczególnie niekorzystnym położeniu są te z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w tym z zaburzeniami rozwoju, gdyż ciągle są postrzegane
jako osoby, które powinny byd izolowane społecznie. Pomimo licznych programów skierowanych do
osób niepełnosprawnych, nadal są one traktowane jako mało aktywne, co zwiększa ich izolację
społeczną,
słabą
aktywnośd
na
rynku
pracy,
a przez to marginalizowanie ich potrzeb. Dodatkowo dochody rodzin z co najmniej jedną
niepełnosprawną osobą są niższe niż przeciętnego gospodarstwa domowego. Z tego względu nie
mogą one sobie pozwolid na zakup usług na rynku197.
Obecnie w województwie mazowieckim brakuje powszechnego, bezpłatnego dostępu do usług
dostosowanych do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności (np. intelektualnej, ruchowej,
związanej z zaburzeniami psychicznymi), które polegałyby na usprawnianiu poszczególnych funkcji
życiowych, społecznych i zawodowych. Usługi te to m.in. terapia zajęciowa grupowa i indywidualna,
rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, asystent osoby
niepełnosprawnej, trener pracy osoby niepełnosprawnej. Poza tym brakuje dokładnej diagnozy
potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem ich wieku, niepełnosprawności, sytuacji na rynku pracy, sytuacji materialnej.
Istotne staje się także wsparcie rodziny dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. O potrzebie
rozwijania usług wczesnego wspierania świadczy również liczba dzieci – uczniów ze specjalnymi
potrzebami, których w roku szkolnym 2011/2012 było 5028 (bez szkół specjalnych), natomiast w
szkołach specjalnych podstawowych i gimnazjalnych – 7 412, a w specjalnych ośrodkach
wychowawczych – 398, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – 185.198
Według danych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, na terenie województwa mazowieckiego
funkcjonuje 117 placówek wczesnej interwencji i wspomagania dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością, tj. publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w
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tym 10 specjalistycznych199. Brak jest danych na temat liczby dzieci korzystających z ich wsparcia oraz
zatrudnionej w nich kadry. Z uwagi na umieszczenie placówek wczesnego wspierania głównie w
placówkach pedagogiczno - psychologicznych, dośd dobrze rozwinięte są usługi związane z edukacją
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, ale mało dostępne są bezpłatne usługi związane z
rehabilitacją ruchową, usługi specjalistyczne i kompleksowy dostęp do lekarzy różnych specjalności, a
także szersze poradnictwo obejmujące całe rodziny.
W związku z obserwowanym wzrostowym trendem urodzeo dzieci, które są zagrożone
niepełnosprawnością200, wymagany jest rozwój i wzrost liczby placówek wczesnego wspomagania
dziecka
i rodziny, a także umiejscawianie ich nie tylko w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, ale
również w organizacjach pozarządowych. Potrzebne jest też rozszerzanie składu zespołów/placówek
o lekarzy różnych specjalności, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów oraz pracowników
socjalnych/asystentów rodziny.
Występuje zatem koniecznośd podejmowania kompleksowych działao aktywizacji nie tylko
zawodowej, ale również społecznej osób niepełnosprawnych.
Wśród grup faktycznie wykluczonych oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy znajdują się osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych, których umiejętności
społeczne
i zawodowe podlegają regresji w wyniku przebywania w warunkach izolacji. W województwie
mazowieckim karę pozbawienia wolności odbywa 7686 osób (w tym 97% to mężczyźni). Miesięcznie
jednostki penitencjarne opuszcza średnio ponad 400 osób, przy czym około 35% z nich powraca na
drogę przestępstwa201.
Liczba osób, które po zakooczeniu odbywania kary pozbawienia wolności nie znajdują zatrudnienia,
jest stosunkowo duża: według statystyk rynku pracy w I kwartale 2011 roku zarejestrowano 3710
osób karanych, posiadających status długotrwale bezrobotnych. Rzeczywista skala zjawiska jest
jednak większa. Powszechny bowiem w tej grupie jest bardzo niski poziom świadomości co do
konieczności
lub przydatności zarejestrowania się w powiatowych urzędach pracy. Włączenie społeczne tej
kategorii osób obejmuje nie tylko aktywizację zawodową, ale także prowadzenie działao
aktywizujących
społecznie
w kierunku odchodzenia od zachowao wskazujących na nieprzystosowanie społeczne.

System wspierania rodziny w kontekście włączenia społecznego
Ważną kwestią, mającą związek z zagadnieniem włączenia społecznego jest system wspierania
rodziny, organizowanie systemu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji oraz
aktywizacja jej wychowanków.
W ramach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiatach województwa mazowieckiego
funkcjonują 3 092 rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 4 054 dzieci, 1 434
rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 1 866 dzieci i 147 rodzin zastępczych
zawodowych, w których przebywało 726 dzieci202.
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Na koniec 2012 roku zatrudnionych było 92 koordynatorów pieczy zastępczej w 38 powiatach
województwa, przy czym jeden koordynator przypadał średnio na 48 rodzin203.
W ramach wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczowychowawczych, 104 gminy w województwie (na 314) zatrudniały na dzieo 31 grudnia 2012 r. 226
asystentów rodzin, którzy objęli wsparciem 1 918 rodzin. W 2013 r. wnioski o dofinansowanie
zatrudnienia asystentów rodzin złożyły 183 gminy, co oznacza, że w 58% gmin zatrudniony będzie
asystent rodziny204.
Ze względu na potrzebę rozwoju systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuoczo - wychowawczych konieczne jest205:
 wspieranie gmin w opracowywaniu programów wspierania rodziny i tworzenia lokalnych
systemów wsparcia przeciwdziałających instytucjonalizacji i sprzyjających powrotowi dzieci
do rodzin biologicznych;


motywowanie gmin do zatrudniania asystentów rodziny: do dnia 1 stycznia 2015 r. w każdej
gminie powinien pracowad asystent, a liczba rodzin, którą się będzie zajmowad powinna byd
zgodna ze standardem, tj. 1 asystent na 20 rodzin;



udzielenie wsparcia gminom w rozwoju i wzmacnianiu roli rodzin wspierających;



wspieranie gminy w tworzeniu nowych placówek wsparcia dziennego i osiąganiu standardów
w istniejących placówkach (na koniec 2012 r. funkcjonowało 225 placówek w 33 gminach,
które
dysponowały 6964 miejscami);



wzmocnienie współpracy pracowników socjalnych z asystentami rodzin;



wspieranie współpracy gmin z innymi podmiotami, w tym z organizatorem pieczy zastępczej,
pomocą społeczną, sądami;



opracowanie i przyjęcie przez 9 powiatów (w pozostałych 33 są) programu rozwoju rodzinnej
pieczy zastępczej, wsparcie powiatu w dochodzeniu do standardów placówek
opiekuoczo-wychowawczych;



zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci.

Problemem wymagającym wzmożonej uwagi jest wsparcie rodzin wielodzietnych i niepełnoletnich
matek. Wielkośd rodziny wpływa na poziom zagrożenia ubóstwem. W 2011 r.206 w województwie
mazowieckim było ponad 26 tys. rodzin wielodzietnych (3+) na ok. 190 tys. rodzin ogółem (w tym ok.
82
tys.
rodzin
z dziedmi). Wśród rodzin wielodzietnych było w 2011 r. 5,5 tys. rodzin niepełnych. Statystyki wskazują
z jednej strony na dużą liczbę rodzin wielodzietnych, wymagających monitorowania ich potrzeb w
związku z większym od przeciętnego zagrożenia ubóstwem, z drugiej zaś na widoczne zmniejszanie
się liczby rodzin z dziedmi, w każdej z wymienionych kategorii wielkości rodziny, co wskazuje na
potrzebę podjęcia perspektywicznych działao umożliwiających zwiększenie dzietności rodzin.

203

Materiał Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na seminarium Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa mazowieckiego,
identyfikacja zasobów do diagnozy, 23 maja 2013 r., s.10
204
Materiał Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na seminarium Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa mazowieckiego…, op. cit.,
S.4
205
Materiał Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na seminarium Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa mazowieckiego, op. cit, s.
6, 14-17
206
Sprawozdanie MPiPS 03 R za rok 2011

61

Kluczowe staje się uwzględnienie szczególnie niekorzystnych dla rodzin wielodzietnych deficytów
w zakresie dostępności dziennej opieki nad małymi dziedmi i osobami zależnymi, niskiej
intensywności pracy związanej z opieką nad osobami zależnymi oraz częstej bezradności
wychowawczej. Występuje koniecznośd aktywizacji zawodowej obojga rodziców, wspierania dziennej
opieki
i
usług
edukacyjnych
dla dzieci zagrożonych ubóstwem.
Ekonomia społeczna na Mazowszu
Wsparcie świadczone przez podmioty ekonomii społecznej (PES) może byd istotnym uzupełnieniem
oferty instytucji publicznych, w tym instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
i instytucji wsparcia rodziny. Jednostki publiczne, mimo rozbudowanej struktury organizacyjnej,
wiedzy i doświadczenia nie zawsze są w stanie zaspokoid potrzeby grup docelowych. Wynika to
zarówno
z istniejących ograniczeo prawnych, jak i braku doświadczenia i zasobów umożliwiających pracę
z klientem o specyficznych, wysokich wymaganiach. Ten obszar deficytu mogą zapełnid PES, w tym
przede wszystkim organizacje pozarządowe, które mogą wykorzystywad różnorodne, niestandardowe
formy działania.
Obecnie organizacje pozarządowe są najliczniejszą grupą podmiotów ekonomii społecznej207. W 2012
r.
w Polsce zarejestrowanych było 83 tys. organizacji pozarządowych (nie licząc Ochotniczych Straży
Pożarnych)208, z czego 14 tys. (prawie 17%) na Mazowszu. Stowarzyszenie Klon/Jawor ocenia, że ¾ z
nich działa aktywnie209. Według klasyfikacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej210,
podmiotami ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące działalnośd odpłatną i
nieodpłatną pożytku publicznego oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalnośd
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych. Ocenia się211, że działalnośd
ekonomiczną w formie odpłatnej działalności statutowej prowadzi jedna na 10 organizacji, natomiast
działalnośd gospodarczą jedna na 20 organizacji. Biorąc pod uwagę dane wyjściowe dotyczące liczby
organizacji pozarządowych, pozostaną one także w nowej perspektywie najliczniejszą grupą PES. To
właśnie one, a także organizacje, które będą chciały przekształcid się w podmiot ekonomii społecznej,
będą mogły otrzymywad wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020.
Potencjał organizacji pozarządowych jako dostawcy usług interesu społecznego nie jest
w pełni wykorzystany. Współpracę przy realizacji zadao z zakresu pomocy społecznej z organizacjami
pozarządowymi lub innymi podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na podstawie umowy o współpracy i zleceniu zadao, zadeklarowało tylko 21
powiatów (na 42) i 80 gmin (na 314) województwa mazowieckiego. Kwoty zleconych zadao wyniosły:
36 809 956 zł w gminach i 29 369 869 zł w powiatach212.
Szacuje się, że spośród innych PES, w województwie mazowieckim funkcjonują obecnie213: 63
spółdzielnie socjalne, 5 centrów integracji społecznej, 73 warsztaty terapii zajęciowej, 11 klubów
integracji społecznej, 6 zakładów aktywności zawodowej. Istnieją dysproporcje terytorialne w
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rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu214. Najwięcej jest ich w Warszawie, natomiast
w wielu powiatach działają nieliczne PES i podmioty otoczenia ekonomii społecznej (sierpecki,
żuromioski, gostynioski, płooski, mławski, ciechanowski, węgrowski, makowski, ostrołęcki, ostrowski,
sokołowski, przasnyski, pułtuski, lipski, zwoleoski, przysuski, szydłowiecki, kozienicki).
Istotne z punktu widzenia realizacji Celu 9 są wyniki badao215, które wskazują na istotny, socjalny
wymiar funkcji zatrudnieniowej gospodarki społecznej:


zatrudnienie etatowe w gospodarce społecznej osób niepełnosprawnych było niemal trzykrotnie
wyższe niż w gospodarce narodowej (10% wobec 3,6%);



odsetek osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (45-60/65 lat) lub w wieku poprodukcyjnym
(powyżej 60/65 lat) zatrudnionych w sektorze gospodarki społecznej wynosił odpowiednio 43%
i 7%, zaś w gospodarce narodowej 34% i 3%.

Przytoczone wcześniej liczby dotyczące organizacji pozarządowych wskazują na duży potencjał tego
sektora na Mazowszu. W latach 2010-2012 doszło do zmniejszenia skali odpłatnego świadczenia
usług lub prowadzenia działalności gospodarczej związanego z działalnością statutową. Warto jednak
zauważyd, że częśd organizacji pobiera opłaty za swoje usługi, chod nie prowadzi działalności
ekonomicznej
w
żadnej
216
z wyżej wymienionych form .
Jak wynika z Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020217 najpoważniejsze
problemy spółdzielni socjalnych, będących jednym z najważniejszych podmiotów ekonomii
społecznej, wpływające na ich trwałośd to: konflikty wewnętrzne, nierównomierna aktywnośd
członków spółdzielni, trudności w pozyskiwaniu zadao na rynku komercyjnym lub zadao zleconych
administracji publicznej, brak zrozumienia dla problemów spółdzielczości socjalnej i zainteresowania
ze strony władz lokalnych.
W związku z zakresem i wagą wymienionych problemów, trwałośd spółdzielni socjalnych jest
zagrożona. Brak kompetencji kadr w zakresie funkcjonowania na wolnym rynku usług oraz
niekorzystny wizerunek podmiotów ekonomii społecznej stanowią wyzwanie dla działao
zwiększających samodzielnośd i zakres działania tego sektora. Konieczne staje się więc prowadzenie
działao informacyjnych na temat PES i ich zalet jako partnera usług rynkowych. Występuje potrzeba
zintegrowanego wsparcia PES skutkująca wzrostem zatrudnienia w tym sektorze oraz zwiększeniem
ich trwałości poprzez urynkowienie usług i regularną współpracę z jednostkami samorządu
terytorialnego.
Wyzwanie to rodzi potrzebę wzmocnienia wsparcia usług świadczonych na rzecz ekonomii
społecznej, jej uporządkowania i standaryzacji. Istotne jest także wzmacnianie współpracy i
sieciowanie między podmiotami wspierającymi PES oraz innymi podmiotami (ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji publicznych), działającymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w celu
monitorowania i integrowania działao wspierających trwałośd PES w województwie mazowieckim.
Dostępnośd usług opieki zdrowotnej i usług społecznych
Według badania stanu zdrowia ludności w 2009 r. w województwie mazowieckim było 1 099,4 tys.
osób niesprawnych, w tym 394,6 tys. poważnie ograniczonych, a 704,8 tys. – ograniczonych, ale
niezbyt poważnie.218 Wśród poważnie ograniczonych większośd to osoby w wieku powyżej 70 roku
życia (342,8 tys.), a wśród tych, którzy wskazują na ograniczenia, ale niezbyt poważne osoby w wieku
214
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powyżej 70 lat stanowią 22%. Jednocześnie liczba osób oraz świadczeo związanych z usługami
opiekuoczymi zmniejsza się od 2010 r.219 Zmniejsza się również liczba osób korzystających z usług
specjalistycznych do 836 w 2012 r. Rośnie liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z
usług specjalistycznych (z 1 558 w 2010 r. do 1647 w 2012 r.). Liczba środowiskowych domów
samopomocy w 2012 r. w województwie mazowieckim to 65, liczba miejsc – 1 997, a liczba osób
przebywających – 2 021 (stan na koniec grudnia 2012 r.); oczekujących na umieszczenie było 121
osób.220
Ze względu na starzenie się społeczeostwa wzrasta zapotrzebowanie na środowiskowe usługi
opiekuocze, usługi medyczne, specjalistyczne usługi opiekuocze. W województwie mazowieckim było
w 2012 r. 25 ośrodków wsparcia typu dziennego dla osób starszych, które działały tylko w 10
gminach221.
Należy zwiększyd liczbę placówek takich jak: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy
pomocy społecznej, mieszkania treningowe222 (dla młodych osób niepełnosprawnych). Szczególnie w
mniejszych miejscowościach potrzebny jest stały rozwój usług opiekuoczych oraz specjalistycznych
usług opiekuoczych, co wiąże się głównie ze wspieraniem powstawania organizacji, firm prywatnych
lub przedsiębiorstw społecznych, w których zatrudniani byliby opiekunowie osób niesamodzielnych.
Istnieje również potrzeba wspierania rozwoju innowacyjnych usług zapewniających poczucie
bezpieczeostwa osobom niesamodzielnym, np. systemów „teleopieki” – systemów przywoływania.
Według badao przeprowadzonych w 2010 r. tylko 27 instytucji (na ok. 600 przebadanych) w Polsce
prowadziło pracę metodą streetworkingu223. Chociaż brak jest danych na temat streetworkingu w
województwie mazowieckim, można uznad, że poziom rozpowszechnienia pracy tą metodą jest
bardzo niski. Natomiast potrzeby dotyczą różnych grup społecznych, np. dzieci osób bezdomnych
oraz całych społeczności.
W związku z tym należy zwiększad liczbę instytucji (np. ośrodków pomocy społecznej, organizacji
pozarządowych), które stosują tę metodę, a także zwiększad liczbę streetworkerów.
Niezależnie od brakującej infrastruktury społecznej , m.in. infrastruktury dla osób starszych i
infrastruktury dla rodzin wielodzietnych (wsparcie z EFRR w IV Osi Priorytetowej), występuje
potrzeba działao organizacyjnych polegających na zidentyfikowaniu potrzeb, przygotowaniu kadr,
upowszechnieniu informacji o usługach, zapewnienie odpowiedniego programu integracji społecznej
i aktywizacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji, rozwoju
zintegrowanych usług społecznych, w tym zdrowotnych i edukacyjnych, wsparcie współpracy
podmiotów tworzących infrastrukturę społeczną.
Niewystarczający i niedostosowany do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych jest zakres oferowanych
usług zdrowotnych. W wielu dziedzinach medycznych np. anestezjologii, chirurgii dziecięcej,
neurologii, endokrynologii, obserwuje się niezadawalającą dostępnośd do gwarantowanej opieki
zdrowotnej, w tym do kadry medycznej224. Konsultanci wojewódzcy podkreślają, że zapotrzebowanie
na świadczenia opieki zdrowotnej będzie stale wzrastad, ponieważ zwiększa się zapadalnośd na
choroby cywilizacyjne. Prognozuje się, że u osób dorosłych zwiększy się m.in. występowanie
zespołów neurologicznych, takich jak padaczka, zaburzenia otępienne, choroba Parkinsona, a
ponadto wzrostowi ulegnie odsetek osób chorych na choroby infekcyjne. Większe zapotrzebowanie
na świadczenia opieki zdrowotnej będzie dotyczyd też dzieci i młodzieży, u których wzrośnie
219

2010 – liczba osób objętych usługami opiekuoczymi – 13 308, 2012 – 12 218. Ocena zasobów pomocy społecznej, op. cit., s. 25-27
Dane MPiPS dostępne na stronie: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/raporty-i-statystyki/statystyki-pomocy-spolecznej/statystyka-za-rok-2012/
Materiał Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na seminarium Strategia rozwiązywania problemów społecznych województwa mazowieckiego… op. cit..,
s.27
222
W treningowym mieszkaniu chronionym osoby niepełnosprawne przebywają czasowo pozostając pod opieką opiekunów. Po tym okresie, jeśli są
wystarczająco samodzielni, by zamieszkad w pojedynkę, mogą zostad przeniesieni do mieszkania chronionego.
223
Podręcznik streetworkera bezdomności, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdaosk 2012.
224
Informacja z działalności konsultantów wojewódzkich w 2011 roku, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2012 r., s. 2
220
221

64

zapadalnośd na nadwagę, hiperlipidemię, zespół metaboliczny oraz choroby sercowo–naczyniowe.
Na
większe
zapotrzebowanie
na
świadczenia
zdrowotne
dla
dzieci
i młodzieży będzie miał również wpływ rozwój technik medycznych nastawionych na wcześniejsze
wykrywanie i leczenie wad wrodzonych225.
Ponadto, w świetle zachodzących w województwie mazowieckim przeobrażeo dotyczących popytu
na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym rosnące zapotrzebowania na świadczenia internistycznoterapeutyczne dla osób starszych, powinien byd wspierany rozwój usług opiekuoczo-leczniczych,
a zwłaszcza opieki geriatrycznej.
W województwie mazowieckim nie ma wystarczającej liczby miejsc, np. punktów usług społecznych,
świadczących kompleksowe usługi międzysektorowe dla osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem, m.in. dla rodzin wielodzietnych, biednych pracujących, niepełnosprawnych, osób
zależnych, mniejszości narodowych, cudzoziemców, Romów, rodzin zagrożonych dysfunkcją. W
tworzeniu takich miejsc można wykorzystad doświadczenie i aktywnośd organizacji pozarządowych.
Potencjał w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i jakośd usług z zakresu pomocy,
integracji społecznej i wspierania rodziny zależy od specjalistycznej kadry instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz instytucji wspierających rodziny, w szczególności w zakresie opieki
nad dzieckiem i rodziną, a także przygotowanie kadry do realizacji działao zgodnie ze standardami
usług społecznych. Opieka nad dzieckiem i rodziną wymagają wszechstronnych działao, w tym działao
profilaktycznych w celu przeciwdziałaniu pogłębianiu się ubóstwa i stworzeniu możliwości
reagowania
na pojawiające się nowe kwestie społeczne.
Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.), ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są do zatrudnienia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik
socjalny na 2 000 mieszkaoców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W województwie
mazowieckim na koniec 2012 r. jeden pracownik socjalny przypadał na ok. 2 300 mieszkaoców. Nadal
jeszcze 174 gminy w województwie nie spełniają tego wymogu, a w 90 gminach na jednego
pracownika socjalnego przypada powyżej 2 500 mieszkaoców. Występuje więc potrzeba wzmacniania
pozainstytucjonalnej sieci usług społecznych, również poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób
włączanych społecznie właśnie w sektorze usług opiekuoczych. Konieczne jest prowadzenie działao
profilaktycznych, a więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie dostępu i
wysokiej jakości usług społecznych.

Sytuacja demograficzna a wykluczenie społeczne
Na zagadnienia związane z włączeniem społecznym i walką z ubóstwem duży wpływ mają problemy
demograficzne226. Badania wskazują227 na silne związki przyczynowo skutkowe pomiędzy demografią
i rynkiem pracy, rynkiem pracy i edukacją a wykluczeniem społecznym, rynkiem pracy i edukacją,
demografią i wykluczeniem społecznym. Głównymi problemami demograficznymi na Mazowszu,
związanymi z zagadnieniami włączenia społecznego są:228


starzenie się ludności - w warunkach depopulacji obszarów peryferyjnych oraz braku
dostępności infrastruktury społecznej w zakresie ochrony zdrowia i usług opiekuoczych;
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depopulacja i starzenie się ludności, które powodują dalsze niekorzystne zmiany w strukturze
płci – rośnie problem jednoosobowych gospodarstw domowych kobiet oraz samotności starości;

W województwie mazowieckim pogarsza się struktura demograficzna – zmniejsza się liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym, wzrasta wskaźnik obciążenia demograficznego. Mazowsze
(wraz z województwami - łódzkim i świętokrzyskim) jest regionem o najwyższym wskaźniku
obciążenia demograficznego, rozumianym jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przypadająca
na 100 osób w wieku produkcyjnym229. Wskaźnik obciążenia demograficznego na Mazowszu wzrósł
w stosunku do 2009 r. o 0,4 osoby (w Polsce o 0,6). Ta niekorzystna z punktu widzenia gospodarczego
i społecznego tendencja będzie utrzymywała się w kolejnych latach. Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym w dwóch najbliższych dekadach zwiększy się o około 400 tys. osób230 (około 140%
stanu obecnego). Natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym utrzyma się na podobnym poziomie
(według GUS – spadnie o około 200 tys. osób), ale tylko wskutek przesuwania się kolejnych roczników
do kategorii niemobilnej (45-60/65+)231. Powoduje to określone konsekwencje - koniecznośd podjęcia
działao aktywizujących w stosunku do osób wykluczonych społecznie ze względu na brak
zatrudnienia.
Tendencje demograficzne w województwie mazowieckim pokazuje tabela232.
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Tabela 3 - Prognoza ludności województwa mazowieckiego w latach 2010-2035 według biologicznych grup
wieku
(w %)

Prognoza pokazuje, że w kolejnych latach będzie rosła liczba ludności w najstarszych grupach
wiekowych. Wysoki odsetek osób starszych oznacza rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne, w
tym usługi opiekuocze w miejscu zamieszkania. Konieczny jest rozwój placówek dziennego pobytu dla
osób zależnych, który będzie umożliwiał aktywnośd zawodową członków rodzin tych osób. Potrzebne
będzie także wsparcie dla zwiększenia dostępności do opieki lekarskiej.

EDUKACJA
Uwagi ogólne
Zasadniczym problemem na Mazowszu jest obecnie nierównośd w dostępie do edukacji pomiędzy
mieszkaocami miast i wsi regionu. Ponadto różnice występują także w obrębie największych miast,
między dzielnicami i poszczególnymi obwodami szkolnymi (np. w Warszawie). Najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na wybory edukacyjne są dostępnośd przestrzenna oraz zróżnicowany
229
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status materialny mieszkaoców regionu, który warunkuje dostęp do edukacji. Praktycznie od
najwcześniejszych etapów kształcenia (żłobek, przedszkole) dokonywane wybory edukacyjne
wpływają na osiągnięcie sukcesu w zakresie zdobytego wykształcenia. Wybory te są warunkowane
nie tylko chęcią podjęcia konkretnej ścieżki edukacji, lecz także miejscem zamieszkania.
Wyniki badania PISA wskazują, że Polska należy do krajów o najsilniejszym wpływie uwarunkowao
społecznych na wybory edukacyjne spośród paostw OECD. Proces edukacyjny w Polsce, bardziej niż
w innych krajach, promuje osoby w dobrej pozycji społecznej, co sprzyja pogłębianiu się różnic
społecznych233. Jednocześnie badanie PISA z 2009 r. wskazuje, że wyniki polskich uczniów z
matematyki znajdują się w grupie przeciętnych OECD, w porównaniu z innymi krajami. Średni wynik z
matematyki osiągnięty przez polskich uczniów wyniósł 495, podczas gdy najwyższy uzyskany wynik
spośród krajów europejskich wyniósł 541 i należał do Finlandii. Zaś w kategorii rozumowanie w
naukach przyrodniczych Polska mieści się nieznacznie powyżej średniej wśród krajów OECD. Średni
wynik w tym badaniu osiągnięty przez polskich uczniów wyniósł 508, podczas gdy najwyższy wynik
spośród krajów europejskich osiągnęła Finlandia i wyniósł on 554.
W rezultacie wyzwaniem dla edukacji jest zróżnicowana sytuacja uczniów (wynikająca w
szczególności z miejsca zamieszkania, pochodzenia społecznego, poziomu wykształcenia rodziców,
statusu materialnego). Aby polityka edukacyjna działała na rzecz spójności społecznej potrzebne są
działania adresowane do wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości (tj. uczniów
zdolnych, jak też uczniów ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym czy osiągających
niskie wyniki w nauce)234. Zatem zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w zestaw kompetencji
kluczowych pozwalających na kontynuację edukacji zgodną z możliwościami, nie zaś zdeterminowaną
pochodzeniem społecznym235.
Przedszkola
Po zapaści drugiej połowy lat 80. i początku lat 90., od 1993 roku obserwujemy ciągły wzrost
wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej, ze znacznym przyspieszeniem od 2009 roku.
Mimo to, w porównaniu z innymi krajami UE, wciąż wskaźnik upowszechnienia należy do najniższych.
Obecnie w Polsce do przedszkola chodzi 64% 4-latków i 81% 5-latków. Tymczasem dostęp do dobrej
jakości edukacji przedszkolnej jest szczególnie ważny dla dzieci, zwłaszcza z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zapewnienie miejsc w przedszkolach jest jednym z największych wyzwao
dla polityki lokalnej i centralnej, jest to także jeden z priorytetów europejskich236. Europejska
współpraca w zakresie edukacji i szkoleo wyznacza jako cel objęcie edukacją przedszkolną 95% dzieci
4-letnich i starszych, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego237.
Obecnie już 72,0% dzieci w grupie wiekowej 3-5 lat jest objętych edukacją przedszkolną238.
Największy wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej odnotowano na terenach wiejskich. Tam
edukacją przedszkolną objętych jest 52,1% dzieci w wieku 3-5 lat, co w porównaniu z rokiem
szkolnym 2006/2007, kiedy do przedszkoli uczęszczało 21,4% dzieci, stanowi znaczący wzrost.
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej jest możliwe dzięki zmianom w prawie oświatowym (między
innymi wprowadzeniu obowiązkowego wychowania przedszkolnego dla pięciolatków oraz możliwości
zakładania innych form wychowania przedszkolnego) oraz wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej
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na wsparcie organizacji edukacji przedszkolnej. Obecnie środki na tworzenie nowych miejsc
w przedszkolach gminy pozyskują przede wszystkim z funduszy unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Od 1 września 2009 r. w przedszkolach i w innych
formach wychowania przedszkolnego obowiązują nowe programy, dostosowane do indywidualnych
potrzeb dziecka.
W województwie mazowieckim edukacją przedszkolną w 2010 r. objętych było prawie 75% dzieci
w wieku 3-6 lat (3 pozycja w kraju). Poziom uprzedszkolnienia jest silnie zróżnicowany przestrzennie
i w dużym stopniu zależy od struktury funkcjonalnej gmin. Najwyższy jest w Warszawie – 95%239 i jej
okolicach (ok. 90%), zaś najniższy w gminach cechujących się dominacją rolnictwa w strukturze
zatrudnienia (ok. 40%)240.
Natomiast z dokumentu pn. Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów POKL
2007-2013241 wynika, że odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
(wg województw) w podziale na miasto i wieś w 2011 r. w woj. mazowieckim wyniósł 79,6%, w tym
w miastach – 93,1%, na wsi – 55,2%, co pokazuje znaczącą dysproporcję miedzy obszarami miejskimi
i wiejskimi.
Szkoły prowadzące kształcenie ogólne
Szkoły podstawowe
Sześcioletnie szkoły podstawowe zostały wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty
z dn. 25 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 759). W trybie nauczania w szkołach podstawowych
wyróżniamy dwa etapy:
 w klasach I–III tzw. edukacja wczesnoszkolna, którą cechuje tzw. kształcenie zintegrowane, czyli
brak podziału na przedmioty;
 w klasach IV–VI jest to nauka wyodrębnionych przedmiotów.
Na zakooczenie edukacji w szkole podstawowej, w VI klasie przeprowadzany jest sprawdzian
poziomu wiedzy i umiejętności. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukooczenie szkoły podstawowej.
W 2012 r. do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w woj. mazowieckim przystąpiło
48.915 szóstoklasistów. W ciągu dziesięciu lat populacja szóstoklasistów spadła o 27%. W
województwie mazowieckim sprawdzian odbył się w 1 607 szkołach podstawowych. W porównaniu z
ubiegłym rokiem do sprawdzianu zgłosiło się mniej, o 24, wiejskich szkół. Do egzaminu na
zakooczenie edukacji w szkołach podstawowych przystąpili uczniowie z 1 052 szkół wiejskich, (co
stanowi 66% szkół), w których uczyło się 40% szóstoklasistów z woj. mazowieckiego. 1492 placówek
to szkoły publiczne (92,8%), w których uczyło się 96,1% uczniów klas VI, a szkoły niepubliczne to 115
placówek (7,2%).
W województwie mazowieckim statystyczny uczeo klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy w
2012 r. uzyskał w przybliżeniu 60% punktów możliwych do zdobycia. Jest to wynik o około jeden
punkt procentowy wyższy od średniego wyniku statystycznego ucznia w kraju.
Wielkośd miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła, w sposób istotny różnicuje wyniki
uczniów. Dla przykładu, w szkołach wiejskich średni wynik egzaminów szóstoklasistów to 22,02 pkt, w
szkołach w miastach do 20 tys. mieszkaoców średnia to 23,14 pkt, w miastach od 20 tys. do 100 tys.
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mieszkaoców średnia to 23,88 pkt, w miastach powyżej 100 tys. – 26,61 pkt. Średnia w mazowieckich
szkołach to 23,87 pkt.
Dane te (w odniesieniu do wyników uczniów piszących arkusz standardowy) wskazują również, że
najwyższe średnie wyniki dotyczą powiatów okołowarszawskich oraz 4 ośrodków subregionalnych
(23 i więcej pkt.) i Warszawy ze średnim wynikiem 27,34 pkt.
Warszawskie szkoły uzyskują najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych w skali województwa.
Jednocześnie obserwuje się bardzo duże różnice w wynikach szkół między dzielnicami242.
Przykładowo średni wynik sprawdzianu 6-klasistów w roku szkolnym 2011/2012 wynosił na
Ursynowie 29,75 punktów, a na Pradze Północ – 23,19. Tak duże zróżnicowanie to efekt postępującej
gentryfikacji w przestrzeni miasta i dążenia części rodziców o wyższym statusie społecznoekonomicznym do ominięcia szkół rejonowych. Tego typu zjawiska zagrażają spójności społecznej.
Szkoły gimnazjalne
Szkoły gimnazjalne powstały w wyniku reformy systemu oświaty, wprowadzonej Ustawą o zmianie
ustawy o systemie oświaty z dn. 25 lipca1998 r. (Dz. U. Nr 117, poz. 759), jako nowy typ szkoły dla
młodzieży w wieku 13-16 l. Edukacja na tym poziomie ma charakter ogólny i kooczy się egzaminem
uczniów klas trzecich, złożonym z 3 części: humanistycznej, językowej i matematyczno-przyrodniczej.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego stanowi o ukooczeniu edukacji na tym etapie, zaś jego
wynik brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
W 2012 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono w 949 szkołach. Przystąpiło do niego ponad
53 tys. uczniów. Zadania arkusza standardowego rozwiązywało 98,1% populacji uczniów w
województwie przystępujących do egzaminu gimnazjalnego243. Odsetek gimnazjów i gimnazjalistów
jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji szkoły. Potwierdzają to poniższe statystyki. W grupach
szkół o najniższych wynikach są szkoły wiejskie oraz miejskie z tzw. trudnych dzielnic jak np. Praga
Północ w Warszawie. (Egzaminy warszawskich szkół wskazują na znaczące dysproporcje między
dzielnicami o najniższych i najwyższych wynikach.)
Gimnazja na wsi stanowią 47% ogółu tego typu szkół, uczyło się w nich 37% uczniów. Gimnazja
w miastach:
 do 20 tys. mieszkaoców stanowią 12% ogółu tego typu szkół, uczyło się w nich 16% uczniów;
 od 20 tys. do 100 tys. mieszkaoców stanowią 13% ogółu tego typu szkół, uczyło się w nich 17%
uczniów;
 powyżej 100 tys. mieszkaoców stanowią 27% ogółu tego typu szkół, uczyło się w nich 31%
uczniów.

Wyniki egzaminów w szkołach gimnazjalnych.
Za rozwiązanie zadao gimnazjaliści województwa mazowieckiego w 2012 r. uzyskali średnio:
w części humanistycznej:
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 z historii i wiedzy o społeczeostwie – 62,7% punktów (w tym wynik dla Warszawy to 69,4%, tu
jedyny niski wynik dot. Pragi Północ – 59,59%. Powiaty okołowarszawskie; grodziski, legionowski,
otwocki, piaseczyoski, pruszkowski, wołomioski oraz warszawski zachodni charakteryzują się
wynikami powyżej 62%);
 z języka polskiego – 66,9% punktów (w tym wynik dla Warszawy to 72,6%, a najniższy wynik dot.
Pragi Północ – 65,35%. Powiaty około warszawskie - grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyoski,
pruszkowski, wołomioski oraz warszawski zachodni charakteryzują się wynikami od 67% wzwyż).
w części matematyczno-przyrodniczej:
 z przedmiotów przyrodniczych – 51,8% punktów (w tym wynik dla Warszawy to 57,5%, a najniższy
wynik dot. Pragi Północ – 50,69%. Powiaty okołowarszawskie; grodziski, legionowski, otwocki,
piaseczyoski, pruszkowski, wołomioski oraz warszawski zachodni charakteryzują się wynikami od
50,5% wzwyż);
 z matematyki – 50,4% punktów (w tym wynik dla Warszawy to 58,5%, a najniższy wynik dot. Pragi
Północ – 43,77%. Powiaty okołowarszawskie; grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyoski,
pruszkowski, oraz warszawski zachodni charakteryzują się wynikami od 52,0%, a niższy wynik
dotyczy powiatu wołomioskiego – 47,3%).
w części z językowej na poziomie podstawowym:
 z języka angielskiego – 65,6% punktów (w tym wynik dla Warszawy to 76,3%, a najniższy wynik
dot. Pragi Północ – 62,5%. Powiaty okołowarszawskie; grodziski, legionowski, otwocki,
piaseczyoski, pruszkowski oraz warszawski zachodni osiągnęły wyniki od 64,4% w powiecie
wołomioskim wzwyż).
na poziomie rozszerzonym:
 z języka angielskiego – 48,1% punktów w tym wynik dla Warszawy to 62,8%, a najniższy wynik dot.
Pragi Północ – 47,93%. Powiaty okołowarszawskie; grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyoski,
pruszkowski oraz warszawski zachodni osiągnęły wyniki począwszy od 46,9% w powiecie
wołomioskim).
Szkoły ponadgimnazjalne244
Szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące to trzyletnie licea ogólnokształcące. Natomiast licea
profilowane, w wyniku zmian w systemie oświaty, są stopniowo wygaszane. Zatem od 2012 r. nie jest
prowadzony do nich nabór (podobnie jak do dwuletnich liceów uzupełniających)245.
Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się również szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, tj. szkoły zasadnicze
i technika oraz szkoły policealne. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne to szkoły specjalne (dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, a także dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukooczenie umożliwi uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy).
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dostęp do szkoły nie powinien byd determinowany
lokalizacją najbliższej placówki (tak jak w przypadku szkół podstawowych i gimnazjalnych) ale
dostępem do placówek adekwatnych do możliwości uczniów. W powiatach położonych w większej
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Wyniki egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2012 r. (absolwenci w roku szkolnym 2011/2012) (Źródło: Sprawozdanie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Warszawie).
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Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) wprowadzającą
modernizację kształcenia zawodowego, w tym zasadnicze zmiany w strukturze szkolnictwa pondagimnazjalnego.
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odległości od Warszawy – szczególnie w okolicach Płocka, Radomia i Siedlec charakterystyczna jest
wyraźna koncentracja placówek edukacyjnych średniego szczebla w głównych ośrodkach miejskich
powiatu. W pięciu powiatach – gostynioskim, łosickim, białobrzeskim, szydłowieckim i zwoleoskim –
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne mają swoją siedzibę w miastach powiatowych. Ta ogólna
zależnośd przestrzenna, mówiąca o większej koncentracji szkół w miastach powiatowych wraz z
oddalaniem się od Warszawy, jest zakłócona przez kilka powiatów: ostrołęcki, makowski i żuromioski
– ich struktura osadnicza warunkuje funkcjonowanie szkół średnich również w ośrodkach
pozapowiatowych. Można przyjąd, że częśd wyspecjalizowanych szkół zawodowych ma charakter
ponadpowiatowy/regionalny, stąd ich lokalizacja w największych miastach – Warszawie, Radomiu,
Płocku.
Obszary o względnie gorszym poziomie dostępności odpowiadają tym powiatom, które
charakteryzował niski poziom policentryczności w rozmieszczeniu szkół ponadgimnazjalnych.
Najlepiej widoczne jest to we wschodniej części województwa (powiaty siedlecki i łosicki), a także na
południu, w powiatach okalających Radom.
Faktu wyraźnej koncentracji szkół ponadgimnazjalnych w miastach powiatowych nie należy
traktowad w kategoriach negatywnych, gdyż dzięki koncentracji nakładów na niewielką liczbę szkół
możliwa jest ich modernizacja techniczna, poprawa kwalifikacji nauczycieli, lepsze wyposażenie
placówek w pomoce dydaktyczne. Jednakże kluczowym elementem pozostaje dostępnośd
komunikacyjna szkół dla uczniów zamieszkujących przede wszystkim obszary wiejskie (co ogranicza
znacznie możliwości korzystania przez uczniów z zajęd dodatkowych (pozalekcyjnych) oraz instytucji
kulturalno-oświatowych zlokalizowanych w miastach powiatowych).
Zasadniczym problemem obecnie są przede wszystkim nierówności w dostępie do edukacji pomiędzy
mieszkaocami miast i wsi (istotne są tu zarówno aspiracje młodzieży, jak i indywidualne
predyspozycje). Należy jednak wskazad, że chodzi tutaj o obszary funkcjonalnie wiejskie i oddalone
od dużych ośrodków miejskich, a nie obszary w sensie administracyjnym. Niejednokrotnie gminy
wiejskie w otoczeniu dużych miast są przede wszystkim gminami „rezydencjonalnymi”.
Jednocześnie należy podkreślid, że na dostępnośd do edukacji ma wpływ nie tylko wymiar
przestrzenny, lecz także uwarunkowania społeczne, dotyczące w różny sposób poszczególnych grup
społecznych. Natomiast brak jest danych statystycznych obrazujących różnice w dostępie do dobrej
jakości edukacji w zależności od innych zmiennych niż lokalizacja (miasto – wieś).
Uczniowie niepełnosprawni
Należy też zwrócid uwagę na dostęp do edukacji wynikający z niepełnosprawności uczniów. Szkoły
specjalne na terenie miast obsługują zarówno uczniów z miasta, w którym zlokalizowana jest szkoła,
jak również z terenu województwa (np. w Warszawie udział uczniów spoza stolicy sięga 30%).
Podobnie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych ponad 30% wychowanków pochodzi z
terenu województwa. Pomimo istotnego postępu nadal pewnym problemem placówek jest pełne
przystosowanie do uczenia się osób z różnymi niepełnosprawnościami np. nie wszystkie budynki mają
zniesione bariery architektoniczne.
Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe
Zgodnie z danymi Kuratorium Oświaty w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego w roku
szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 491 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w tym:





192 zasadnicze szkoły zawodowe;
210 techników;
30 techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
59 szkół policealnych oraz
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 56 szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną
niepełnosprawnością.246
Największa koncentracja szkół zawodowych występuje w Warszawie i jej okolicach. W stolicy istnieją
42 technika prowadzone przez samorząd terytorialny (ponadto 2 technika uzupełniające, 18
zasadniczych szkół zawodowych, 5 szkół policealnych, 3 technika dla dorosłych, 2 technika
uzupełniające dla dorosłych, 7 szkół policealnych dla dorosłych). Udział uczniów z terenu
województwa wśród uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wynosi ok.
40%. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Warszawie to 53 740, w tym 20 098
to uczniowie spoza Warszawy, z terenów bliższych i dalszych samorządów terytorialnych woj.
mazowieckiego. Warszawa jest jedynym miejscem w województwie do nauki części zawodów, takich
jak: technik geolog, technik awionik technik mechanik lotniczy, technik księgarstwa, technik
procesów drukowania i technik procesów introligatorskich. Ponadto inne rzadko nauczane (poza
Warszawą) w woj. mazowieckim zawody to: fototechnik, technik analityk, fotograf, technik
technologii odzieży. W sumie warszawskie szkoły zawodowe oferują kształcenie w 70 profesjach,
przygotowując do wykonywania zawodu zainteresowanych uczniów z terenu
Warszawy
i województwa.247
Specyficznym układem odznaczają się powiaty o wysokim udziale absolwentów kooczących
zasadnicze szkoły zawodowe. Są to zazwyczaj powiaty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie
dużych ośrodków miejskich: powiat płocki, ostrołęcki, czy trzy powiaty w otoczeniu Radomia. Na
strukturę absolwentów (profil absolwenta) oddziałują w dużej mierze dwa czynniki. Pierwszy
związany z tendencją do odchodzenia od szkolnictwa „zawodowego”. „Metropolizacja” postaw
względem edukacji, a w konsekwencji wyboru kariery zawodowej, stawia na pierwszym miejscu
zdobycie dyplomu uczelni kilka lat po skooczeniu edukacji ponadgimnazjalnej, a nie zawodu
w momencie ukooczenia nauki na poziomie średnim. Drugim czynnikiem są tradycje danego miasta,
obszaru – związane głównie ze strukturą gospodarki. Najlepszym przykładem jest wysoka
koncentracja absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Radomiu – aż 23% w skali regionu.
Zaledwie co dziesiątej szkole patronuje przedsiębiorca (całej szkole bądź wybranym klasom)248. Niski
odsetek szkół objętych patronatem wynika przede wszystkim ze specyfiki tej formy współpracy –
objęciem szkoły patronatem są zainteresowane tylko duże przedsiębiorstwa, których sytuacja
finansowa może na to pozwolid. Pierwsze kroki w tym kierunku czynią duże (często zagraniczne)
firmy stykające się z deficytem chętnych do pracy. Natomiast nową formą współpracy sektora
edukacji i biznesu są porozumienia między szkołami a przedsiębiorstwami w większych miastach
województwa (także z uczelniami wyższymi, jak ma to miejsce w Warszawie).
Sytuacja uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest znacznie gorsza, wywodzą się oni z reguły
z najtrudniejszych środowisk, mają największe braki edukacyjne, brakuje im też wielu kompetencji
społecznych, cechuje ich niski etos pracy.

Dopasowanie oferty szkół i placówek kształcenia zawodowego do popytu na lokalnym rynku pracy
Kwestia dopasowania oferty szkół i placówek kształcenia zawodowego do popytu na lokalnym rynku
pracy jest też powiązana bardzo silnie z kosztami wyposażenia pracowni, warsztatów szkolnych, które
zapewniają lepsze przygotowanie uczniów. Szkoły publiczne nie mają środków na zakupy
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Badanie ewaluacyjne Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego – Raport koocowy, Wykonawca AGROTEC, Warszawa 2011 r.
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Technika i zasadnicze szkoły zawodowe Miasta stołecznego Warszawy. Informator 2013, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2013.
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Badania ankietowe w ramach badania ewaluacyjnego Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Wykonawca AGROTEC, Warszawa 2011 r.
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nowoczesnego wyposażenia (sprzętu, oprogramowania). Jednocześnie pracodawcy z woj.
mazowieckiego zwracają uwagę na braki u uczniów w zakresie kompetencji „miękkich”, społecznych.
Oczekują od absolwentów nie tylko umiejętności zawodowych ale równie istotnych umiejętności
interpersonalnych249.
Z kolei placówki niepubliczne oferują kształcenie na kierunkach niewymagających dużych nakładów
finansowych w wyposażenie lub takich, gdzie zainteresowanie uczniów przełoży się na wysokośd
wnoszonego przez nich czesnego250. Istotną kwestią jest również aktualizowanie przygotowania
nauczycieli kształcenia zawodowego do prowadzenia zajęd z uczniami. W sytuacji, gdy w większości
przypadków ich wiedza i umiejętności nie nadążają za zmianami w branży, nawet najlepiej
wyposażone pracownie nie przygotują lepiej uczniów do pracy. Dlatego konieczne są praktyki/staże u
pracodawców nie tylko dla uczniów, lecz także dla nauczycieli.
Zatem nieodpowiednie wyposażenie warsztatowe przekłada się na dalszą drogę ucznia i jego
zdolnośd do zatrudnienia, która maleje w sytuacji, gdy na innym sprzęcie uczeo się uczy, a na innym
potem pracuje.
Przedwcześnie kooczący naukę (Early school leavers)
Za jeden z najważniejszych wymiernych celów edukacyjnych Strategii Europa 2020 uznano
zmniejszenie, do poziomu 10%, odsetka osób przedwcześnie kooczących naukę (Early school leavers).
Wskaźnik early school leavers z kolei kształtuje się w Polsce na relatywnie niskim poziomie – w 2009
roku wyniósł 5,3% przy średniej europejskiej wynoszącej około 14,4%. Jednocześnie w Strategii
Europa 2020 określono wartośd tego wskaźnika dla Polski na poziomie 4,5%. W Polsce dzieci i
młodzież do 18. roku życia podlegają obowiązkowi nauki. Zjawisko przedwczesnego kooczenia nauki
można zauważyd w szkole gimnazjalnej251.
Istotną rolę w „odzyskiwaniu” osób wypadających z systemu oświaty i ich powrocie do edukacji
odgrywają centra kształcenia praktycznego i centra kształcenia ustawicznego. Dzięki nim młodzież
warszawska i mazowiecka ma szanse kontynuowad naukę po wypadnięciu z systemu szkolnego252.
Placówki te należy traktowad jako „szkoły drugiej szansy”.
253

Kształcenie i szkolenie
Strategia Europa 2020, dążąc do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, kluczową rolę
w osiąganiu celów rozwoju przypisuje edukacji i szkoleniom254. W Polsce, zgodnie z danymi Eurostatu
z 2011 r., dokształcało się mniej niż 5%255, podczas gdy w krajach UE wśród osób 25-64 l. dokształcało
się 8,9% (natomiast w Danii – 32%, Szwecji – 25%, Finlandii – ok. 24%). Zgodnie z dokumentem
strategicznym opracowanym na poziomie krajowym pn.: Perspektywa uczenia się przez całe życie256
przyjęto założenia w zakresie zwiększenia stopnia uczestniczenia osób dorosłych w kształceniu i
szkoleniu. Ww. dokument zakłada m.in., że do 2020 r. co najmniej 19% osób w wieku 24-65 lat będzie
uczestniczyd w LLL. Należy przy tym zauważyd, że istotny wpływ na kształcenie osób dorosłych będą
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Raport o stanie edukacji, IBE, Warszawa 2012, s. 227 Natomiast pracodawcy z województwa mazowieckiego deklarują, że ważniejsze niż przygotowanie
profesjonalne są dla nich kompetencje personalne przyszłych pracowników, w tym motywacja do pracy, samodzielnośd, ogólne obycie etc. Nie zawsze są
jednak zadowoleni z tych cech absolwentów szkół zawodowych, co może wynikad z negatywnej selekcji uczniów do tych placówek (ARC Rynek i Opinia, 2011).
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Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Wykonawca
AGROTEC, Warszawa 2011.
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Społeczeostwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, s. 58.
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ok. 1 tys. uczących się w stołecznych CKP.
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Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne realizowanego w ramach Projektu Mazowieckiego
Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie zrealizowane na
zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Badania są częścią projektu Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Od standardów do jakości szkoleo w Małopolsce pod red. naukową Grażyny Prawelskiej-Skrzypek i Marka Frankowicza, Kraków 2011.
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Por. Kształcenie przez całe życie, na podstawie badao zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Anna Szczucka,
Konrad Turek, Barbara Worek-4,4% Polaków w wieku 25-64 lata uczestniczyło w kształceniu formalnym lub pozaformalnym (kursy, szkolenia) w ciągu ostatnich
4 tygodni poprzedzających wizytę ankietera.
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Dokument będzie miał charakter dodatkowego dokumentu strategicznego, którego przygotowanie wynika ze zobowiązao międzynarodowych.
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miały zmiany demograficzne (starzenie się społeczeostwa). Szacuje się, że do 2020 r. najliczniejszą
grupę uczących się stanowid będą osoby w przedziale wiekowym 30-45/50 lat (a mniej będzie osób w
wieku 20/24 -30 lat)257. W analizie sytuacji w obszarze kształcenia i szkolenia osób dorosłych uwagę
zwraca sytuacja osób w wieku 50+. Zgodnie z wynikami badao realizowanych w ramach projektu
osoby258 w tej grupie wiekowej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2010 r.
co trzecia badana firma dostrzegła bariery w zatrudnianiu osób w wieku 50+. Wśród utrudnieo
pojawiał się argument, że specyfika branży lub pracy w danej firmie wyklucza zatrudnianie osób
starszych, wskazywano m.in. na mniejszą zdolnośd adaptacji do zmian. Wskazuje się, że na
zwiększanie atrakcyjności osób starszych, jako pracowników, ma wpływ wsparcie w zakresie
podnoszenia kwalifikacji poprzez odpowiednie dopasowanie oferty szkoleniowej, doradztwo z
diagnozą uwzględniającą potrzeby.
W Polsce kształcenie i szkolenie odnosi się do zdobywania wiedzy przez osoby dorosłe (czyli po
zakooczeniu okresu obowiązkowej nauki) i rozumiane jest jako edukacja formalna (szkolna) lub
pozaformalna. Na potrzeby RPO WM 2014-2020 przez kształcenie i szkolenie rozumiane jest
zdobywanie, uzupełnianie wiedzy i kompetencji ogólnych i zawodowych w formach szkolnych i
pozaszkolnych przez osoby dorosłe259.
Publiczne placówki kształcenia ustawicznego to:
 centra kształcenia ustawicznego prowadzące kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych,
jeżeli szkoły te wchodzą w skład centrum oraz w formach pozaszkolnych);
 centra kształcenia praktycznego realizujące zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu (na
podstawie programu nauczania dla danego zawodu) oraz kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych;
 ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego realizujące dokształcanie teoretyczne
młodocianych pracowników oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (ośrodek może
także realizowad dokształcanie teoretyczne młodocianych zatrudnionych u pracodawców, w
związku z nauką zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych, w zakresie
przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich realizowania).
W roku szkolnym 2010/2011 w SIO w województwie mazowieckim (z wyłączeniem Warszawy)
figurowało 768 placówek kształcenia ustawicznego-601 szkół dla dorosłych oraz 167 placówek,
kształcących w formach pozaszkolnych. Ogółem aktywnych placówek (posiadających
uczniów/słuchaczy) było na początku ubiegłego roku szkolnego 604-w tym 495 szkół dla dorosłych
oraz 109 placówek oświatowych.
Największy udział w strukturze placówek oferujących kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych
mają licea ogólnokształcące oraz licea ogólnokształcące uzupełniające (46%). Drugą grupę pod
względem liczebności placówek stanowią szkoły policealne dla dorosłych (35%). Technika
uzupełniające dla dorosłych stanowią 13% wszystkich szkół dla dorosłych-ogółem 66 placówek.
Pozostałe typy placówek spotykamy bardzo rzadko260.
Grupę placówek kształcących w formach pozaszkolnych tworzą przede wszystkim ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego/niepubliczna placówka kształcenia praktycznego
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Dane z seminarium bolooskiego, Uniwersytet Jagiellooski, 25.03.2013 r. (Ewa Chmielecka – ekspertka bolooska).
PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business Sp. z o. o., Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy, Sopot 2010.
Definicja stosowana przez KE wskazuje, że jest to nauka, rozwój indywidualny i społeczny oraz podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy ogólnej w
okresie całego życia.
260
Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej:
1)
zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych,
2)
technikum dla dorosłych,
3)
liceum profilowanego dla dorosłych,
4)
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Z dniem 1 września 2013 r. zlikwidowane zostaną klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla
dorosłych.
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(80 placówek). Wedle danych SIO w województwie mazowieckim funkcjonuje 11 centrów kształcenia
praktycznego oraz 11 centrów kształcenia ustawicznego.
Ponad połowa placówek kształcenia i szkolenia (53%, 318 placówek) działa w sektorze prywatnym co trzecia prowadzona jest przez osobę fizyczną (32%), co szósta przez spółkę prawa handlowego
(16% - ich udział na przestrzeni ostatnich sześciu lat systematycznie rośnie). Samorządy, przede
wszystkim powiaty ziemskie, są organem prowadzącym co czwartej placówki (26%). Sektor
pozarządowy (stowarzyszenia) odpowiada zaś za funkcjonowanie co piątej placówki kształcenia i
szkolenia. Nieliczne placówki prowadzone są przez inne instytucje.261.
Analiza danych z SIO wskazuje na bardzo duże różnice w powszechności kształcenia ustawicznego
między poszczególnymi subregionami województwa. Na poziomie subregionalnym widoczna jest
koncentracja placówek kształcenia ustawicznego w subregionie warszawskim (36%), w drugiej zaś
kolejności subregionach: radomskim (18%) oraz płockim (15%). Z drugiej strony mamy do czynienia z
silną koncentracją szkolnictwa ustawicznego w dużych miastach (Warszawa, Płock, Radom, Siedlce,
Ostrołęka). Ogółem na główne miasta subregionów województwa mazowieckiego (z wyłączeniem
subregionu warszawskiego, gdzie nie analizowano Warszawy) przypada średnio prawie dwie trzecie
(62%) wszystkich aktywnych placówek kształcenia ustawicznego, 71% uczniów form szkolnych oraz
76% słuchaczy form pozaszkolnych. Dostęp do kształcenia ustawicznego jest więc bardzo ograniczony
na terenach powiatów ziemskich.
Formy szkolne262
Na początku roku szkolnego 2010/2011 w placówkach kształcenia ustawicznego prowadzących
edukację w formach szkolnych uczyło się 39 148 osób. Edukację zakooczyły zaś 10 342 osoby. W skali
całego województwa na 100 mieszkaoców przypada 1,11 uczniów szkół dla dorosłych. Wskaźnik ten
najwyższy jest dla subregionu siedleckiego oraz płockiego, najniższy zaś dla subregionu
warszawskiego. Ogółem na placówkę kształcenia ustawicznego kształcącą w formach szkolnych
przypada średnio 64,8 osób (w porównaniu do 51,3 osób w roku 2005/2006).
Zmiany w popularności i poziomie zdawalności egzaminów zewnętrznych
Dane SIO pokazują, iż od roku 2005/2006 znacząco zmniejszało się zainteresowanie obydwoma
typami egzaminów, jak również sam poziom ich zdawalności. Odsetek przystępujących do egzaminu
maturalnego zmniejszył się na przestrzeni ostatnich lat (pomimo wzrostu liczby uczniów kształcących
się w liceach) ponad dwukrotnie – z 53% do 24%. Dwukrotnie obniżył się także poziom zdawalności
matur – z 76% do 36%. Odsetek osób w wieku od 24 do 65 lat uczestniczących w kształceniu
formalnym zwiększył się w ciągu ostatnich sześciu lat z 1,6% do 1,7%.
Formy pozaszkolne263
Według danych SIO w pozaszkolnych formach kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyło
48 540 osób. Średnio w jednej placówce kształciło się 445 osób, zdecydowana większośd z nich
w ośrodkach doskonalenia zawodowego/niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego.
Pozostali odbyli kursy/szkolenia w centrach kształcenia ustawicznego (5,8%) lub też centrach
kształcenia praktycznego (5,9%). Większośd uczestników pozaszkolnych form kształcenia uczęszczała
do placówek niepublicznych (57%).
Analiza danych z Systemu Informacji Oświatowej wskazuje na bardzo duże różnice w powszechności
kształcenia ustawicznego między poszczególnymi subregionami województwa. Na poziomie
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Badania efektywności kształcenia ustawicznego i zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne realizowanego w ramach Projektu Mazowieckiego
Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie zrealizowane na
zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Badania są częścią projektu pod nazwą Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
262
Ibidem
263
Ibidem.
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subregionalnym, widoczna jest koncentracja placówek kształcenia ustawicznego w subregionie
warszawskim (36%), w drugiej zaś kolejności subregionach: radomskim (18%) oraz płockim (15%).
Pozostałe trzy subregiony wyraźnie na tym tle odstają. Z drugiej strony mamy do czynienia z silną
koncentracją szkolnictwa ustawicznego w dużych miastach (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka).
Ogółem na główne miasta subregionów województwa mazowieckiego (z wyłączeniem subregionu
warszawskiego, gdzie nie analizowano Warszawy) przypada średnio prawie dwie trzecie (62%)
wszystkich aktywnych placówek kształcenia ustawicznego, 71% uczniów form szkolnych oraz 76%
słuchaczy form pozaszkolnych. Dostęp do kształcenia ustawicznego jest więc bardzo ograniczony na
terenach powiatów ziemskich.
Z punktu widzenia jakości kształcenia niepokojąca wydaje się również praktyka zatrudnienia
nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to, iż szkoły nie dysponują stabilnymi
i stałymi kadrami.
Infrastruktura w edukacji
Jedną z trzech barier w dostępie do kształcenia jest bariera strukturalna. Występuje, gdy brak jest
dostępności do urządzeo infrastrukturalnych umożliwiających naukę i kształcenie (pozostałe bariery
to finansowa i świadomościowa).
Dostęp do edukacji od najwcześniejszych etapów życia to jeden z czynników wpływających na dalszy
rozwój i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk i miejsc zamieszkania. Zgodnie
z danymi GUS, w 2010 r. na 314 gmin woj. mazowieckiego w 135 poziom upowszechnienia edukacji
przedszkolnej nie przekraczał 40%, jednocześnie w 40 gminach wynosił nie więcej niż 20%.
Jednym ze sposobów upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest wzmocnienie infrastruktury
przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci i regionu.
Kolejnym z wyzwao w nowej perspektywie jest również wzmocnienie/unowocześnienie kształcenia
zawodowego młodzieży i wsparcie osób dorosłych w kształceniu przez całe życie oraz dostosowanie
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i ustawicznego, oferujących młodzieży i dorosłym różne formy kształcenia,
współpracę
z pracodawcami,
a
przede
wszystkim
możliwośd
nauki/doskonalenia
zawodowego/podnoszenia kwalifikacji dzięki nowoczesnej, dostosowanej do wymogów rynku pracy
infrastrukturze.
W projekcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w analizie SWOT jako słabe strony
wymienia się m.in. niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, głównie w zakresie
kształcenia zawodowego i niski poziom umiejętności i kwalifikacji ludności. Oznacza to potrzebę
zwiększenia dostępności i jakości szkoleo i kursów (będących zarazem ważnym elementem
kształcenia) w tym w powiązaniu z nabywaniem/doskonaleniem praktycznych umiejętności. W tej
sytuacji infrastruktura służąca do szkoleo zawodowych i uczenia się przez całe życie musi byd
dostosowana do rzeczywistego środowiska pracy, tak aby kwalifikacje zawodowe i umiejętności
odpowiadały potrzebom rynku pracy.
Budowanie i wspieranie konkurencyjności regionu odbywa się w szczególności przez wzmacnianie
jakości kapitału ludzkiego, stwarzanie możliwości rozwoju, otwarcie na innowacje i popularyzację
nauki. W ww. projekcie Strategii… jako jedno z działao wskazano Wspieranie rozwoju edukacji
w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Działania i inwestycje w tym zakresie powinny byd
ukierunkowane na popularyzację nauki i innowacji, a przez to na wzmocnienie jakości kapitału
ludzkiego i konkurencyjności regionu. Jednym z warunków innowacyjnego rozwoju Mazowsza jest
inwestowanie w wyposażenie ICT i laboratoryjne w szkołach oraz tworzenie zasobów internetowych
wspomagających proces nauczania.
Komplementarne, zintegrowane inwestycje w infrastrukturę powinny wpłynąd na najbardziej
efektywne dla regionu zagospodarowanie kapitału ludzkiego.
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Sytuacja demograficzna w obszarze edukacji
Rok 2013 jest kolejnym rokiem likwidacji/wygaszania szkół, w tym ze względu na zmiany
demograficzne i zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Od września 2012 r. nie przeprowadza
się naboru do pierwszych klas liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów
ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży, zasadniczych
szkół zawodowych i techników dla dorosłych. Natomiast od 1 września 2013 r. nie przyjmuje się
słuchaczy do pierwszej klasy technikum uzupełniającego dla dorosłych.
Zgodnie z informacjami MEN, w porównaniu z 2012 rokiem, w 2013 r. podjęto mniej uchwał o
zamiarze likwidacji szkół. Ww. informacje wskazują, że wiele samorządów ma już stabilną sied szkół.
W odniesieniu do edukacji przedszkolnej należy zwrócid uwagę na zróżnicowaną sytuację w dostępie
do niej. W miastach edukacją przedszkolną objętych jest 93,1%, a na wsiach 55,2%. Interwencja
uwzględnia te różnice i wsparcie będzie w szczególności ukierunkowane na obszary o najniższym
stopniu uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej. Poza tym różne formy edukacji przedszkolnej,
tj. przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego umożliwiają dostosowanie
wielkości placówki do potrzeb danego terenu i sytuacji demograficznej.
INŻYNIERIA FINANSOWA
Zawodnośd rynku oraz nieoptmalny poziom inwestycji
Pojęcie zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji jest rozumiane szeroko. Obejmuje
ono m.in. istnienie wysokich kosztów transakcyjnych, dóbr publicznych, asymetrię informacji, czy
istnienie negatywnych efektów zewnętrznych. Dodatkowo w stosunku do perspektywy finansowej
2007-2013 instrumenty finansowe w ramach funduszy strukturalnych mają za zadanie uzupełnianie
inwestycji w obszarach istotnych z punktu widzenia społecznego, w których występuje nadwyżka
popytu nad podażą środków.
Istotą zawodności rynku jest fakt, iż doprowadza ona do nieoptymalnej alokacji kapitału, która
powoduje osłabienie tempa wzrostu społeczno-gospodarczego regionu. Jest to szczególnie ważne,
w takich obszarach jak wzrost przedsiębiorczości, walka z bezrobociem czy ochrona środowiska. W
takim przypadku konieczne jest wspieranie działao środkami publicznymi, które mają na celu, np.
dostarczenie kapitału, transfer ryzyka, czy zwiększenie rentowności projektów istotnych z punktu
widzenia społecznego. Przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom, jest więc zadaniem władz nie
tylko centralnych, lecz także regionalnych, które muszą wykorzystywad, w tym celu dostępne środki.
Najważniejszym obecnie źródłem finansowania tego typu działao w województwie pozostają środki
z funduszy strukturalnych UE.
Zawodnośd rynku w obszarze finansowania MSP spowodowana jest m.in.:


uznaniem przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (do drugiego roku funkcjonowania) za
obarczone wyższym ryzykiem kredytowym i wynikającymi z tego wyższymi kosztami oceny
danego przedsięwzięcia;



wysoką zależnością MSP od koniunktury gospodarczej, widoczną, np. w niskiej płynności
finansowej i niewielką „odpornością” na występowanie zawodności rynku, np. zatory płatnicze;



brakiem kapitału w obszarze finansowania MSP.

W 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego nakłady inwestycyjne na terenie województwa
mazowieckiego zwiększyły się wyłącznie w obrębie małych przedsiębiorstw (wzrost o około 518 mln
PLN). Zarówno mikro, jak i średnie przedsiębiorstwa odnotowały spadek w tym zakresie
(odpowiednio o około 182 mln PLN i 411 mln PLN). Ogółem odnotowano więc na terenie
województwa mazowieckiego w obszarze MŚP spadek nakładów inwestycyjnych o ok. 75 mln PLN.
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Spadek nakładów inwestycyjnych może wynikad z formy finansowania przedsiębiorstw.
W województwie mazowieckim zaledwie około 45% MŚP korzysta z finansowania zewnętrznego,
jakim jest kredyt bankowy albo pożyczka264, a dominującym źródłem finansowania działalności są
środki własne. Około 14% przedsiębiorców z terenu województwa wskazało jako przyczynę takiego
stanu rzeczy brak możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego (np. brak zdolności
kredytowej), a 11% na taoszy koszt kapitału własnego w porównaniu z finansowaniem
zewnętrznym265. Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania zrealizowanego przez Narodowy Bank
Polski w II kwartale 2012 r. brak zabezpieczeo i zdolności kredytowej był w prawie 80% powodem
odmownego rozpatrzenia wniosków kredytowych266. Powyższe wyniki mogą sugerowad, iż na terenie
województwa istnieje spowolnienie w obszarze inwestycji realizowanych przez mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, których jednym z efektów jest trudnośd w pozyskaniu finansowania zewnętrznego,
bądź jego niewielka atrakcyjnośd.
Istotnym problemem w finansowaniu MŚP pozostaje kwestia kosztu pozyskania kapitału oraz
związane z tym wysokie koszty transakcyjne. Około 18% przedsiębiorców, jako główny problem w
finansowaniu zewnętrznym przedsiębiorstw, wskazuje na stosowanie przez banki wysokich odsetek i
brak możliwości negocjacji. Najwięcej jednak respondentów wskazuje na stosowanie przez banki
skomplikowanych procedur i wysokich zabezpieczeo w odniesieniu do małych firm (34,4%). Inną
ważną przyczyną mającą szczególnie duże znaczenie w finansowaniu badao i rozwoju jest brak
możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego w momencie rozpoczynania działalności
gospodarczej (20,1%) albo realizacji ambitnych planów rozwojowych firmy (13,1%)267.
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na finansowanie zewnętrze jest trudne metodologicznie.
Należy skwantyfikowad niezaspokojony popyt na rentowne inwestycje, które się zarówno ujawniły
(np. poprzez odmowę udzielenia kredytu), jak popyt ukryty, który się nie ujawnił (w takim przypadku
nie doszło nawet do rejestracji przedsiębiorstwa). Badając dostęp do finansowania MSP konieczne
będzie skorzystanie ze wskaźników ilościowych jak i jakościowych, obrazujących lukę finansową, np.:






ilośd wniosków kredytowych/pożyczkowych odrzuconych ze względu na brak zdolności
kredytowej lub zbyt wysokie koszty kredytu/pożyczki;
wartośd poprawy/pogorszenia dostępu do finansowania MSP według przedstawicieli instytucji
finansowych i MPS w określonym przedziale czasu;
przyrost/spadek akcji kredytowej/pożyczkowej dla MSP w określonym przedziale czasu,
deklarowany wzrost/spadek gotowości instytucji finansowych do finansowania MSP w
określonym przedziale czasu;
dostępnośd MSP do alternatywnych form finansowania zewnętrznego (np. instrumenty
kapitałowe).

Wymóg przeprowadzenia badania ex-ante w obszarze zawodności rynku, przed uruchomieniem
instrumentów finansowych wynika z art. 32 Rozporządzenia. Ze względu na fakt, iż konieczne jest
szczegółowe zdefiniowanie założeo metodologicznych do badania oraz określenie jego zakresu,
planowane jest ono do przeprowadzenia po wydaniu szczegółowych wytycznych/instrukcji Komisji
Europejskiej w tym zakresie.
Jedna z metodologii badania luki w finansowaniu zewnętrznym zakłada skorelowanie jej wielkości z
liczbą przedsiębiorstw funkcjonujących w okresie do kilku lat od daty rejestracji. Zgodnie z danymi
umieszczonymi w rejestrze REGON w 2011 r., na terenie województwa mazowieckiego
zarejestrowano 57 165 podmiotów prywatnych. Przyjmując założenie, że po pierwszym roku od
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Raport MŚP pod lupą, http://www.epmpf.eu/pl/files/library/images/Raport_EP_MPF_-_MSP_pod_lupa.pdf, 2011, s. 18.
Raport o sytuacji Mikro i małych firm w 2011 r., http://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME, Warszawa 2011, s. 67.
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Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kwartale 2012 oraz prognoz koniunktury na III kw.
2012 r., Narodowy Bank Polski, 2012, s. 36
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B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2009, s. 188.
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zarejestrowania, 30% przedsiębiorstw przestaje funkcjonowad, można założyd, że w obszarze luki
w finansowaniu zewnętrznym na terenie województwa mazowieckiego może znajdowad się nawet 75
tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych w sektorze prywatnym (przedsiębiorstwa funkcjonujące dwa
lata od momentu rejestracji)268. Dotychczasowa średnia wartośd pożyczki udzielona przez fundusze
pożyczkowe w ramach RPO WM 2007-2013 wynosiła około 80 tys. PLN, natomiast odsetek
przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt dla Polski to około 19%269. Przyjęcie powyższych założeo i
danych pozwala stwierdzid, iż wielkośd luki w finansowaniu zewnętrznym na terenie województwa
mazowieckiego może wynosid nawet około 1,5 mld PLN270. Należy zauważyd, że jest to wyłącznie
częśd jawna luki, a więc obliczona na podstawie zgłaszanego popytu (liczby nowo zarejestrowanych
przedsiębiorstw prywatnych) i nie obejmuje ona popytu ukrytego.

Wykres 1 - Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw prywatnych na terenie województwa mazowieckiego w
2011 r. (wg sekcji PKD).

Innym modelem, który może obrazowad zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrze jest stosunek,
kapitału własnego do ogółu kosztów. Model ten wydaje się adekwatny do obszarów w których
zapotrzebowanie na finansowanie nie jest zależne od liczby nowo powstałych firm, dlatego też
wskaźnik ten możliwy jest do zastosowania, np. w obszarze badao i rozwoju. W 2011 r. kształtował
się on odpowiednio na poziomie 0,83 dla usług oraz 0,73 dla przemysłu. Oznacza to, iż około 80%
środków przeznaczonych na działalnośd innowacyjną pochodziło ze środków własnych, tym samym
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Można założyd, że 99% tych przedsiębiorstw to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2012 r. oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2012,
Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/publikacje/ koniunktura/raport_4_kw_2012.pdf
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Iloczyn liczby firm w pierwszym i drugim roku działalności, procentu MSP, średniej wielkośd pożyczki oraz procentu podmiotów ubiegających się o kredyt,
przy założeniu, że jest on na identyczna dla Mazowsza i dla Polski.
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opracowanie i wdrożenie innowacji było, co do zasady, zależne od posiadania odpowiedniego
kapitału własnego271.
Pomimo tego, iż województwo mazowieckie od lat plasuje się jako lider pod względem nakładów
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych na działalnośd innowacyjną w Polsce, to pod względem
otrzymania publicznego wsparcia finansowego na działalnośd innowacyjną wśród przedsiębiorstw
przemysłowych i usługowych, w latach 2008-2010, w krajach europejskich pozostaje na ostatnich
miejscach272. Większe niż dotychczas wykorzystanie finansowania zewnętrznego (zarówno
publicznego jaki i prywatnego), przy zachowaniu dużego zaangażowania finansowania
wewnętrznego, z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w liczbie innowacji opracowywanych i
wdrażanych na terenie województwa mazowieckiego.
Problem niedostatecznego poziomu inwestycji jest również widoczny w obszarze ochrony
środowiska. Pomimo zwiększania realnie środków przeznaczanych na ten cel, wartośd w stosunku do
% PKB nie uległa zmianie od 2000 r. i kształtowała się w 2011 r. odpowiednio na poziomie 0,8% PKB
dla inwestycji w obszarze ochrony środowiska i 0,2% PKB w obszarze gospodarki wodnej273.
Zwiększenie tych proporcji możliwe będzie przy wykorzystaniu dedykowanych instrumentów, które
pozwolą na większe niż dotychczas zaangażowanie środków prywatnych (np. subsydiowanie odsetek,
czy gwarancje). Ważne jest więc, aby opracowane produkty były komplementarne z innymi formami
wsparcia, np. oferowanymi przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska lub fundusz wojewódzki.
Ważnym obszarem, który nie musi oddziaływad na kanał popytowy gospodarki, ale pozytywnie
wpływa na jej rozwój jest wspieranie inwestycji będących dobrami publicznymi. Poprzez ich realizację
pośrednio oddziałuje się na gospodarkę stymulując jej rozwój (poprawa jakości życia mieszkaoców,
polepszenie „klimatu” inwestycyjnego, itp.). Zjawisko takie jest np. widoczne w obszarze ochrony
środowiska, czy dostępu do usług telekomunikacyjnych, gdzie realizacja projektów w skali mikro
może nie byd dostatecznie opłacalna, natomiast przemawiają za tym względy społeczne. Ważna jest
więc, aby interwencja publiczna była skierowana na zwiększanie korzyści płynących z realizacji takich
przedsięwzięd, m.in. przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych.
Art. 33 ust 4 Rozporządzenia ogólnego określa, możliwe do zastosowania schematy wdrażania
instrumentów finansowych, które zostały zaprezentowane poniżej. Wybór modelu wdrażania
zostanie dokonany na późniejszym etapie.

271
272
273

Działalnośd Innowacyjna Przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2012, s.59
Działalnośd innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4997 _PLK_HTML.htm
Ochrona Środowiska 2012, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012_notatka.pdf
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Rysunek 1 – Schemat wdrażania instrumentów finansowych

W celu osiągnięcia efektu synergii instrumenty finansowe będą łączone w sposób przewidziany w art.
56 Rozporządzania. Łączenie produktów finansowych planowane jest zarówno wewnątrz RPO, jak i
pomiędzy RPO i innymi programami krajowymi/inicjatywami, tak aby zmaksymalizowad wielkośd
środków, jakie zostaną zainwestowane na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowe
parametry produktów zostaną określone na podstawie badania ewaluacyjnego oraz aktualnej
sytuacji na rynku.
Na obecnym etapie nie zakłada się wdrażania instrumentów finansowych za pośrednictwem Komisji
Europejskiej.
Zakres wykorzystania instrumentów finansowych znajduje się w opisach
poszczególnych osi priorytetowych.
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3.2. ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY





Warszawa będąca lokomotywą rozwoju regionu;
największy potencjał gospodarczy wśród
województw w Polsce (najlepiej rozwinięty
gospodarczo region w kraju);
wysokie nakłady na działalnośd B+R w skali
kraju;



dobrze rozwinięty sektor małej i średniej
przedsiębiorczości;




rozwinięty sektor usługowy;
duża liczba IOB;



wysokie
nasycenie
mazowieckich
firm
podstawową infrastrukturą teleinformatyczną
(posiadanie komputera, dostęp do Internetu);



wysoka świadomośd korzyści płynących z usług
cyfrowych;





duże moce produkcyjne w zakresie energii dzięki
elektrowniom systemowym i
elektrociepłowniom warszawskim;
zrównoważony poziom produkcji energii
elektrycznej brutto względem jej zużycia;
korzystnie szacowany potencjał odnawialnych
źródeł energii na Mazowszu i atrakcyjności
regionu w kwestii inwestycji w OZE;
wysoki udział w wykorzystaniu biomasy na tle
kraju;
duży potencjał dla realizacji inwestycji w OZE;




stopniowy wzrost retencji wody;
ograniczona prędkośd odpływu wód opadowych;



sukcesywne porządkowanie gospodarki wodnościekowej;



przyjęcie wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami
(kluczowe
zapisy
dotyczące
gospodarki odpadami funkcjonujące jako akt
prawa miejscowego);
strumieo odpadów komunalnych pozwalający
na zapewnienie ekonomicznej efektywności
inwestycji w dziedzinie zagospodarowania
odpadów;















SŁABE STRONY


najbardziej zróżnicowany pod
społeczno-gospodarczym region
ogromne dysproporcje między
regionami;



niski poziom innowacyjności gospodarki
mazowieckiej w skali UE (chociaż najbardziej
innowacyjnej w Polsce);



małe
zainteresowanie
przedsiębiorców
współpracą z sektorem B+R (niskie nakłady na
finansowanie działalności w tym zakresie);



niewielkie znaczenie produkcji przemysłowej
województwa;
niski poziom specjalizacji gospodarki;
niski poziom technologiczny gospodarki;
niski poziom usieciowienia gospodarki;
niski
poziom
infrastruktury
sieci
szerokopasmowej oraz sieci nowej generacji
(NGN);








niski poziom e-usług świadczonych przez
administrację publiczną oraz podmioty lecznicze;



niski
poziom
wykorzystania
handlu
elektronicznego przez przedsiębiorstwa;
przestarzałe technologie produkcji i dystrybucji
energii elektrycznej i wysoka emisyjnośd;
nierównomierny rozkład sieci przesyłowych;
obszary deficytu energii, szczególnie w
północnej części województwa, powodujący
utrudnienie rozwoju gospodarczego na tych
obszarach;
niski udział produkcji energii ze źródeł
odnawialnych;
niska zdolnośd magazynowania energii z OZE;
duże wahania poziomu wód;
nierozwiązany
problem
zagrożenia
powodziowego na znacznym obszarze, w tym
brak polderów;
niezadowalający poziom retencji naturalnej i
sztucznej
oraz
zły
stan
urządzeo
przeciwpowodziowych;
brak
aktualnych
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
uwzględniających strefy zagrożenia powodzią;
zabudowa na obszarach zalewowych;
postępująca
zabudowa
na
obszarach
zalewowych
skutkująca
zagrożeniem
powodziowym;
problem zagospodarowania odpadów, w tym
niski poziom selektywnej zbiórki i recyklingu;
niewystarczająca sanitacja obszarów wiejskich;
niewłaściwa gospodarka odpadami;














bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, m.in.
zamki, pałace, dworki, zabytki militarne
i miejsca pamięci, bogate i różnorodne tradycje
kulturowe oraz liczne instytucje kultury;




centralne położenie regionu i rozwinięta sied
drogowa, kolejowa o międzynarodowym
znaczeniu;



lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko w
Modlinie;
największy w kraju potencjał demograficzny

względem
w kraju,
OMW a
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(przyrost urodzeo);
wysoki poziom zatrudnienia (65,4%) w
porównaniu ze średnią krajową;
najwyższy
odsetek
osób
z
wyższym
wykształceniem w skali kraju;
duża
liczba
organizacji
pozarządowych
działających na Mazowszu w porównaniu z
resztą kraju;





degradacja przestrzeni miast w ich centrach,
obszarach starych dzielnic przemysłowych oraz
powojskowych;
problem odprowadzania ścieków komunalnych
do wód i do ziemi;
dysproporcja w dostępie do infrastruktury
ściekowej i wodociągowej;
zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w
większych miastach;
nierozwiązany problem zagospodarowania
odpadów, w tym niski poziom selektywnej
zbiórki i recyklingu;
niewystarczająca
i
nierównomiernie
rozmieszczona baza turystyczna;
niedostateczna ilośd dróg strategicznych o dużej
przepustowości;
niska jakośd i ograniczona przepustowośd
uzupełniającej infrastruktury drogowej;
niekorzystna struktura demograficzna na
Mazowszu, w tym wysoki udział ludności w
wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem;
wysoka stopa bezrobocia na terenach wiejskich;



wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych;



bardzo niski poziom
niepełnosprawnych;



niski wskaźnik zatrudnienia kobiet w stosunku
do mężczyzn;



znaczący udział osób bezrobotnych o niskich
kwalifikacjach 32,4% ogółu bezrobotnych;



znaczący udział osób pomiędzy 25 a 30 rokiem
życia i osób po 50 roku życia poza rynkiem
pracy;



niska dostępnośd ośrodków opieki nad
dzieckiem,
skutkujący
przedwczesnym
wychodzeniem z rynku pracy rodziców
i dziadków;



niewystarczająca
informacja
o tendencjach na rynku pracy;



niedopasowanie
pomiędzy
kierunkami
kształcenia zawodowego, a potrzebami rynku
pracy;
duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubogich, duża liczba osób
korzystających z pomocy społecznej;
mała elastycznośd w działaniach publicznych
służb zatrudnienia.


















zatrudnienia

osób

statystyczna

niska
adaptacyjnośd
MŚP
do
zmian
zachodzących w obszarze gospodarczo –
społecznym;
ograniczony dostęp do zintegrowanej i
zharmonizowanej informacji o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych,
granic działek, użytków gruntowych, konturów
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SZANSE









Wykorzystanie konkurencyjności Warszawy i
zmniejszanie dysproporcji subregionalnych;
wzrost nakładów na B+R (szczególnie
prywatnych);
wykorzystanie koncentracji lokalizacji w regionie
instytucji centralnych ze sfery B+R;
powstawanie i rozwój wyspecjalizowanych
obszarów lokowania działalności, rozwój sieci
powiązao
kooperacyjnych
i
inicjatyw
klastrowych;
wzrost efektywności IOB;
rozwój instytucji pomostowych i wzrostu
dostępności funduszy zalążkowych i venture
capital dla MSP;



wzrost świadomości korzyści płynących z usług
cyfrowych;



postęp techniczny i towarzyszący mu spadek
kosztów technologii;



wzrost świadomości społeczeostwa w zakresie
wykorzystania technologii informacyjno –
komunikacyjnych;
















poprawa
bezpieczeostwa
energetycznego
regionu poprzez rozwój lokalnych źródeł energii;
wzrost cen energii konwencjonalnej
jako
czynnik
zwiększający
zainteresowanie
alternatywnymi technologiami produkcji energii;
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i finalnej
w wyniku działao zmierzających do poprawy
efektywności energetycznej, m.in. poprzez
kompleksową
(głęboką)
modernizację
energetyczną,
wykorzystanie
nietechnicznych
metod
retencjonowania wód (zalesianie, obszary
bagienne, zwiększanie retencyjności gleb
użytkowanych rolniczo i leśnych);
przeprowadzenie kompleksowej waloryzacji
przyrodniczej w celu rozpoznania walorów
przyrodniczych i utworzenia kompleksowego
systemu obszarów chronionych;
rozwój dróg wyższego rzędu (autostrady i drogi
ekspresowe)
w
głównych
korytarzach
transportowych województwa;
wzrost zapotrzebowania na transport publiczny,
szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy i
szkół;
powstanie efektywnych węzłów przesiadkowych
i przeładunkowych;

budynków oraz sieci uzbrojenia terenu
(geoinformacji);
niewystarczające
dostosowanie
oferty
podmiotów
leczniczych
do
potrzeb
województwa
ZAGROŻENIA
pogłębianie dysproporcji regionalnych;



niewykorzystanie
ośrodków B+R;



ograniczenie nakładów na działalności B+R ze
środków zewnętrznych;



wysokie koszty pracy i znaczne obciążenia
fiskalne przedsiębiorców



niedostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku;



niski poziom zaufania społecznego, hamujący
wirtualizację usług i aplikacji;



opóźnienie
kulturowe
i
instytucjonalne
w stosunku do tempa zmiany technologicznej;



automatyzacja pracy i spadek zapotrzebowania
na kompetencje posiadane przez osoby
znajdujące się na rynku pracy;



niedostosowanie się urzędów i placówek
ochrony zdrowia do wymagao prawa;



zagrożenie awarią w elektroenergetycznym
systemie przesyłowym;
dynamika wzrostu cen energii elektrycznej,
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz paliw;
stosowanie
wysokoemisyjnych
systemów
ogrzewania w mieszkalnictwie;
brak w większości gmin opracowanych założeo
do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe;
niestabilnośd prawna regulująca inwestycje w
OZE;
postępująca
degradacja
systemów
melioracyjnych spowodowana urbanizacją;
zmniejszające się możliwości
finansowe
samorządów na wsparcie inwestycji w
infrastrukturę
podstawową
oraz
jej
modernizację,
infrastrukturę
przeciwpowodziową, a także na wspieranie
kultury i ochronę przyrody;
nieosiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. niezrealizowanie KPOŚK;
niedostateczne
przygotowanie
inwestycji
drogowych stanowiących uzupełnienie głównej
sieci transportowej;
spadek popytu na zbiorowy przewóz osób i
przewóz towarów transportem kolejowym oraz
wzrost natężenia ruchu samochodowego z
powodu niskiej jakości połączeo transportem
zbiorowym (częstotliwośd, wygoda, szybkośd);
degradacja
niemodernizowanych
linii
















lokalizacji

dużej

liczby
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zmiana struktury demograficznej
poprzez wykorzystanie potencjału;

regionu

wykorzystanie rezerwy kapitału społecznego w
postaci dużej liczby osób nieaktywnych
zawodowo, w tym bezrobotnych i ludności
wiejskiej;
wykorzystanie potencjału mazowieckiego rynku
pracy do rozwinięcia pozainstytucjonalnych
usług publicznych dobra ogólnego;
możliwośd stworzenia zintegrowanego systemu
monitoringu podaży i popytu na rynku pracy,
uwzględniającego
zarówno
PSZ
jak
i
niepubliczne instytucje rynku pracy;



wzrastający popyt na uczenie się dorosłych w
oparciu o kształcenie praktyczne i ustawiczne;



zmiana przepisów prawa sprzyjająca rozwojowi
kompleksowego systemu instytucji pomocy
społecznej,
rynku
pracy,
edukacji
i zdrowia na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz pomocy dziecku i rodzinie;



tworzenie miejsc pracy w sektorze usług
społecznych oraz podmiotach ekonomii
społecznej.













kolejowych i starzenie się taboru;
wzrost udziału w liczbie ludności ogółem
ludności w wieku poprodukcyjnym, pogłębianie
się
innych
niekorzystnych
zjawisk
demograficznych
niedostosowanie rynku pracy do zmiany
struktury demograficznej skutkujące wzrostem
bezrobocia;
brak zapewnienia wystarczającego wsparcia
finansowego
dla
samorządów
przy
jednoczesnym zwiększeniu ich kompetencji w
zakresie oświaty;
spowolnienie
przygotowywania
procesów
inwestycyjnych
oraz
zmniejszenie
zainteresowania terenami inwestycyjnymi na
Mazowszu;
ograniczenie
środków
dostępnych
w
perspektywie finansowej 2007-2013 z PROW na
zadania z zakresu gospodarki wodnej (poza
inwestycjami realizowanymi na poziomie
pojedynczych gospodarstw rolnych), inwestycji z
zakresu gospodarki odpadami, inwestycji
związanych z gospodarką wodno-ściekową i
zwiększenie zapotrzebowania na te środki
pomocowe w ramach programów krajowych i
regionalnych;
niedostatek środków na remonty i konserwację
zabytków kultury w regionie.

Tabela 4 – Analiza SWOT
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ROZDZIAŁ 4 – STRATEGIA
Specyfika Mazowsza wynika w znacznym stopniu ze stołecznego charakteru regionu. Rola Warszawy,
będącej stolicą paostwa oraz gospodarczą lokomotywą kraju warunkuje rozwój całego Mazowsza
i stanowi siłę, która przekłada się na regionalną konkurencyjnośd.
Jednocześnie wsparcie dla wzmacniania konkurencyjności regionu powinno opierad się na
zrównoważonym rozwoju subregionów oraz zapewniad spójnośd terytorialną Mazowsza.
RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze wzmacnianie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na
przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych.
Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczyniad się do efektywnego
wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji
mieszkaoców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez administrację publiczną regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą podejmowanie zarówno w miastach, jak i na
obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM 2014-2020. Mając na uwadze, że EFRROW
i EFMR stanowią integralny element Wspólnej Polityki Rolnej, a ich włączenie w zakres Wspólnych
Ram Strategicznych ma ułatwiad koordynację polityki rozwoju obszarów wiejskich z działaniami
polityki spójności, interwencja w ramach Programu będzie uzupełniad działania finansowane przez
oba te fundusze.
CEL GŁÓWNY:
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójnośd społeczną i terytorialną przy
wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
CELE STRATEGICZNE:
Wskazane poniżej cele strategiczne RPO WM 2014 -2020 stanowią odpowiedź na trzy podstawowe
wyzwania Strategii Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego,
jak i włączającego:


Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości,
chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. Wsparcie dla innowacyjnej
przedsiębiorczości regionu opartej na wiedzy i efektywnym wykorzystaniu zasobów prowadzące
do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy. Wzrost działalności badawczej i
rozwojowej w przedsiębiorczości w celu podniesienia konkurencyjności regionu w skali kraju i
Europy.



Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenie chłonności
regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację. Zwiększenie chłonności regionalnego rynku pracy, wyrównywanie dostępu
do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukacja w regionie opierają się na wsparciu grup
defaworyzowanych, a także na ukierunkowaniu zatrudnienia na włączenie społeczne. Ponadto,
znaczącą rolę odgrywają działania służące dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Powyższe przedsięwzięcia wpłyną na wzrost wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego
Mazowsza, a tym samym zwiększenie spójności i konkurencyjności regionu.



Wsparcie działao wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu. Rozwój
gospodarczy nie może dokonywad się kosztem środowiska naturalnego, dlatego istotnym celem
rozwoju Mazowsza jest wsparcie wzrostu efektywności energetycznej, większe wykorzystanie
źródeł odnawialnych, co przyczyni się do zmniejszania emisji CO2 i realizacji zobowiązao
wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. W RPO WM 2014-2020 nacisk na
emisyjnośd nie jest tak duży jak na rozwój przedsiębiorczości i spójnośd gdyż cel ten Mazowsze w
znacznym stopniu osiągnie poprzez zaangażowanie FS.
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ROZDZIAŁ 5 - PRIORYTETY
Strategia inwestycyjna RPO WM 2014-2020
Oś
priorytetowa
1. Innowacyjn
ośd
i
przedsiębior
czośd

Cele
szczegółowe

Fundu
sz

CT

PI

1. Wspieranie
badao
naukowych,
rozwoju
technologiczne
go i innowacji

1.1. Wzmacnianie
infrastruktury
badao i innowacji i
podnoszenie
zdolności
do
tworzenia
doskonałości
w
zakresie badao i
innowacji
oraz
wspieranie
ośrodków
kompetencji,
w
szczególności
leżących
w
interesie Europy

1. Wsparcie
regionalnej
infrastruktury
badawczej

1.2. Promowanie
inwestycji
przedsiębiorstw w
B+I, rozwój
powiązao między
przedsiębiorstwam
i, centrami B+R i
szkołami wyższymi
(...), wspieranie
badao
technologicznych i
stosowanych, linii
pilotażowych,
działao w zakresie
wczesnej walidacji
produktów i
zaawansowanych
zdolności
produkcyjnych i
pierwszej
produkcji w
dziedzinie
kluczowych
technologii (...)
3.1. Promowanie
przedsiębiorczości,
w szczególności
poprzez ułatwianie
gospodarczego
wykorzystywania
nowych pomysłów
oraz wspieranie
tworzenia nowych
firm, z
uwzględnieniem
inkubatorów
przedsiębiorczości

2. Wzrost
wykorzystania
innowacyjnej
działalności
badawczej
i
rozwojowej w
przedsiębiorczoś
ci

3. Podnoszenie
konkurencyjno
ści MŚP,
sektora
rolnego oraz
sektora
rybołówstwa
i akwakultury

Wsparcie
UE – mln
EUR

Udział wsparcia
UE w całości
środków PO
EFRR EFS
F
S

10.
Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i
uczenie się
przez całe życie

3. Wzmocnienie
współpracy
gospodarki
nauki

i

EFRR

485

29%

X

X

Uzasadnienie
wyboru
CT
I PI
Z diagnozy wynika że
istnieje ogromny
potencjał w postaci
licznych
przedsiębiorstw
(szczególnie mikro
oraz MŚP), jednostek
naukowych, uczelni
wyższych, ośrodków
badawczorozwojowych.
Niemniej, Mazowsze
nie jest w stanie w
pełni wykorzystad
potencjału B+R+I,
aby stad się
regionem
innowacyjnym na
skalę europejską czy
światową. Wysoki
poziom
innowacyjności oraz
konkurencyjności
mazowieckiej
gospodarki w kraju
nie znajduje
odzwierciedlenia na
arenie europejskiej i
międzynarodowej,
stąd wybór
dostępnych
priorytetów
inwestycyjnych pod
kątem specyficznego
ukierunkowania
Mazowsza w celu
wzrostu gospodarki
regionu opartej na
wiedzy i
innowacyjności.
Realizując te
założenia należy więc
podjąd działania
zmierzające do
zainteresowania
przedsiębiorców
kooperacją ze sobą,
ale także ośrodkami
badawczorozwojowymi,
szeroko pojętym
transferem wiedzy,
wzmacnianiem
potencjału kapitału
ludzkiego sfery B+R+I
oraz promowad
innowacyjnych
przedsiębiorców w
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2.
Wzrost
e-potencjału
Mazowsza

2. Zwiększenie
dostępności,
stopnia
wykorzystania i
jakości
technologii
informacyjnokomunikacyjny
ch.

3.3.
Wspieranie
tworzenia
i
rozszerzania
zaawansowanych
zdolności
w
zakresie rozwoju
produktów i usług

4. Wzrost
konkurencyjnośc
i
i
innowacyjności
mazowieckich
MŚP

2.2. Rozwój
produktów i usług
opartych na TIK,
handlu
elektronicznego
oraz zwiększanie
zapotrzebowania
na TIK.

1. Rozwój etechnologii w
przedsiębiorstwac
h

EFRR

2.3. Wzmacnianie
zastosowania
rozwiązao
cyfrowych
w
ramach e-gov, eedukacji,
włączenia
cyfrowego, ekultury i e-zdrowia.

100,45

6%

X

X

regionie, szczególnie
w kontekście
internacjonalizacji
MŚP.
Z uwagi na trudnośd
w wyznaczeniu
klarownej linii
demarkacyjnej
między celami
tematycznymi 1 oraz
3, a także
ograniczenie
wdrażania
priorytetu
inwestycyjnego
jedynie do poziomu
krajowego,
zdecydowano się na
ujęcie zadao
wynikających z 1 i 3
celu tematycznego w
jednym, wspólnej osi
priorytetowej.
Sfera gospodarki:
Dane statystyczne
wykazują, że
mazowieckie firmy
nie wykorzystują
zaawansowanych
technologii
informacyjno komunikacyjnych,
dzięki którym mogą
konkurowad na rynku
globalnym. W 2010
r. tylko 14,7%
mazowieckich firm
posiadało system
ERP, zaś 21,8%
system CRM
Jednocześnie
wykazują one niskie
wykorzystywanie w
swojej działalności
kanałów sprzedaży
internetowej (10,5%
udziału przychodów z
handlu on-line w
ogólnych
przychodach netto
firmy).
Sfera administracji:
Ze względu na
niewystarczający
poziom e-usług
świadczonych przez
instytucje publiczne,
konieczna jest
kontynuacja działao
zwiększających liczbę
oraz jakośd usług
przekazywanych
drogą elektroniczną,
w w szczególności w
obszarach: eadministracja, ezdrowie oraz
geoinformacja.

2.
Zwiększenie
dostępności
i
jakości
e-usług
publicznych
dla
obywateli.
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3. Przejście na
gospodarkę
niskoemisyjną

4. Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną
we wszystkich
sektorach

4.1. promowanie
produkcji i
dystrybucji
odnawialnych
źródeł energii

Zwiększenie
udziału
niekonwencjonaln
ych, w tym
odnawialnych
źródeł energii w
ogólnej produkcji
energii

EFRR

Celem interwencji
jest zmniejszenie
emisyjności
gospodarki poprzez
zwiększenie
efektywności
energetycznej oraz
wzrost udziału OZE.
W ten sposób
interwencja
Programu przyczynia
się do realizacja
celów klimatycznych
Strategii Europa
2020. Obszar celu 4.
w największym
stopniu ma szansę
realizowad cele
Strategii Europa
2020.
Dotychczasowy niski
udział Mazowsza w
krajowej produkcji
energii z OZE (1 %), a
jednocześnie
zidentyfikowany
duży potencjał
odnawialnych źródeł
energii w regionie
uzasadnia wybór
tego obszaru do
wsparcia.
Ponadto wysoka
emisja szkodliwych
substancji do
powietrza - wg
danych Głównego
Urzędu
Statystycznego (GUS)
w 2010 roku,
województwo
mazowieckie
zajmowało trzecie
miejsce w kraju pod
względem emisji
zanieczyszczeo
gazowych i trzecie
miejsce w emisji
zanieczyszczeo
pyłowych, uzasadnia
nacisk interwencji na
te priorytety
inwestycyjne, które
przyczyniają się do
zmniejszenia emisji
szkodliwych
substancji, ale
również do ogólnego
zmniejszenia
zapotrzebowania na
energię (np. działania
termo
modernizacyjne), co
w konsekwencji
przyczyni się do
zmniejszenia emisji.
Wybór 5 z 7 celów
tematycznych
podyktowany jest ich
wzajemną
komplementarnością
.
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4. Gospodarka
przyjazna
środowisku i
społeczeostwu

5.
Promowanie
dostosowania
do
zmiany
klimatu,
zapobiegania
ryzyku i
zarządzania
ryzykiem
6. Ochrona
środowiska
naturalnego i
wspieranie
efektywności
wykorzystania
zasobów

4.3. wspieranie
efektywności
energetycznej i
wykorzystywania
odnawialnych
źródeł energii w
sektorze
publicznym i
mieszkaniowym
4.5. promowanie
strategii
niskoemisyjnych
dla wszystkich
typów obszarów,
w szczególności na
obszarach
miejskich,
wspieranie
zrównoważonego
transportu
miejskiego oraz
podejmowania
odpowiednich
działao
adaptacyjnych i
mitygacyjnych.
5.2. Promowanie
inwestycji
ukierunkowanych
na konkretne
rodzaje ryzyka,
zapewniające
odpornośd na
klęski żywiołowe
oraz stworzenie
systemów
zarządzania
klęskami
żywiołowymi

Poprawa
efektywności
energetycznej i
zmniejszenie emisji
CO2

Wspieranie
strategii
niskoemisyjnych, w
tym zmniejszenie
uciążliwości
transportu w
mieście

Zapobieganie
katastrofom
naturalnym i
minimalizowanie
ich skutków

9. Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z
ubóstwem
EFRR

10.
Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i
uczenie się
przez całe życie
6.1. zaspokojenie
znaczących
potrzeb w zakresie
inwestycji w
sektorze
gospodarki
odpadami, tak aby
wypełnid
zobowiązania
wynikające z
prawa unijnego.

Zmniejszenie ilości
składowanych
odpadów na
Mazowszu

Wybór obszaru
wsparcia powiązany
jest z pilnymi
potrzebami regionu.
Mazowsze jest
miejscem
występowania
katastrof
naturalnych.
Powódź, która miała
miejsce w 2010r. na
Mazowszu, wiosenne
podtopienia
miejscowości wzdłuż
głównych rzek,
okresowe susze,
gwałtowne ulewy,
wichury, pokazują zły
stan infrastruktury
przeciwpowodziowej
oraz
niewystarczający
poziom
przygotowani na
zmiany klimatyczne,
w tym również w
zakresie wyposażenia
służb ratowniczych
na wypadek
zwalczania skutków
klęsk żywiołowych.
Bardzo ważne jest
również właściwe
zagospodarowanie
odpadów, zgodnie z
hierarchią
przewidzianą w
dyrektywie ramowej
o odpadach
(2008/98/WE), tj. :
a) zapobieganie; b)
przygotowywanie do
ponownego użycia;
c) recykling; d) inne
metody odzysku, np.
odzysk energii; oraz
e) unieszkodliwianie.
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6.2. zaspokojenie
znaczących
potrzeb w zakresie
inwestycji w
sektorze
gospodarki
wodnej, tak aby
wypełnid
zobowiązania
wynikające z
prawa unijnego;

Zmniejszenie
dysproporcji w
dostępie do usług
komunalnych w
zakresie
gospodarki wodnościekowej,

Dysproporcja w
dostępie do
infrastruktury
kanalizacyjnej wobec
wodociągowej jest
istotnym problemem
Mazowsza, w
szczególności na
terenach wiejskich.
Interwencja zostanie
objęta przede
wszystkim budowa
infrastruktury
kanalizacyjnej w celu
zmniejszenia tej
dysproporcji.

6.3. ochrona
promocja i rozwój
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

Ochrona promocja
i rozwój
dziedzictwa
kulturowego

Problemem jest
również niedostatek
środków na remonty
i konserwację
zabytków kultury,
których w rejestrze
zabytków jest blisko
6,5 tys.

6.4. ochrona i
przywrócenie
różnorodności
biologicznej ,
ochrona i
rekultywacja gleby
oraz promowanie
usług
ekosystemowych,
w tym programu
natura 2000 oraz
zielonej
infrastruktury

Poprawa
systemów
zarządzania i
monitoringu
środowiska oraz
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

W obszarze wsparcia
znalazło się także
dziedzictwo
przyrodnicze
Mazowsza. Różnymi
formami ochrony na
mocy ustawy o
ochronie przyrody
objęte jest 29,7%
powierzchni
województwa. To
mniej niż w skali
kraju, gdzie obszary
cenne przyrodniczo
zajmują 32,4%). We
wskazanym obszarze
problemem jest brak
waloryzacji
przyrodniczej. Ważną
kwestią jest również
ochrona cennych
obszarów
przyrodniczych, które
zajmują blisko 30%
powierzchni
województwa.
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9.2.
Wspieranie
rewitalizacji
fizycznej,
gospodarczej
i
społecznej ubogich
społeczności
i
obszarów
miejskich
i
wiejskich

Rewitalizacja
przestrzeni
miejskiej
ukierunkowana na
rozwiązywanie
zdiagnozowanych
problemów
społecznych

Projekty z zakresu
rewitalizacji
realizowane będą
jako zintegrowane
przedsięwzięcia
dotyczące wszystkich
aspektów danego
obszaru. Działania te
nie mogą byd
odseparowane od
użytkowników
przekształcanego
terenu, którzy
świadomi zmian
zachodzących w ich
otoczeniu muszą byd
włączani w ciąg
przemian, których
celem jest nie tylko
zagospodarowanie
obszaru będącego
polem działao, ale
również aktywizacja
społeczności
lokalnych. Dzięki
takiemu podejściu
następuje poprawa
jakości korzystania z
przestrzeni,
likwidacja izolacji
obszarów
problemowych od
pozostałych
obszarów miejskich
oraz poprawa ich
estetyki, w
szczególności
przyrodniczej, na co
pozwalają działania z
zakresu rekultywacji.
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9.1.
inwestycje w
infrastrukturę
zdrowotną i
społeczną, które
przyczyniają się do
rozwoju
krajowego,
regionalnego i
lokalnego,
zmniejszania
nierówności w
zakresie stanu
zdrowia oraz
przejścia z usług
instytucjonalnych
do usług na
poziomie
społeczności
lokalnych

Inwestycje w
infrastrukturę
zdrowotną i
społeczną

Inwestycje w
infrastrukturę
zdrowotną i
społeczną są
niezbędne do
zwiększenia i
wyrównania
dostępności usług
społecznych i
ochrony zdrowia.
Zmiany
demograficzne, w
tym przede
wszystkim starzenie
się społeczeostwa i
wydłużanie się życia
mieszkaoców
województwa
powodują
zwiększenie
zapotrzebowania na
usługi opiekuocze na
poziomie lokalnym i
zapewnienie do tego
celu odpowiednich
lokali i ich
wyposażenia. (…)
Wsparcie
inwestycyjne
komplementarne z
działaniami
skierowanymi na
rozwiązywanie
problemów
społecznych może
byd realizowane w
ramach działao
rewitalizacyjnych i
wspierających
potencjały
terytoriów
restrukturyzowanych
.
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5. Rozwój
regionalnego
systemu
transportoweg
o

7.
promowanie
zrównoważone
go transportu i
usuwanie
niedoborów
przepustowośc
i
w działaniu
najważniejszyc
h infrastruktur
sieciowych

7.2. Zwiększanie
mobilności
regionalnej
poprzez łączenie
węzłów
drugorzędnych i
trzeciorzędnych z
infrastrukturą TENT

1. Poprawa
spójności
regionalnej sieci
drogowej z siecią
TEN-T oraz
zwiększenie
dostępności
wewnętrznej i
zewnętrznej.

EFRR
190

13,90
%

X

X

W związku z
trwającymi obecnie
oraz planowanymi do
realizacji w przyszłej
perspektywie
finansowej
inwestycjami na
głównych
korytarzach
transportowych, w
tym sieci TEN-T na
terenie
województwa
mazowieckiego,
niezbędna jest
realizacja
komplementarnych
inwestycji w zakresie
dróg stanowiących
uzupełnienie
głównych sieci
transportowych.
Obecny stan dróg
jest niezadowalający
i bezpośrednio
wpływa na
ograniczoną
dostępnośd do
ośrodków
regionalnych i
subregionalnych,
ważnych obiektów
przemysłowych i
logistycznych oraz
stolicy kraju. Stanowi
to barierę
utrudniającą rozwój
społeczny i
gospodarczy
województwa,
ograniczając tym
samym
konkurencyjnośd
regionu. Słabośd
powiązao
transportowych ma
negatywny wpływ na
rozwój
przedsiębiorczości
oraz na jakośd życia i
zmniejszenie
mobilności
mieszkaoców.
Ogranicza też szanse
rozwoju i aktywizacji
obszarów
zmarginalizowanych.
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7.4. Rozwój I
rehabilitacja
kompleksowego,
nowoczesnego
i interoperacyjneg
o systemu
transportu
kolejowego

2. Zwiększenie
udziału transportu
szynowego w
przewozie osób
oraz poprawa
jakości
świadczonych
usług w
regionalnym
transporcie
kolejowym.

EFRR

100,84

7,38%

X

X

Wobec rosnącej
liczby osób
korzystających z
regionalnego
transportu
kolejowego oraz
realizacji projektów
poprawiających
parametry
techniczne głównych
sieci transportowych,
ważnym zadaniem
wymagającym
wsparcia jest
poprawa stanu
taboru kolejowego
przewoźników
świadczących usługi
w zakresie
regionalnego
transportu
kolejowego. Braki w
zakresie
nowoczesnego
taboru kolejowego
ograniczają
możliwości pełnego
wykorzystania
infrastruktury
zmodernizowanych
linii kolejowych oraz
świadczenia usług na
poziomie
oczekiwanym przez
mieszkaoców
regionu. Ważnym
aspektem mającym
bezpośredni wpływ
na jakośd
świadczonych usług
przewozowych w
zakresie
regionalnego
transportu
kolejowego, jest
również zapewnienie
ciągłości w realizacji
tych usług, poprzez
wsparcie przy
budowie zapleczy
utrzymaniowonaprawczych do
bieżącej obsługi
technicznej
pojazdów
szynowych. Brak
tego typu inwestycji
może doprowadzid
do pogorszenia
jakości oferowanych
usług oraz
efektywności, a także
braku płynności w
realizacji przewozów.
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6. Rynek pracy

8. Wspieranie
zatrudnienia i
mobilności
pracowników

8.5. Zapewnianie
dostępu do
zatrudnienia
osobom
poszukującym
pracy i
nieaktywnym
zawodowo, w tym
podejmowanie
lokalnych inicjatyw
na rzecz
zatrudnienia oraz
wspieranie
mobilności
pracowników

1. Zwiększenie
aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia na
mazowieckim
rynku pracy, w
szczególności osób
z grup
defaworyzowanyc
h

Dane statystyczne
wskazują, że w
województwie
mazowieckim
bezrobocie stanowi
nadal poważny
problem rozwojowy
ze względu na bardzo
duże zróżnicowanie
tego zjawiska w
poszczególnych
subregionach i
powiatach. W koocu
grudnia 2012 roku
stopa bezrobocia w
województwie
wyniosła 10,8%
Najwyższą stopą
bezrobocia
zanotowano w
powiecie
szydłowieckim
(37,6%), zaś najniższą
w Warszawie (4,4%)

EFS

152,45

x

9,0
%

x

Statystyka
bezrobocia
rejestrowanego
wskazuje, że
w najtrudniejszej
sytuacji na rynku
pracy znajdują się
osoby mające niższą
konkurencyjnośd na
rynku pracy, tj. bez
kwalifikacji (32,4%),
osoby w wieku
pomiędzy 25 a 30
rokiem życia, osoby
w wieku powyżej 50
roku życia (24,5%), i
osoby
niepełnosprawne
(3,7%).
Negatywne
skutki
bezrobocia w tych
grupach dodatkowo
potęgowane są jego
długotrwałością. Co
drugi bezrobotny w
województwie
mazowieckim
jest
bezrobotnym
długotrwale.
Mała
dostępnośd do opieki
nad dziedmi do lat 3
utrudnia powrót do
zatrudnienia osobom
wykonującym
obowiązki opiekuna.
Wybrany
cel
tematyczny
i
priorytet
inwestycyjny pozwoli
na
osiągnięcie
maksymalnej
skuteczności
interwencji
publicznej, ponieważ
przeciwdziała
kompleksowo
wskazanym
problemom.
Na skutecznośd
prognozowanego
wsparcia największy
wpływ ma
prawidłowe
zdiagnozowanie
zachodzących zmian
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na rynku pracy,
komplementarne
działanie różnych
jego partnerów, w
tym poprzez
tworzenie miejsc
pracy.

8.7.
Samozatrudnienie,
przedsiębiorczośd
oraz tworzenie
nowych miejsc
pracy

2. Zwiększenie roli
MŚP w kreowaniu
nowych miejsc
pracy na
regionalnym rynku
pracy

EFS

Jednym
z
najważniejszych
elementów
warunkujących
poprawę sytuacji na
rynku
pracy
w
kontekście wzrostu
wskaźnika
zatrudnienia, obok
wspierania procesu
zatrudniania
i
tworzenia
miejsc
pracy,
jest
wzmacnianie postaw
przedsiębiorczych
skutkujących
uruchamianiem
nowych
firm.
Z
danych
Wojewódzkiego
Urzędu
Statystycznego
w
Warszawie wynika,
że w strukturze liczby
aktywnych
przedsiębiorstw, w
2010
roku
dominowały
mikroprzedsiębiorst
wa - ponad 95%
przedsiębiorstw
ogółem.
Udział
przedsiębiorstw
małych
wyniósł
około
3,8%,
a
średnich - około
0,7%.
Wsparcie
mikroprzedsiębiorst
w,
przyniesie
wzmocnienie
tych
działalności
i
jednocześnie
przyczyni się do
tworzenia
miejsc
pracy. Skierowanie
wsparcia do osób
zamierzających
odejśd z rolnictwa
dodatkowo przyczyni
się
do
zintensyfikowania
zmian zachodzących
w
strukturze
gospodarki regionu.
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8.7.
Samozatrudnienie,
przedsiębiorczośd
oraz tworzenie
nowych miejsc
pracy

2. Zwiększenie roli
MŚP w kreowaniu
nowych miejsc
pracy na
regionalnym rynku
pracy

W
warunkach
załamania
gospodarczego
ochrona miejsc pracy
w sektorze MŚP ma
znaczenie
priorytetowe z uwagi
na stosunkowo małą
odpornośd
tych
podmiotów
na
kryzys. W grudniu
2012
r.
197
pracodawców
zgłosiło
zamiar
zwolnieo grupowych
dotyczący 29 351
osób. W roku 2012 r.
- 347 pracodawców
zwolniło
8 449
pracowników
w
ramach
zwolnieo
grupowych. Istotne
znaczenie mają więc
działania wskazujące
możliwości i ścieżki
dojścia
do
ponownego
zatrudnienia, w tym
przygotowanie
do
samozatrudnienia
adresowane do osób
zwolnionych
lub
będących w okresie
wypowiedzenia
z
przyczyn leżących po
stronie pracodawcy.
Niepokojące
jest
także przyjmowanie
przez
przedsiębiorstwa
adaptacyjnej strategii
zatrudniania
w
oparciu o umowy
cywilno-prawne bez
wprowadzenia
elastycznych
form
zatrudnienia
w
ramach
stosunku
pracy.
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8.9. Adaptacja
pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców
do zmian

3. Wsparcie
procesów
adaptacyjnych i
modernizacyjnych
w regionie

W
warunkach
załamania
gospodarczego
ochrona miejsc pracy
w sektorze MŚP ma
znaczenie
priorytetowe z uwagi
na ich stosunkowo
małą odpornośd na
kryzys. Na tym tle
bardzo niepokojącym
zjawiskiem jest fakt,
że w grudniu 2012 r.
197
pracodawców
zgłosiło
zamiar
zwolnieo grupowych
dotyczący 29 351
osób. W roku 2012 r.
- 347 pracodawców
zwolniło
8 449
pracowników
w
ramach
zwolnieo
grupowych
Istotne
znaczenie
mają więc działania
wskazujące
możliwości i ścieżki
dojścia
do
ponownego
zatrudnienia, w tym
samozatrudnienia.
adresowane do osób
zwolnionych
lub
będących w okresie
wypowiedzenia
z
przyczyn
niedotyczących
pracowników.
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8.10.
Aktywne i zdrowe
starzenie się

4. Wsparcie
wydłużenia
aktywności
zawodowej

EFS

Ryzykiem
dla
starzejącego
się
społeczeostwa
regionu
jest
przedwczesne
wychodzenie z rynku
pracy z powodu
złego stanu zdrowia.
Statystyki ZUS już
dziś wskazują na
poważne zakłócenie
aktywności
zawodowej osób w
wieku produkcyjnym
w
związku
z
zachorowaniami,
które prowadzą do
orzekania
o
niezdolności
do
pracy.
Osiągnięcie
wskaźnika
zatrudnienia w roku
2030 na poziomie
71%
musi
obejmowad
interwencję nie tylko
w
zakresie
aktywizacji
osób
pozostających
bez
zatrudnienia,
tworzenia
miejsc
pracy, ale powinna
dotyczyd
także
poprawy
stanu
zdrowia grupy osób
w wieku aktywności
zawodowej.
Ponadto
dla
osiągnięcia
założonego
wskaźnika
zatrudnienia
konieczna
jest
realizacja
programów
przekwalifikowania
oraz dostosowania
starzejących
się
pracowników
do
zmieniających
się
warunków
ich
miejsca
pracy.
Istotne
znaczenie
mają także działania
aktywizujące osoby
po 50 roku życia,
które
odeszły
z
zatrudnienia
z
przyczyn
nie
związanych
ze
stanem zdrowia.
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7.Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z
ubóstwem

9. Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z
ubóstwem

1.

2.
3.

9.4 Aktywna
Integracja, w
szczególnośc
i w celu
poprawy
zatrudnialno
ści

Zmniejszenie skali
wykluczenia
społecznego,
ubóstwa i
zwiększenie
zatrudnienia przez
aktywizowanie
osób wykluczonych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym oraz
działania
profilaktyczne

EFS

120,81

X

7,0

X

Ograniczenie skali
ubóstwa jest jednym
z priorytetów dla
Polski, w tym dla
Mazowsza w okresie
2014-2020 – ze
względów
społecznych i
gospodarczych.
Priorytetem
inwestycyjnym
realizującym ten cel
w szerokim stopniu
jest aktywna
integracja. W ramach
tego priorytetu będą
to z jednej strony
narzędzia
umożliwiające
wydłużenie
aktywności
ekonomicznej osób
już aktywnych,
z drugiej zaś
wsparcie kierowane
do grup społecznych,
w dużej mierze
pozostających poza
rynkiem pracy, a tym
samym narażonych
na wykluczenie
społeczne i niską
jakośd życia.
Konieczne jest więc
opracowanie
rozwiązao służących
poprawie
zatrudnienia przez
osoby, które obecnie
ze względu na niskie
kwalifikacje, stan
zdrowia, miejsce
zamieszkania,
niedostępnośd do
usług społecznych,
stan rodzinny
pozbawione są
możliwości
zatrudnienia.
Wsparcie ekonomii
społecznej będzie
służyło
efektywniejszej
realizacji priorytetu
aktywnej integracji,
ponieważ podmioty
te mają dobre
rezultaty w
działaniach
związanych z
zapewnieniem
dostępu
do podstawowych
usług społecznych, z
przeciwdziałaniem
ubóstwu
i wykluczeniu
społecznemu,
tworzeniem nowych
miejsc pracy, w tym
dla osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
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4.

9.7
Ułatwianie
dostępu do
niedrogich,
trwałych
oraz
wysokiej
jakości
usług, w tym
opieki
zdrowotnej i
usług
społecznych
świadczonyc
h w interesie
ogólnym

Zwiększenie
dostępu do usług
opieki zdrowotnej i
/lub usług
społecznych,
tworzących szansę
włączenia
społecznego i
zatrudnienia

9.8
Wspieranie
gospodarki
społecznej i
przedsiębior
stw
społecznych

Podniesienie
jakości i
zwiększenie
zakresu zadao
realizowanych
przez podmioty
ekonomii
społecznej w
obszarze integracji
społecznej i
zawodowej

5.
6.
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8.
Edukacja
dla
rozwoju
regionu

10.
Inwestowanie
w edukację,
umiejętności i
uczenie się
przez całe życie

10.1 ograniczenie
przedwczesnego
kooczenia nauki
szkolnej oraz
zapewnienie
równego dostępu
do dobrej jakości
edukacji
elementarnej,
kształcenia
podstawowego i
ponadpodstawowe
go

1. Poprawa
dostępności i
jakości edukacji
przedszkolnej i
kształcenia
ogólnego
2. Poprawa jakości
kształcenia
zawodowego
młodzieży

EFS

139,01
(UWAGA w
związku ze
zmianami w
Linii
demarkacyj
nej w Celu
tematyczny
m 10, a w jej
następstwie
w Celach
szczegółowy
ch Osi VIII
RPO
proporcje
środków na
Cel
szczegółowy
1 i 2 ulegną
zmianie.

x

8%

x

Informacje zawarte
w Diagnozie oraz
dane statystyczne
wskazują na
zróżnicowaną
sytuację w woj.
mazowieckim w
dostępie do edukacji
jak również w jej
jakości. Widoczne są
dysproporcje w
upowszechnieniu
edukacji
przedszkolnej
(zwłaszcza między
obszarami wiejskimi i
miejskimi). Także
wyniki egzaminów
zewnętrznych,
zwłaszcza między
szkołami
zlokalizowanymi w
miastach i na wsiach
wskazują na znaczne
różnice. Taka
sytuacja przekłada
się na większe lub
mniejsze szanse
edukacyjne jak i
wybory co do dalszej
edukacji. Zatem
uzasadnione jest
wspieranie obszaru
edukacji od
najwcześniejszych
etapów (edukacja
przedszkolna) oraz
na kolejnych
poziomach, w
szczególności
poprzez
wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży
pochodzących z
różnych środowisk, o
różnym statusie
społecznym czy
ekonomicznym. W
ramach
kompleksowego
wsparcia szkoły
przewiduje się
również wsparcie
nauczycieli. Aby
wykorzystad
potencjał edukacyjny
i kapitał intelektualny
województwa
możliwa będzie
realizacja projektów
budujących
konkurencyjnośd
regionu i wysoką
jakośd kapitał
ludzkiego.
Szczególnie dotyczy
to nauk
matematycznoprzyrodniczych i
technicznych oraz
przedsiębiorczości.
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10.3 poprawa
dostępności i
wspieranie uczenia
się przez całe
życie, podniesienie
umiejętności i
kwalifikacji
pracowników i
osób
poszukujących
pracy, zwiększenie
dopasowania
systemów
kształcenia i
szkolenia do
potrzeb rynku
pracy m.in. przez
poprawę jakości
kształcenia i
szkolenia
zawodowego oraz
utworzenia i
rozwijanie
systemów uczenia
się poprzez
praktyczną naukę
zawodu
realizowaną w
ścisłej współpracy
z pracodawcami.

3. Zwiększenie
uczestnictwa osób
dorosłych w
kształceniu i
szkoleniu.

Ze względu na
potrzeby rynku pracy
istotne jest również
wspieranie
szkolnictwa
zawodowego (w tym
uczniów
niepełnosprawnych),
tak aby dostosowad
je do potrzeb
pracodawców i
zmieniającej się
sytuacji społecznogospodarczej.
Jednocześnie
(podobnie jak w
kształceniu ogólnym)
aby wykorzystad
potencjał edukacyjny
i kapitał intelektualny
województwa
możliwa będzie
realizacja projektów
budujących
konkurencyjnośd
regionu i wysokiej
jakości kapitał ludzki.
Szczególnie w
zakresie nauk
matematycznoprzyrodniczych i
technicznych oraz
przedsiębiorczości.
Dla
utrzymania/podnosz
enia jakości
nauczania niezbędne
jest wspieranie
nauczycieli. Dlatego
rozwój, podnoszenie
kwalifikacji i
kompetencji
nauczycieli/instrukto
rów praktycznej
nauki zawodu muszą
byd wspierane
równolegle z
inwestowaniem w
placówki i uczniów.
Ponadto, ze względu
na niski poziom
uczestnictwa osób
dorosłych w
kształceniu i
szkoleniu i
koniecznośd
dostosowywania
kwalifikacji i
umiejętności do
potrzeb rynku pracy
także ten obszar,
wymaga wsparcia.
Realizacja priorytetu
przyczyni się także
do osiągnięcia celu
zawartego w
dokumentach
unijnych i
strategicznych
dokumentach
krajowych, jakim jest
uczenie się przez całe
życie.

Tabela 5 – Strategia Inwestycyjna Programu
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5.1. OŚ PRIORYTETOWA I - Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd
W ramach Osi Priorytetowej I realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:


w ramach Celu Tematycznego 1 Wspieranie badao naukowych, rozwoju technologicznego i
innowacji:
 1.1 wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie
centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim;
 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązao między
przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badao
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działao w zakresie wczesnej walidacji
produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie
kluczowych technologii (...);



w ramach Celu Tematycznego 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
(…):
 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z
uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości;
 3.3 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej
 wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (zgodnie z kryteriami
uzgodnionymi w trakcie negocjacji KT oraz wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu);
 kooperacja między podmiotami B+R+I w celu pełnego wykorzystania istniejącej infrastruktury
badawczej.
2. Wzrost
wykorzystania
innowacyjnej
działalności
w przedsiębiorczości
 urynkowienie prac badawczych, w tym szczególności:

badawczej

i

rozwojowej

 wsparcie badao naukowych i prac rozwojowych przede wszystkim wpisujących się
w inteligentne specjalizacje regionu oraz prowadzonych przez przedsiębiorców lub
w konsorcjach z udziałem przedsiębiorców
 komercjalizacja własnych i zakupionych wyników badao;
 transfer technologii, w szczególności implementacja rozwiązao wertykalnych dedykowanych
inteligentnym specjalizacjom regionu;
 wspieranie projektów naukowych, rozwojowych o innowacyjnym charakterze zgodnych
z inteligentnymi specjalizacjami regionu np. linie pilotażowe, nowe technologie, nowe usługi
prototypy, demonstratory;
 doradztwo w zakresie urynkowienia prac badawczych np.: tworzenie spółek celowych, spin
offów;
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 wsparcie sieci powiązao kooperacyjnych (wsparcie współpracy subregionalnej, sieciowanie
działalności B+R+I w obszarze przedsiębiorczości oraz badao i rozwoju technologii
wynikających z inteligentnej specjalizacji regionu), w tym w szczególności klastry.
3. Wzmocnienie współpracy gospodarki i nauki
 wsparcie dla tworzenia innowacyjnych MŚP w regionie, w szczególności zgodnych z
inteligentnymi specjalizacjami;
 uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz ich uzbrojenie w media, budowa
lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego.
4. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności mazowieckich MŚP
 wsparcie rozwoju działalności MŚP w regionie, w szczególności zgodnie z inteligentnymi
specjalizacjami;
 rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
 wsparcie działów badawczych w przedsiębiorstwach w szczególności powiązanych z
inteligentnymi specjalizacjami;
 rozwój modeli biznesowych i doskonalenie działao marketingowych przedsiębiorstw;
 inicjowanie wspólnych projektów jednostek sfery B+R+I oraz przedsiębiorstw, w tym
w szczególności:
 wsparcie działao na styku administracja – nauka - biznes (animatorzy, koordynatorzy,
brokerzy itp.);
 dostosowania podaży B+R+I do potrzeb rynku, w szczególności poprzez:
 tworzenie zachęt i wsparcie jednostek naukowych, parków technologicznych, centrów
transferu technologii, klastrów;
 opracowanie systemu wsparcia inteligentnych mechanizmów finansujących odpowiadających
na potrzeby rynku – bony na innowacje/badania, vouchery;
 wsparcie działao instytucji otoczenia biznesu, zgodnych z działaniami krajowymi oraz,
w szczególności powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami;
 internacjonalizacja innowacyjnej działalności przedsiębiorstw na Mazowszu, obejmujące m. in.:
 opracowanie i wdrożenie planów rozwoju eksportu, systemów produkcji i zarządzania
podnoszących konkurencyjnośd, dostosowujących ofertę do wymagao rynków docelowych;
 udział w targach i misjach gospodarczych oraz organizację zagranicznych kampanii
promocyjnych (jako jeden z elementów projektu), targi branżowe;
 kredyty na zamówienia eksportowe;
 wspieranie współpracy międzynarodowej;
 marketing i promocja regionalnej B+R+I, w tym w szczególności:
 marketing jednostek naukowych i instytutów badawczych;
 promocja wyników prac oraz potencjału strefy B+R (badao, technologii) wśród
przedsiębiorców;
 promocja gospodarcza oraz promocja osiągnięd naukowych, technologicznych regionu;
 podniesienie jakości kadr B+R+I w przedsiębiorczości w szczególności w celu stworzenia
warunków dla rozwoju regionalnej specjalizacji.
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Uzasadnienie dla osi wielotematycznej:
Oś Priorytetowa I realizuje, co do zasady, zadania wynikające z dwóch celów tematycznych
wskazanych przez Komisję Europejską. Z uwagi na bliskośd tematyczną celów 1 i 3 zadania wpisujące
się w ich realizację zostały ujęte w jednym priorytecie programowym w celu jak najefektywniejszego
zaprogramowania środków. Dodatkowo, elementem przemawiającym za połączeniem celu
tematycznego 1 i celu tematycznego 3 w jednej osi jest założenie, że wsparcie w ich ramach będzie
dotyczyło przede wszystkim obszarów, które zostaną zidentyfikowane jako inteligentna specjalizacja
Mazowsza, co przyczyni się do wzmocnienia efektów podejmowanych działao. Mniej efektywne
wydaje się rozbicie osi na dwie, zgodnie z logiką 1CT – 1OP, gdyż trudnośd stanowiłoby określenie linii
demarkacyjnej między obydwoma celami tematycznymi.
Ponadto, konieczne jest wykorzystanie dorobku i efektów osiągniętych w poprzednich
perspektywach finansowych, takich jak inwestycje w infrastrukturę badawczą, wsparcie działao
podejmowanych przez instytucje otoczenia biznesu, czy poszczególne projekty B+R+I. Kluczowym jest
to, aby w pełni wykorzystad możliwości danej inicjatywy. Nie oznacza to automatycznego
finansowania, ale koniecznośd zarządzania projektowego i oceny skuteczności, efektywności oraz
ryzyka. Istotne jest jednak zachowanie ciągłości między projektami. Pozwala to na skuteczną
organizację współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorcami, w kontekście
długoterminowym i stanowi zachowanie spójności wizji innowacyjności regionu.

Uzasadnienie:
Innowacyjnośd stanowi czynnik, który w coraz większym stopniu decyduje o konkurencyjności
regionu, a tym samym –o poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego i jakości życia mieszkaoców.
Dotyczy terenów zarówno wiejskich, jak i miejskich oraz wszystkich branż gospodarki. Co więcej,
znaczenie innowacyjności uwidacznia się także w sferze społecznej, szczególnie w kontekście wzrostu
potencjału kapitału ludzkiego.
Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej
Mazowsze jest regionem, w którym zlokalizowano znaczną częśd potencjału B+R+I, jednak stopieo
zużycia aparatury badawczej jest znaczny, stąd koniecznośd wsparcia regionalnej infrastruktury
badawczej. Tego rodzaju działania przekładają się na podniesienie konkurencyjności mazowieckich
ośrodków B+R+I.
W celu uzasadnionego wsparcia działao związanych z zakupem infrastruktury badawczej w regionie
wybierane projekty powinny byd zgodne z kryteriami określonymi w Kontrakcie Terytorialnym,
wpisywad się w Regionalną Strategię Innowacji oraz byd skonsultowane z ministrem właściwym ds.
nauki.
Jednocześnie podejmowane będą inicjatywy związane z optymalizacją wykorzystania istniejącej oraz
nowej infrastruktury B+R+I poprzez nawiązywanie współpracy i sieciowanie ośrodków oraz jednostek
właściwie wyposażonych.
Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorczości
Koniecznośd zintensyfikowania badao oraz wzmocnienie prywatnego sektora badawczego poprzez
wsparcie technologiczne i badania stosowane linie pilotażowe, wczesne działania walidacji
produktów, zaawansowane możliwości produkcyjne i pierwszą produkcję w kluczowych
technologiach wspomagających (KETs), a także rozpowszechnianie technologii ogólnego
przeznaczenia stanowi jeden z celów, wyznaczonych nie tylko Mazowszu, ale i krajowi. Szczególne
znaczenie dla rozwoju regionu będzie miało wsparcie obszarów, które zostaną zidentyfikowane jako
inteligentna specjalizacja Mazowsza.
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Innowacyjne technologie stanowią jedną z kluczowych sił napędowych wzrostu współczesnych
gospodarek. Fundamentalną rolę dla wzrostu jakości życia mieszkaoców regionu odgrywają procesy
komercjalizacji badao oraz transferu technologii. W ramach tego obszaru proponuje się wspieranie
projektów naukowych, badawczych, rozwojowych o innowacyjnym charakterze np.: demonstratory,
nowe technologie, tworzenie prototypów a także urynkowienie prac badawczych oraz wsparcie dla
tworzenia i funkcjonowania spółek celowych oraz spin offów.
Poza tym przewiduje się wsparcie dla działao związanych z sieciowaniem jednostek naukowych
i przedsiębiorców, przykładem tego rodzaju działao może byd np.: wspieranie i promowanie
współpracy jednostek sfery B+R+I między sobą oraz przedsiębiorcami, nawiązywanie relacji z
klastrami. Jednocześnie, należy mied na uwadze, że działania będą wpisywad się w systemowe
działania realizowane na poziomie krajowym.
Wzmocnienie współpracy gospodarki i nauki
Działania podejmowane w tym obszarze dotyczą przede wszystkim wsparcia dla nowotworzonych
MŚP, które podejmują działania związane z innowacyjnością, bądź których celem jest działalnośd
innowacyjna.
Do uzupełnienia na dalszym etapie prac nad RPO WM 2014-2020.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności mazowieckich MŚP
Z diagnozy wynika, że istnieje ogromny potencjał w postaci licznych małych i średnich
przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Pomimo zlokalizowania dużej liczby
jednostek naukowych w regionie, Mazowsze nie jest w stanie wykorzystad potencjału B+R+I. Nie jest
on wykorzystany w sposób wystarczający, należy więc podjąd działania zmierzające do
zainteresowania przedsiębiorców kooperacją z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz promowad
innowacyjnych przedsiębiorców w regionie. Należy także promowad wyniki badao, czy technologie,
które mają szanse stad się swoistą marką, specjalizacją Mazowsza np.: w kontekście KETs, które będą
stanowiły o sile inteligentnej specjalizacji regionu.
Osobnym zagadnieniem jest wsparcie działów badawczo-rozwojowych u przedsiębiorców. Jest to
obszar pozostający dotychczas poza wsparciem unijnych środków. Niemniej jest to szansa rozwoju
nie tylko dla firmy, lecz także dla innowacyjności w ramach całego regionu.
Rozwój modeli biznesowych oraz wsparcie mechanizmów dostosowujących i aktualizujących
infrastrukturę, status organizacyjny i kierunki zaangażowania do zmieniających się potrzeb
społecznych - warunków rynkowych, to elementy gwarantujące wspieranie elastyczności
przedsiębiorstw w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej.
Należy także podjąd działania zmierzające do podniesienia świadomości przedsiębiorców na temat
użyteczności i przydatności badao. Przygotowanie systemu działao zmierzających do pobudzania
popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace rozwojowe. Przewiduje się wsparcie komercyjnego
wykorzystania nowych pomysłów i tworzenia działalności koncentrującej się na wiedzy, zwłaszcza w
obszarach zidentyfikowanych w ramach inteligentnej specjalizacji. Może to byd zapewnione poprzez
dotacje, instrumenty finansowe, a także narzędzia doradcze, w szczególności w zakresie transferu
technologii, wdrażania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, zdolności do
tworzenia i zarządzania innowacjami. Kryteria przyznania wsparcia powinny promowad inwestycje
związane z rozwojem i upowszechnianiem KETs, rozwojem branż kluczowych dla województwa,
zidentyfikowanych przez Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.
Innowacyjne Mazowsze oraz opracowywaną Regionalną Strategię Innowacji.
Konieczne są wspieranie działalności osób i podmiotów działających na styku administracja – nauka biznes (animatorzy, koordynatorzy, brokerzy innowacji itp.), właściwe informowanie o możliwości
pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie B+R+I, szerokie wsparcie dla działao instytucji
otoczenia biznesu.
108

Procesy innowacyjne i umiędzynarodowienie są ze sobą silnie powiązane. Zwłaszcza zaawansowane
formy współpracy międzynarodowej mogą byd rozsadnikiem i/lub stymulatorem innowacji. Wsparcie
powinno wzmacniad synergię między innowacyjnością a umiędzynarodowieniem. Poprawa bilansu
wymiany handlowej Mazowsza poprzez wsparcie przedsięwzięd innowacyjnych prowadzących do
zawierania kontraktów handlowych i zwiększania obecności produktów regionalnej gospodarki na
rynkach zagranicznych.
Pożądanym jest wprowadzenie mechanizmów (np. ciał doradczych, think-tanków, łączących
instytucje badawcze, finansowe, przedsiębiorców i instytucje samorządowe) w sposób ciągły
monitorujących obszar innowacyjności w tym inteligentne specjalizacje oraz KET i ewoluujące na
potrzeby regionu.
Zwiększenie zdolności innowacyjnych gospodarki opartej na wiedzy jest możliwe przede wszystkim
dzięki dostępności zasobów ludzkich w sektorze naukowym oraz technicznym. Wykwalifikowani
pracownicy stanowią podstawę procesu przepływu innowacji ze sfery B+R do gospodarki. W związku
z tym niezbędne są działania mające na celu wzrost jakościowy i ilościowy personelu B+R, a także
podnoszenie zdolności adaptacyjnych pracowników poprzez szkolenia przez pracę, z wykorzystaniem
doświadczenia i wiedzy jednostek naukowych, których wiele jest ulokowanych na Mazowszu,
ekwiwalent finansowy za przekazanie pracownika do przedsiębiorstwa, stypendia na szkolenia za
granicą.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:
 jednostki naukowe,
 ośrodki badawczo-rozwojowe,
 szkoły wyższe,
 spółki celowe,
 parki technologiczne,
 centra transferów technologii,
 przedsiębiorcy,
 organizacje pracodawców,
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 organizacje pozarządowe,
 klastry,
 instytucje otoczenia biznesu;
 porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów.
Zestawienie głównych grup docelowych:
 osoby, instytucje, uczelnie wyższe z województwa mazowieckiego.
 przedsiębiorstwa.
Wskaźniki monitorowania:
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Ramy wykonania osi priorytetowej.
KEW
Wskaźnik produktu
Wskaźnik postępu
finansowego

Jednostka
pomiaru
(w
stosownych
przypadkach)

Fundusz

Kategoria
regionu

Cel
pośredni
(2018)

Cel
koocowy
(2023)

Wyjaśnienie
adekwatności
wskaźnika (w
stosownych
przypadkach)

Wskaźnik rezultatu

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.
(mln euro)

Liczba
przedsiębiorstw
wspieranych w celu
wprowadzenia na
rynek nowych
produktów *szt.+ /
Number of
enterprises
supported to
introduce new to the
market products (CI)

szt.

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

33,95

2. Udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych – w
ogóle przedsiębiorstw
przemysłowych

Źródło danych

27873

2011

ewaluacja

GUS

Częstotliwośd raportowania

Wartośd docelowa (2023)

szt.

Rok bazowy

1.

Przedsiębiorstwa,
które
współpracowały
w zakresie
działalności
innowacyjnej

Wartośd bazowa

1. Udział
przedsiębiorstw
innowacyjnych – w
ogóle przedsiębiorstw
sektora usług1.

Wskaźnik
rezultatu
strategicznego

Kategoria regionu

Powiązany wskaźnik
strategiczny z UP
(jeśli zasadne)

Region bardziej rozwinięty

Lp.

Jednostka pomiaru

Zestawienie specyficznych dla Priorytetu wskaźników rezultatu strategicznego.

rocznie

110

Nakłady na B+R i wykorzystanie
wyników badao *mln zł+

mln zł

Częstotliwośd
raportowania

2

Źródło danych

szt.

Wartośd docelowa (2023)

1

Liczba przedsiębiorstw wspieranych
w celu wprowadzenia na rynek
nowych produktów *szt.+ / Number
of enterprises supported to
introduce new to the market
products (CI)

Kategoria regionu

Lp.

Wskaźniki produktu i rezultatu
bezpośredniego (WLWK 2014) oraz
wskaźniki specyficzne dla
Priorytetu

fundusz

Jednostka pomiaru

Zestawienie wspólnych i specyficznych dla Priorytetu wskaźników produktu

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

beneficjent

rocznie

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

beneficjent

rocznie

Tryb wyboru projektów:
 konkursowy;
 pozakonkursowy - projekty strategiczne w ramach osi priorytetowej I dotyczą istotnych z punktu
widzenia rozwoju regionu obszarów infrastruktury B+R oraz transferu technologii. Lista
projektów strategicznych w ramach I Osi Priorytetowej jest wynikiem negocjacji między
Samorządem Województwa, a ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego. Poniżej właściwe
projekty (do uzupełnienia na późniejszym etapie).
Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza;


Oś Priorytetowa III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;



Oś Priorytetowa IV - Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu;



Oś Priorytetowa VI - Rozwój rynku pracy;



Oś Priorytetowa VIII - Edukacja dla rozwoju regionu.

Komplementarnośd zewnętrzna:
 Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badao naukowych i innowacji;
 COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw;
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 Programy/inicjatywy realizowane przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju oraz Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa I – Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd realizowad będzie w ramach Strategii Europa
2020 priorytet Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji poprzez:


poprawę wyników działalności badawczej;



wspieranie transferu innowacji i wiedzy w Unii;



pełne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;



zadbanie o to, by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które
przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania
problemów społecznych w Europie i na świecie.

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną poprzez cel
związany z edukacją, dotyczący problemu osób przedwcześnie kooczących naukę szkolną.
Mechanizm finansowania:
 pomoc bezzwrotna (dotacja);
 instrument finansowy, np. instrumenty dłużne, instrumenty mieszane i kapitałowe,
subsydiowanie odsetek.
Pomoc publiczna:


Pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.2. OŚ PRIORYTETOWA II - Wzrost e-potencjału Mazowsza
W ramach Osi Priorytetowej realizowany będzie Cel Tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez następujące Priorytety
Inwestycyjne:


2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie
zapotrzebowania na TIK.



2.3. Wzmacnianie zastosowania rozwiązao cyfrowych w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia
cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Rozwój e - technologii w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:
 wdrażanie zaawansowanych rozwiązao ICT;
 rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym.
2. Zwiększenie dostępności i jakości e - usług publicznych dla obywateli, w tym w szczególności:
 informatyzacja jednostek administracji publicznej, podmiotów leczniczych;
 e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja, geoinformacja.

Uzasadnienie:
Rozwój e-technologii w przedsiębiorstwach
Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na wysokie nasycenie mazowieckich firm podstawową
infrastrukturą teleinformatyczną (posiadanie komputera, dostęp do Internetu). Jednakże w dobie
postępującej globalizacji, aby móc zapewnid konkurencyjnośd proponowanych produktów i usług,
firmy muszą wdrażad zaawansowane rozwiązania ICT, w tym w szczególności systemy ERP
(zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) oraz CRM (zarządzania relacjami z klientami). W 2010 r.
tylko 14,7% mazowieckich firm posiadało system ERP, zaś 21,8% system CRM. Jednocześnie w
związku z bardzo niskim wykorzystywaniem przez mazowieckie firmy w swojej działalności kanałów
sprzedaży internetowej (10,5% udziału przychodów z handlu on-line w ogólnych przychodach netto
firmy), rekomenduje się w przyszłym okresie programowania wsparcie przedsiębiorstw w zakresie
handlu elektronicznego.
Zwiększenie dostępności i jakości e - usług publicznych dla obywateli
Ze względu na niewystarczający poziom e-usług świadczonych przez instytucje publiczne, konieczna
jest kontynuacja działao zwiększających liczbę oraz podnoszących jakośd usług przekazywanych drogą
elektroniczną. Jednocześnie audyt teleinformatyczny przeprowadzony w 30 podmiotach leczniczych
na Mazowszu wykazał, że tylko 8 z nich świadczy e-usługi skierowane do obywateli. Audyt pokazał
również, że w szpitalach funkcjonują różne aplikacje - brak komunikacji między systemami
uniemożliwia wymianę dokumentacji pomiędzy podmiotami. Nie ma też zintegrowanych narzędzi
wspomagających zarządzanie (brak serwerów mogących wykorzystywad duże systemy typu BI, czy
hurtownie danych). W związku z tym, w kolejnej perspektywie 2014-2020, należy finansowad
działania w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na świadczenie usług
medycznych drogą elektroniczną.
Koniecznośd informatyzacji placówek ochrony zdrowia wynika bezpośrednio z przepisów Ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn.
zm.), jak i oczekiwao samych pacjentów w zakresie świadczenia niektórych usług on-line, jak chodby
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rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do
dokumentacji medycznej. Informatyzacja jednostek ochrony zdrowia dotyczy wszystkich podmiotów
świadczących usługi, aczkolwiek szczególne zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszają podmioty
lecznicze funkcjonujące w m.st. Warszawie ze względu na skalę świadczonych usług i ponad
powiatowy, a często regionalny zasięg ich udzielania.
W dobie powszechnego dostępu do Internetu bardzo ważną kwestią jest zwiększanie ilości usług
udostępnionych przez urzędy kanałami elektronicznym (ePUAP). Badania pokazują, że urzędy w
regionie wciąż w niewielkim stopniu wykorzystują możliwości tej platformy. Istotne jest również
równoległe wprowadzenie nowoczesnych rozwiązao takich jak systemy obiegu dokumentów
wewnątrz samych instytucji. Działania w tym kierunku pozwolą na usprawnienie pracy urzędów,
zmniejszenie kosztów ich działalności a także poprawę jakości usług.
Jednocześnie skuteczne i oparte na racjonalnych przesłankach procesy decyzyjne i inwestycyjne
wymagają dostępu do zintegrowanych i zharmonizowanych zbiorów danych tworzących regionalną
infrastrukturę informacji przestrzennej. Kontynuowanie cyfryzacji zasobów informacyjnych w
regionie oraz wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych do ich udostępniania jako
e-usług administracji publicznej jest niezbędne do sprawnego zarządzania regionem we wszystkich
jednostkach organizacyjnych w województwie oraz usprawnienia prowadzenia działalności
inwestycyjnej w regionie.
Badania wykazują, że szkoły i uczelnie wyższe z województwa mazowieckiego są dobrze wyposażone
w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Wykorzystanie technologii ICT do udostępniania treści
edukacyjnych, rekrutacji, prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych oraz kontaktów z
uczniami, studentami i rodzicami pozostaje jednak na niskim poziomie. Wsparcie placówek
oświatowych w zakresie wykorzystania kanałów elektronicznych w działalności edukacyjnej pozwoli
na podniesienie jakości i efektywności kształcenia w regionie.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:









przedsiębiorstwa;
administracja rządowa;
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowośd prawną;
podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - posiadające kontrakt
z NFZ;
spółki, w których większośd udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
publiczne placówki oświatowe;
uczelnie wyższe;

Zestawienie głównych grup docelowych:
 osoby i instytucje z województwa mazowieckiego.
 przedsiębiorstwa.
Wskaźniki monitorowania:
Ramy wykonania osi priorytetowej
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KEW
Wskaźnik produktu
Wskaźnik postępu
finansowego
Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru
(w
stosownych
przypadkach)

Fundusz

Liczba usług
publicznych
udostępnionych online o stopniu
dojrzałości 3 dwustronna
interakcja [szt.]

szt

EFRR

Kategoria
regionu

Cel
pośredni
(2018)

Cel
koocowy
(2023)

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

Wyjaśnienie
adekwatności
wskaźnika (w
stosownych
przypadkach)

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.
(mln euro)

7,03
Liczba usług
publicznych
udostępnionych online o stopniu
dojrzałości co
najmniej 4 transakcja [szt.]

szt

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

1

szt.

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

Częstotliwośd raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Rok bazowy

Wartośd bazowa

Odsetek osób
korzystających z
Internetu w
kontaktach z
administracją
publiczną

Liczba usług
publicznych dla
obywateli
dostępnych online
(administracja
publiczna,
służba zdrowia)
(na poziomie
dwustronnej
interakcji lub
wyższym)

Kategoria regionu

Wskaźnik
rezultatu
strategicznego

Region bardziej rozwinięty

Lp.

Powiązany
wskaźnik
strategiczny z
UP (jeśli
zasadne)

Jednostka pomiaru

Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego dla osi priorytetowej

rocznie

Zestawienie wspólnych i specyficznych dla Priorytetu wskaźników produktu
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szt.

EFRR

2

Liczba usług publicznych udostępnionych
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej
4 - transakcja [szt.]

szt.

EFRR

3

Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w instytucjach
publicznych [szt.]

szt.

EFRR

Częstotliwośd
raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Kategoria regionu
Region
bardziej
rozwinięty

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

Region
bardziej
rozwinięty

1

Region
bardziej
rozwinięty

fundusz

Wskaźniki produktu i rezultatu
bezpośredniego (WLWK 2014) oraz
wskaźniki specyficzne dla Priorytetu

Jednostka pomiaru

Lp.

ewaluacja

beneficjent

rocznie

ewaluacja

beneficjent

rocznie

ewaluacja

beneficjent

rocznie

Tryb wyboru projektów:



konkursowy.
pozakonkursowy - podstawowym trybem naboru wniosków w II Osi Priorytetowej jest tryb
konkursowy. Jednakże w obszarach: e-administracji oraz e-zdrowia, w przypadku
zidentyfikowania projektów, które poprzez swój zasięg, potencjał wnioskodawców i efekt skali w
wyższym stopniu realizowałyby cele osi priorytetowej, a także charakteryzowałyby się wyższą
efektywnością, dopuszcza się zastosowanie trybu pozakonkursowego.

Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś Priorytetowa I – Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd.
Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 Program Operacyjny Polsk@ Cyfrowa na lata 2014-2020.

Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza realizowad będzie w ramach Strategii Europa
2020 priorytet Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji poprzez pełne
wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz administrację
publiczną.
Mechanizm finansowania:



pomoc bezzwrotna (dotacja);
instrument finansowy, np. finansowanie dłużne, instrumenty mieszane.

Pomoc publiczna:
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Pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.3. OŚ PRIORYTETOWA III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
W ramach Osi Priorytetowej realizowane będzie Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:
 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii.
 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności
na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
podejmowania odpowiednich działao adaptacyjnych i mitygacyjnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej
produkcji energii, w tym w szczególności:


Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna,
słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci
dystrybucyjnej;
 Efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. pompy ciepła, geotermia);
 Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw;



Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji z OZE.

2. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2, w tym w szczególności:


Kompleksowa modernizacja i renowacja budynków:
 Modernizacja energetyczna i renowacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą
okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) i z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (w tym ogrzewania) i chłodzenia w tych
budynkach, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów; w tym tzw. głęboka modernizacja
energetyczna budynków lub etapowa modernizacja energetyczna, prowadząca do osiągnięcia
rezultatu głębokiej modernizacji energetycznej;
 Inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkalnictwa wraz
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (w tym ogrzewania i chłodzenia), wymianą
okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne
i przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),
z uwzględnieniem optymalizacji kosztów; w tym tzw. głęboka modernizacja energetyczna
budynków lub etapowa modernizacja energetyczna, prowadząca do osiągnięcia rezultatu
głębokiej modernizacji energetycznej;
 Renowacja i modernizacja energetyczna budynków zabytkowych wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii (w tym energii cieplnej) i odnawialnych źródeł chłodzenia;
 przedsięwzięcia w budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego
pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy
studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub
emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory);
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 Wspieranie efektywności energetycznej MŚP;
 Wprowadzenie systemów zarządzania energią (np. smart metering) jako narzędzie
optymalizacji kosztów związanych z jej zużyciem na poziomie budynku.


Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
Kogeneracji.

3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście,
w tym w szczególności:


Wspieranie proekologicznego transportu miejskiego w szczególności:
 rozwijanie transportu multimodalnego (np. centra przesiadkowe, Parkuj i Jedź);
 wspieranie rozwoju pojazdów ekologicznych i niezbędnej infrastruktury;
 wprowadzanie niskoemisyjnych paliw i technologii w systemie transportu publicznego i służb
miejskich;
 inwestycje służące ruchowi rowerowemu, np. parkingi rowerowe, ścieżki rowerowe,
wytyczanie pasów dróg dla rowerów,
 ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowego w miastach, inteligentne systemy
transportu na terenie miast (ITS);
 zakup ekologicznych autobusów;
 wspieranie efektywności istniejących systemów komunikacji zbiorowej, np. poprzez
wydzielone pasy, priorytety w sygnalizacji.



Realizacja zintegrowanych niskoemisyjnych strategii i planów działao dotyczących
zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów
oświetleniowych;



Ograniczenie niskiej emisji z palenisk indywidualnych oraz indywidualnych kotłowni w celu
poprawy jakości powietrza poprzez wymianę czynnika grzewczego;



Wspieranie rozwoju budownictwa energooszczędnego, w tym pasywnego, w szczególności jako
projektów demonstracyjnych.



Wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza (dla sektora MŚP).

Uzasadnienie:
Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji
energii na Mazowszu do roku 2020
Celem interwencji jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności
energetycznej oraz wzrost udziału OZE - realizacja tzw. celów klimatycznych Europy274. Cel
realizowany - poprzez tworzenie warunków dla rozwoju technologii OZE oraz bezpośrednie wsparcie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W odniesieniu do wsparcia inwestycji sektora prywatnego,
w szczególności w zakresie projektów OZE, podkreślid należy, że środki europejskie powinny byd
uzupełnieniem środków prywatnych, dając efekt dźwigni275.
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Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 (Założenia Umowy partnerstwa), s. 27
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Obecnie polska gospodarka chłonie dwa razy więcej energii niż wynosi średnia unijna, co negatywnie
wpływa na jej konkurencyjnośd. System energetyczny stoi w obliczu deficytów energii na wszystkich
poziomach: produkcji, przesyłu i dystrybucji, a także koocowego zużycia. Analizy wskazują jednak
ekonomiczny i techniczny potencjał dla redukcji zużycia energii, w szczególności w budownictwie
mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach, ciepłownictwie i
oświetleniu ulicznym. Miks energetyczny wymaga uwzględnienia potencjału lokalnych zasobów
energii. Postęp w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach jest zbyt wolny, aby
zwiększyd potencjał gospodarczy i tworzyd nowe miejsca pracy276.
Wsparcie powinno koncentrowad się także na oszczędnościowych rozwiązaniach w działalności
gospodarczej, włącznie z promocją i zastosowaniem rozwiązao energooszczędnych we wszystkich
sektorach i zwiększeniem udziału eko-innowacyjnych technologii, usług i procesów – w szczególności
w małych i średnich przedsiębiorstwach277.
Realizacja działao Priorytetu III przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki dzięki
zmniejszeniu energochłonności sektora publicznego i prywatnego oraz zwiększeniu bezpieczeostwa
energetycznego (poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną oraz
dywersyfikację źródeł energii w kierunku energii odnawialnej)278.
Istnieje potrzeba inwestowania w OZE i zmniejszenia emisji CO2, w szczególności w sektorze
elektryczności, zaopatrzenia w ciepło i chłód oraz sektorze transportu. Duży potencjał inwestycyjny
tkwi w przedsiębiorstwach, dlatego wsparcie powinno mobilizowad przedsiębiorstwa do aktywności.
Dla osiągnięcia celów wynikających ze Strategii Europa 2020, w zakresie udziału OZE, istotna jest też
rola przedsiębiorstw, jako producentów urządzeo do wytwarzania energii z OZE, w szczególności jako
dostawców produktów i rozwiązao innowacyjnych dla energetyki, jak również jako producentów
energii na własny użytek i jako dostawców energii do krajowego systemu energetycznego. Ponadto
inwestycje w OZE będą sprzyjały tworzeniu nowych tzw. „zielonych” miejsc pracy, związanych z
tworzeniem, obsługą i serwisem urządzeo i systemów do produkcji energii z OZE.
Udział OZE w miksie energetycznym kraju powinien wzrastad, w oparciu o efektywne wykorzystanie
źródeł energii, a także o innowacyjne technologie. Jak wskazano w diagnozie, Mazowsze posiada
wysoki potencjał OZE. Podejmowane działania powinny mobilizowad kapitał prywatny do inwestycji ,
zwłaszcza w czyste technologie oraz transfery technologii i know-how.
Poprzez rozproszenie źródeł energii, w szczególności poprzez wprowadzenie OZE jako alternatywy dla
budowy elektrowni konwencjonalnych i konieczności rozbudowy sieci przesyłowych może byd
rozwiązany problem dostaw energii. Istotne jest wspieranie inwestycji prosumenckich, realizowanych
na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Czynniki wskazane jako przeszkody mogą byd
także stymulantami rozwoju, jak np. wzrost ceny wyprodukowania i przesyłu energii konwencjonalnej
może stymulowad zwiększenie zainteresowania OZE, których zakup i instalacja dziś jest kosztowna,
ale inwestycje te są dofinansowywane przez fundusze europejskie. Rozpraszanie energii poprzez
budowę lokalnych źródeł jej produkcji, zmniejszyłoby potrzebę rozbudowy sieci przesyłowych.
Jednocześnie wspieranie odnawialnych źródeł energii musi wiązad się ze wsparciem inwestycji
przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci. Brak tego rodzaju wsparcia może blokowad rozwój OZE.
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2
Oprócz stosowania OZE dla zbilansowania jej podaży i popytu, korzystne jest wprowadzenie
oszczędności zużycia energii na poziomie pojedynczego budynku, zwłaszcza wobec prognozowanego
wzrostu zapotrzebowania na energię w skali całej gospodarki kraju. Zasadniczym problemem obok
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celu, jakim jest zmniejszenie energochłonności gospodarki – jest także kwestia efektywności
energetycznej, której upowszechnienie jest niezbędne do wzrostu konkurencyjności279.
W szacunkach efektywności energetycznej w Polsce w 2020 r. najwyżej oceniane są możliwości
oszczędności energii w sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz lokalnej produkcji ciepła – na poziomie aż 142,5 TWh/rok. Znaczące
możliwości są też w sektorze różnego rodzaju napędów (12,4 TWh/rok) oraz sektorze sprzętu
gospodarstwa domowego i oświetlenia mieszkao (9,7 TWh/rok). Mniejsze możliwości dotyczą
oświetlenia ulic i parków (1,3 TWh/rok) oraz oświetlenia hali i warsztatów (0,3 TWH/rok)280.
Największy potencjał poprawy efektywności energetycznej dotyczy budynków użyteczności
publicznej oraz mieszkalnictwa, zatem ten obszar powinien byd szczególnie wspierany w kolejnej
perspektywie unijnego budżetu. Finansowanie inwestycji dotyczących modernizacji energetycznej w
największym stopniu przyczyni się do wypełnienia celu wynikającego ze Strategii Europa 2020, czyli
zmniejszenia o 20 % zapotrzebowania na energię. Cel realizowany będzie również poprzez
zwiększanie efektywności energetycznej w różnych sektorach, na etapie produkcji, dystrybucji i
koocowego zużycia energii, a także w odniesieniu do mobilności miejskiej.
Dane KAPE281 wskazują, że na pierwszym miejscu potrzebę modernizacji energetycznej, przy czym
podkreślana jest potrzeba wykonywania tzw. głębokiej modernizacji energetycznej, określanej też
niekiedy jako „kompleksowa modernizacja energetyczna” (deep retrofitting), związanej z
wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności, która daje
znaczne oszczędności energii w porównaniu ze standardową modernizacją energetyczną, która
przynosi oszczędnośd około 30% energii. Standardowa modernizacja energetyczna może wykluczyd
albo opóźnid przeprowadzenie głębokiej renowacji budynku, przy tym podnosząc jej koszty ze
względu na podwójną inwestycję w jednym budynku. Wspierana powinna byd zatem renowacja
przynosząca wyższą efektywnośd energetyczną w jednej inwestycji lub w inwestycji podzielonej na
etapy, ale w rezultacie prowadzącej do głębokiej modernizacji energetycznej. Modernizacja
energetyczna może też przyczynid się do zmniejszenia tzw. ubóstwa energetycznego. W tym celu
działania powinny sprowadzad się do modernizacji energetycznej, w szczególności głębokiej
modernizacji energetycznej, która poprzez rozproszone inwestycje może przyczynid się do realizacji
celu 20 % oszczędności energii w koocowym zużyciu, w stopniu wyższym niż poprzez innych
inwestycji.
Priorytetowo powinny byd traktowane przedsięwzięcia mające na celu efektywnośd energetyczną. To
może byd osiągnięte poprzez inwestycje związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej
i w mieszkalnictwie, sektorze przedsiębiorstw, gospodarce odpadami, a nawet w rolnictwie282.
Termomodernizacja jednocześnie jest rodzajem inwestycji proekologicznych, który budzi najmniej
kontrowersji z punktu widzenia gospodarstwa domowego i jego obciążenia, a jednocześnie, ze
względu na generowane oszczędności, może byd wspierana, chodby częściowo, poprzez instrument
finansowy. W działaniach termomodernizacyjnych pod uwagę powinny byd brane także wspólnoty
mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, bowiem to właśnie mieszkalnictwo przyczynia się do
znacznej emisji szkodliwych substancji do powietrza.
Środki poprawy efektywności energetycznej mają również tę przewagę, że mogą przynieśd efekty
stosunkowo szybko, co jest szczególnie ważne w obliczu groźby niedoboru mocy. Rozwój
efektywności energetycznej w tym sektorze oznacza powstanie nowych rynków dla podmiotów
takich jak ESCO (ang. Energy Savings Company), stwarza też warunki do wykorzystania potencjału
sektora nowoczesnych technologii (ICT), do rozwoju sektora budownictwa pasywnego i samochodów
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Ibidem, str. 13.
EFEKTYWNE FUNDUSZE – EFEKTYWNA ENERGIA – opracowanie KAPE, lipiec 2012, s. 13.
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Ibidem, str. 13
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elektrycznych, wykorzystania dynamiki popytu na energię elektryczną (DSM – ang. Demand Side
Management)283.
Modernizacja energetyczna budynków może byd też odpowiedzią na spodziewany wzrost ceny
energii, związany z koniecznością poniesienia w najbliższych latach przez Polskę olbrzymich kosztów
modernizacji energetycznej infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Może byd też skuteczną formą
wsparcia i odpowiedzią na zjawisko ubóstwa energetycznego284. Poprawa efektywności
energetycznej (nie tylko budynków) zmniejszyłaby potrzeby modernizacyjne oraz koszty związane z
wytwarzaniem i przesyłem energii. Pozwoliłaby też na utrzymanie na akceptowalnym poziomie
obciążenia użytkowników energii opłatami285. To jest główny argument wskazujący na priorytetowy
charakter inwestycji w efektywnośd energetyczną.
Oszczędnośd zużycia energii oraz rozproszenie jej źródeł ma na celu zmniejszenie ryzyka awarii
zasilania (blackoutu) oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w tym emisji CO2. Chcąc
efektywnie interweniowad za pomocą funduszy europejskich, należy wyznaczyd bazowe kryteria dla
inwestycji, które uzyskają dofinansowanie w kolejnej perspektywie. Według raportu Koalicji
klimatycznej istotne jest, aby warunkiem bazowym dla dofinansowania projektów z zakresu
efektywności energetycznej był opracowany przez beneficjenta plan gospodarowania energią oraz
wykonanie audytu energetycznego. Istotne jest również podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie oszczędnego użytkowania energii.
Wspierane będą także projekty dotyczące wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej.
Proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z
najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Kogeneracja jest również
korzystna pod względem ekologicznym.
Promowanie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście
Na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, jak również zmniejszenie hałasu, pozytywny wpływ
mają działania wynikające z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, programów ochrony
powietrza, opracowanych dla terenów, w których odnotowano przekroczenia norm. Realizacja
programów ochrony powietrza to nie tylko termomodernizacja, wymiana czynników grzewczych, czy
rozbudowa sieci ciepłowniczych, lecz także wiele działao regulujących ruch pojazdów w
aglomeracjach. Działania mające na celu poprawę jakości powietrza, są ściśle związane z
inwestycjami w zakresie transportu. Ze względu na zwiększającą się liczbę pojazdów, niezbędne są:
ograniczenie ruchu w mieście, upłynnienie go, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice
miasta i zmniejszenie uciążliwości pojazdów. Celem interwencji jest przesunięcie międzygałęziowe
ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i
komunikacji zbiorowej, co też skutkuje upłynnieniem ruchu. Promowane powinny byd rozwiązania
prowadzące do zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym inwestycje w infrastrukturę i tabor
„czystej” komunikacji publicznej w miastach, a także udogodnienia dla podróży multimodalnych
(kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu obejmujące np.: centra
przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Parkuj i Jedź), udogodnienia dla ruchu
niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego), budowa instalacji do dystrybucji biogazu, czy innych
nośników energii dla komunikacji publicznej286..
Zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do powietrza służyd może także wymiana czynnika
grzewczego na bardziej przyjazny środowisku, np. ogrzewanie gazowe. Dofinansowana może byd
także likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,
kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej
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Swora M., W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej, Warszawa 2011, str. 14.
„Poprawa efektywności energetycznej budynków – fanaberia czy koniecznośd?” – opracowanie Koalicji Klimatycznej, materiał konferencyjny, s. 3.
Ibidem, s. 3.
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sieci ciepłowniczej lub zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania
ciepła, zasilane paliwem przyjaznym środowisku. Inwestycje tego rodzaju powinny byd realizowane w
szczególności na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach
zanieczyszczeo powietrza.
Wspierane będzie również inwestowanie w budynki o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię,
czyli budynki pasywne. Takie rozwiązania (budynki pasywne) albo nawet budynki „produkujące
energię”, mogą poprzez demonstrację zachęcad do zastosowania nowoczesnych i energooszczędnych
rozwiązao w budownictwie. Rozwiązania pozwalające na wysoką oszczędnośd energii powinny byd
priorytetowo traktowane w interwencji regionalnego programu operacyjnego.
Inteligentne miasta, poprzez nietypowe rozwiązania, umożliwiają mieszkaocom zachowanie
mobilności, a jednocześnie funkcjonowanie w środowisku o wyższej jakości287. W zakresie
zmniejszenia emisji, fundusze europejskie w kolejnej perspektywie skupiad się powinny na
finansowaniu przedsięwzięd transportowych, które prowadzą do zastosowania biopaliw, pojazdów
niskoemisyjnych, likwidacji wąskich gardeł na drogach, ograniczenia i uspokojenia ruchu
samochodowego w miastach, wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miast. Dla realizacji strategi
niskoemisyjnych istotne znaczenie będą miały kompleksowe działania w zakresie oświetlenia
ulicznego.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeo z transportu w obrębie miast będzie miało pozytywny wpływ na
jakośd życia ich mieszkaoców, w tym ochronę zdrowia oraz na przestrzeo publiczną w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych288.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:















287
288

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowośd prawną;
podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w
których większośd udziałów lub akcji posiada samorząd;
podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówieo publicznych wykonujące usługi publiczne
na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na
świadczenie usług z danej dziedziny;
małe i średnie przedsiębiorstwa;
przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi;
instytucje kultury;
szkoły wyższe;
administracja rządowa;
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
organizacje pozarządowe;
podmioty odpowiedzialne ze realizację działao naprawczych określonych w programach
ochrony powietrza oraz planach działao krótkoterminowych.

Rączka J.,W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej, Warszawa 2011, str. 55-56.
Programowanie… o p. cit., str. 27.
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Zestawienie głównych grup docelowych:
 osoby i instytucje z województwa mazowieckiego.
 przedsiębiorstwa.
Wskaźniki monitorowania:
Ramy wykonania osi priorytetowej.
KEW
Wskaźnik produktu
Wskaźnik postępu
finansowego
Wskaźnik rezultatu

Szacowany spadek
emisji gazów
cieplarnianych [tony
ekwiwalentu CO2] /
Estimated decrease
of GHG [tons of
CO2eq]

Jednostka
pomiaru

Fundusz

Kategoria
regionu

Cel
pośredni
(2018)

Cel
koocowy
(2023)

ewaluacja

ewaluacja

(w
stosownych
przypadkach)

tony
ekwiwalentu
CO2

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

Wyjaśnienie
adekwatności
wskaźnika (w
stosownych
przypadkach)

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.

6,71

[GUS]

2

Udział energii ze
źródeł
odnawialnych w
koocowym
zużyciu energii
brutto (w %)
[GUS]

Produkcja
energii
elektrycznej i
cieplnej z
odnawialnych
nośników
energii

GWh

Moc instalacji
wytwarzających
energię z OZE
(cieplną i
elektryczną)

MW

Częstotliwośd raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Rok bazowy

Wartośd bazowa

Kategoria regionu
Region bardziej rozwinięty

1

Udział energii ze
źródeł
odnawialnych w
koocowym
zużyciu energii
brutto (w %)

Wskaźnik
rezultatu
strategicznego

Region bardziej rozwinięty

Lp.

Powiązany
wskaźnik
strategiczny z
UP (jeśli
zasadne)

Jednostka pomiaru

Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego dla osi priorytetowej

1682,165

2013

ewaluacja

ewaluacja

rocznie

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

rocznie

124

Moc instalacji wytwarzających
energię z OZE (cieplną i elektryczną)

MW

2

Szacowany spadek emisji gazów
cieplarnianych [tony ekwiwalentu
CO2] / Estimated decrease of GHG
[tons of CO2eq]

tony
ekwiwalentu
CO2

EFRR

EFRR

Częstotliwośd
raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Kategoria regionu
Region
bardziej
rozwinięty

1

Region
bardziej
rozwinięty

Wskaźniki produktu i rezultatu
bezpośredniego (WLWK 2014) oraz
wskaźniki specyficzne dla Priorytetu

fundusz

Lp.

Jednostka pomiaru

Zestawienie wskaźników produktu dla osi priorytetowej

ewaluacja

beneficjent

rocznie

ewaluacja

beneficjent

rocznie

Tryb wyboru projektów:
 konkursowy.
 pozakonkursowy - podstawowym trybem naboru wniosków w III Osi Priorytetowej jest tryb
konkursowy. Jednakże, w przypadku zidentyfikowania projektów, które poprzez swój
zasięg/wielkośd, potencjał wnioskodawców i efekt skali w wyższym stopniu realizowałyby cele
osi priorytetowej, a także charakteryzowałyby się wyższą efektywnością, rozumianą jako relacja
miedzy nakładem a rezultatem, dopuszcza się zastosowanie trybu pozakonkursowego. Ponadto
w trybie pozakonkursowym będą mogły byd wyłaniane te projekty, które w większym stopniu,
niż projekty konkursowe będą realizowały wskaźniki RPO WM 2014-2020.
Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś Priorytetowa I – Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd.


Oś Priorytetowa IV - Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu;



Oś Priorytetowa V - Rozwój regionalnego systemu transportowego.

Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną realizowad będzie w ramach Strategii
Europa 2020 priorytet Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z
zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej poprzez:
 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koocowym zużyciu energii brutto;
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zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności energetycznej;
przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
(w szczególnosci CO2) i efektywne korzystanie z zasobów.

Mechanizm finansowania:
 pomoc bezzwrotna (dotacja);
 instrument finansowy, np.: instrumenty dłużne, subsydiowanie odsetek.
Pomoc publiczna:


pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.4. OŚ PRIORYTETOWA IV - Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu
W ramach Osi Priorytetowej realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:


w ramach Celu Tematycznego 5 Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem:




5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające
odpornośd na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

w ramach Celu Tematycznego 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów
 6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
tak aby wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego.
 6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej,
tak aby wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
 6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
 6.4. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby oraz
promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej
infrastruktury;



w ramach Celu Tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem:
 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności
i obszarów miejskich i wiejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie ich skutków, w tym w szczególności:




rozwój kompleksowych systemów małej retencji zgodnie z Programem Małej Retencji dla
Województwa Mazowieckiego;
wspieranie melioracji wodnych oraz zabezpieczenie spływu wód wezbraniowych,
modernizacja i wyposażenie służb ratowniczych.

2. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na Mazowszu, w tym w szczególności:


Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
w celu wypełnienia zobowiązao wynikających z dyrektyw unijnych i WPGO, w tym:
 Organizacja selektywnej zbiórki odpadów obejmujących frakcje: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkła, opakowao wielomateriałowych, bioodpadów i odpadów budowlanych oraz
zwiększenie odzysku tych odpadów;
 wdrożenie nowych technologii w zakresie odzysku, recyklingu oraz zmniejszenia ilości
odpadów, w tym wykorzystanie odpadów komunalnych jako źródła energii;
 zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymagao ochrony środowiska;
 rozbudowa i modernizacja zakładów zagospodarowania odpadami w celu spełnienia przez
nie standardów regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
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 usuwanie wyrobów zawierających azbest.
3.

Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodnościekowej, w tym w szczególności:



podniesienie standardu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zgodnie ze
zobowiązaniami wynikającymi z dyrektyw unijnych, w tym:
 budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
uzupełnianych punktowymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków na obszarach o niskiej
gęstości zaludnienia, gdzie zakładanie sieci kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego bądź
technicznego uzasadnienia lub oczyszczalni ekologicznych nie tworzących odpadów;
 budowa, rozbudowa, modernizacja sieci wodociągowych wraz z urządzeniami uzdatniania
wody;



wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

4. Poprawa systemów zarządzania i monitoringu środowiska oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego, w tym, w szczególności:


podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych;



ochrona i zachowanie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu;



wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie
krajobrazu - integracja zarządzania krajobrazem kulturowym;



przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej regionu.

5. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności:
 ochrona, modernizacja i renowacja obiektów zabytkowych;


rozwój zasobów kultury289;

6. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i wiejskiej ukierunkowana
zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności:


na

rozwiązywanie

odnowa tkanki miejskiej powiązanej z nadaniem i wzmocnieniem nowych funkcji społecznogospodarczych na obszarach problemowych miast;



likwidowanie izolacji oraz zatrzymanie dalszej degradacji terenów problemowych i funkcjonalnie
z nimi powiązanych;



głęboka przebudowa i adaptacja obszarów zdegradowanych na cele społeczne, gospodarcze i
kulturalne.



poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla
mieszkaoców.

289

Poprzez Zasoby kultury (cultural resources) rozumie się: rozumiane jako miejsce prezentacji dziedzictwa kulturowego (które należy chronid, twórczo
wykorzystywad i upowszechniad wspierając tym samym możliwości kreatywne w społeczeostwie) w nowoczesny i dostosowany do potrzeb odbiorców sposób.
Zasoby kultury to instytucje kultury i szkolnictwa artystycznego, niezbędne dla rozwoju przemysłów kultury i kreatywnych, pełniące role kulturotwórczą,
oferujące przestrzeo dla dostarczania dóbr i usług kulturalnych.
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7. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, w tym w szczególności:
 inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb regionu
oraz ze zidentyfikowanych obszarów deficytów na poziomie krajowym;
 inwestycje w infrastrukturę usług społecznych, które będą bezpośrednio wykorzystywane przez
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i powiązane z procesem aktywizacji społecznozawodowej i deinstytucjonalizacji usług;
 wsparcie na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego w ramach
kompleksowych projektów w powiązaniu ze wsparciem EFS na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (jako wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji usług);
 Inwestycje w infrastrukturę ekonomii społecznej, w tym w szczególności związaną z
organizowaniem miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie dla osi wielotematycznej:
Połączenie w ramach osi IV celów tematycznych 5,6,9 wynika z logicznego powiązania ze sobą
interwencji oraz komplementarnością przewidzianych w nich działao. Potęguje również możliwośd
osiągania wzmożonego efektu synergii podczas wdrażania Programu. Powiązanie ze sobą działao
ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów
środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia mieszkaoców,
będzie sprzyjad wzmocnieniu efektywności podejmowanych interwencji i tym samym osiągnięciu
większego efektu społecznego.
Zakres czynników zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonej diagnozy wskazuje na koniecznośd
podejmowania synergicznych działao dotyczących wskazanych obszarów. Działania rozproszone,
ograniczające się tylko do jednej z dziedzin, nie będą przynosiły zamierzonych efektów oraz nie będą
miały charakteru trwałego.
Konstrukcja przedmiotowej osi, została przeprowadzona w oparciu o trzy zasady:
1. Funkcjonalną architekturę Programu;
2. Identyfikacje obszarów których powiązanie znacznie podniesie efektywnośd oddziaływania
projektów;
3. Wprowadzenie rozwiązao organizacyjnych, które ułatwią koordynację powiązanych
ze sobą obszarów.
Ad.1. Projektując architekturę Programu przyjęto jako podstawowe założenie, że ma ona w
największym stopniu sprzyjad stymulowaniu komplementarności inwestycji realizowanych w ramach
różnych priorytetów inwestycyjnych. Architektura programu powinna ułatwiad realizację tzw.
„wiązki projektów” oraz inwestycji zintegrowanych przedstawianych w formie jednego projektu.
Efekty takich projektów są znacznie większe niż rozproszonych, punktowych interwencji.
Przyjęto założenie, że KE decydując o przyporządkowaniu danego PI do poszczególnych CT
wskazywała, w których obszarach w pierwszej kolejności powinna nastąpid koordynacja
poszczególnych typów inwestycji. Dlatego jako podstawę, przyjęto dążenie do komplementarności
projektów ujętych w ramach poszczególnych CT. Oznacza to, że wykluczono ujmowanie PI
przypisanych do tego samego CT w ramach różnych osi. Wyjątek stanowią PI przypisane do tych
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samych CT, ale wspierane przez różne fundusze. Tym samym założono monofunduszowośd osi
priorytetowych. W myśl powyższego, wskazane wyższej PI będą finansowane tylko ze środków EFRR.
Oprócz podporządkowania osi priorytetowych tylko jednemu CT, założono, że pobudzenie realizacji
zintegrowanych inwestycji w ramach RPO WM 2014-2020 osiągnięte zostanie poprzez wprowadzenie
mechanizmów wskazanych w odrębnych punktach.
Ad. 2. W celu zidentyfikowania obszarów, których powiązanie podniesie efektywnośd oddziaływania
projektów dokonano analizy PI w ramach różnych CT.
W wyniku analizy stwierdzono następujące powiązania:
Powiązanie pierwsze:
 6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
Działania z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego mogą znacznie poprawid efekt ożywienia
rewitalizowanych i rekultywowanych obszarów. Projekty z zakresu rewitalizacji powinny realizowad
zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów pobudzanych obszarów w tym
wykorzystywad zasoby kulturowe. Z drugiej strony, z racji bardzo ograniczonych środków na
działania związane z kulturą, należy dążyd do finansowania inwestycji promujących rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego stanowiących element większych przedsięwzięd. Drobne
rozproszone projekty nie przyniosą widocznego ożywienia.
Powiązanie drugie:
 5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające
odpornośd na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi;
 6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak
aby wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
 6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby
wypełnid zobowiązania wynikające z prawa unijnego;
 6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
 6.4. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz
promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury.
Logika przyjęta dla IV osi priorytetowej wskazuje, że kreowanie działao bazujących na zasobach
przyrodniczych i kulturowych Mazowsza przyczyni się także do stymulowania rozwoju społecznogospodarczego regionu i jest najlepszym sposobem na wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego. Jednocześnie warunkiem zachowania dobrej jakości zasobów przyrodniczokulturowych jest podjęcie działao zabezpieczających przed ich degradacją obejmujących ochronę
bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego a także inwestycje z zakresu gospodarki odpadami,
gospodarki wodnej w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz poprawy jakości środowiska
miejskiego.
Powiązanie wskazanych wyżej PI w jednym obszarze pozwoli lepiej dbad o zasób i gospodarowad
zasobem, jakim jest dziedzictwo kulturowe i naturalne i lepiej nim gospodarowad. Inwestowanie w
budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz przeciwpowodziowej, realizacja zadao
z zakresu małej retencji, wzmacnianie i rozbudowa systemu gospodarki odpadowej, pozwoli
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zwiększyd dostęp do infrastruktury środowiskowej i zwiększyd odpornośd na zagrożenia związane za
zmianami klimatu.
Komplementarne działania wpłyną pozytywnie na tereny miejskie, które są w szczególny sposób
narażone na negatywne efekty zmiany klimatu a jednocześnie skupiają najwięcej dóbr kultury.
Odpornośd miast na ekstremalne zjawiska pogodowe jest relatywnie niska. Połączenie wskazanych PI
w jednej osi pozwoli planowad interwencje w sposób bardziej kompleksowy, by w ten sposób
zwiększad odpornośd, lepiej dopasowad do zmian klimatycznych, a jednocześnie pozytywnie wpływad
na stan środowiska, w szczególności gleby i wód.
Skupienie interwencji na wskazanym wyżej obszarze będzie także wpływało pozytywnie na
zwiększenie świadomości ekologicznej i zmianę zachowao mieszkaoców Mazowsza, a także na
promocję walorów przyrodniczo-kulturowych regionu.
Powiązanie trzecie:
 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz
przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
Powiązanie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich oraz inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną nie wymaga
pogłębionego uzasadnienia, gdyż zostało to przesądzone przez KE, poprzez przypisanie obu typów
działao do tego samego CT. Wspólny mianownik dla ww. PI, stanowid będą interwencje z zakresu
kompleksowej rewitalizacji (wybierane w oparciu o Lokalne Plany Rewitalizacji) podporządkowane
rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. W ramach komponent projektu
zintegrowanego, realizowane będą działania na rzecz integracji społeczności marginalizowanych
obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zdrowia, zatrudnienia, pomocy społecznej
prowadzące do aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności marginalizowanych oraz działania na
rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego.
W związku z tym, że rozbicie PI przypisanych do tego samego CT wpłynie negatywnie na realizację
tzw. wiązki projektów lub projektów zintegrowanych, podjęta została decyzja o ujęciu ww. PI w
ramach tej samej osi priorytetowej. Każde inne rozwiązanie wymusiłoby rozbicie zidentyfikowanych
powyżej powiązanych ze sobą PI, pomiędzy różne osie priorytetowe, co z kolei groziło by to realizacją
inwestycji rozproszonych o małym oddziaływaniu.
Ponadto, należy zwrócid uwagę, że inwestycje z zakresu infrastruktury zdrowotnej i społecznej będą
musiały wzmacniad działania realizowane w ramach EFS. W związku z powyższym będzie musiała
nastąpid koordynacja wdrażania projektów realizowanych w osi IV z projektami realizowanymi w
osiach dedykowanych EFS. Oznacza to, że rozbicie PI ujętych w osi IV na różne osie priorytetowe, w
praktyce oznaczałoby koniecznośd koordynacji działao ujętych w min. trzech osiach priorytetowych.
Tworzenie kolejnych osi oznaczałoby również rozdrobienie Programu na osie o bardzo niskiej liczbie
środków alokowanych. Takie podejście wydaje się nieuzasadnione, z uwagi na małą efektywnośd
działao, wynikającą z możliwości przeprowadzenia jedynie ograniczonej liczby konkursów.
Ad. 3. Doświadczenia poprzedniego i kooczącego się okresu programowania wskazują, że nie
wystarczy zidentyfikowad powiązane ze sobą tematycznie obszary aby zapewnid ich
komplementarnośd i pracę na wspólne efekty. Kwestie organizacyjne często odgrywają tutaj
decydującą rolę.
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Aby ułatwid realizację inwestycji, których oddziaływanie jest znacznie wzmacniane poprzez wzajemne
powiązania, sugeruje się powierzenie organizacji wdrażania całej IV osi priorytetowej jednej komórce
organizacyjnej, tak aby odpowiedzialnośd za koordynację wewnętrzną osi nie była rozproszona.
Praktycznie wyeliminuje to zagrożenie, że konkursy ogłaszane na działania o podobnym charakterze
będą ze sobą konkurowały. Ponadto, znacznie ułatwi to koordynację harmonogramu ogłaszanych
konkursów, a następnie przeprowadzonych ocen, tak aby rzeczywiście umożliwid realizację wiązki
projektów realizowanych w ramach różnych PI. Kluczowa będzie również organizacja momentu
wyboru projektów. Projekty powiązane będą podlegały wspólnej ocenie, tak aby wyeliminowad
zagrożenie wyboru do realizacji jedynie projektów stanowiących częśd inwestycji, przez co efekt
całego przedsięwzięcia jest znacznie osłabiany. Podjęcie przedmiotowych działao zapewni o
komplementarności projektów oraz ich wzajemnym się uzupełnianiu, tworząc w konsekwencji efekt
dźwigni. Takie podejście jednocześnie stworzy możliwośd etapowego ale kompleksowego
rozwiązania różnych problemów. Może to mied szczególne znaczenie dla obszarów zdegradowanych,
problemowych, wymagających szerokiej, kompleksowej interwencji. Organizowanie kolejnych
konkursów, które dotykają różnych obszarów problemowych na tym samym terenie, pozwoli
beneficjentom uzyskad większe wsparcie poprzez powiązanie różnych projektów w tym samym
obszarze tematycznym.
Zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie ich skutków
Na obszarze województwa mazowieckiego istotne problemy dotyczą złego stanu infrastruktury
przeciwpowodziowej, infrastruktury służącej retencjonowaniu wody, a także postępującej degradacji
systemów melioracyjnych oraz braku kompleksowych rozwiązao ochrony przeciwpowodziowej.
Zidentyfikowany obszar wsparcia został opisany w projekcie SRWM290. Odpowiedź na zmiany
klimatyczne, w tym przeciwdziałanie powodziom jest jednym z najważniejszych wyzwao polityki
regionalnej do roku 2020, które zostały określone w KSRR291. W dokumencie zwrócono uwagę na to,
że negatywne zjawiska pogodowe, takie jak np. powodzie, gwałtowne burze, erozja linii brzegowej,
obok niekorzystnego wpływu społecznego, powodowad mogą również znaczny wpływ na rozwój
gospodarczy. Wzrost temperatury i zmiany pogodowe powodujące susze bądź powodzie w różnym
stopniu oddziaływad mogą na regiony i gałęzie gospodarki i wymagad mogą odpowiedniej
ukierunkowanej terytorialnie interwencji. W szczególności konieczne jest zastosowanie
nowoczesnych, innych niż dotychczas, zasad gospodarowania wodą oraz zarządzania ryzykiem
powodziowym292.
Potrzeba podjęcia działao w tym obszarze została określona również w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030. Zgodnie z KPZK: polityka przestrzenna zmierzad będzie do:
zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi dzięki działaniom i
inwestycjom technicznym oraz nietechnicznym, integrowania działao prowadzonych na obszarach
charakteryzujących się występowaniem ryzyka powodziowego, integrowania planowania
przestrzennego prowadzonego w granicach jednostek administracyjnych z nowoczesnymi
dokumentami planistycznymi gospodarki wodnej opracowywanymi w granicach jednostek
hydrograficznych i regionów wodnych, tj. map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego
oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, zwiększenia zdolności retencyjnych struktur
krajobrazowych, zwiększenia zdolności adaptowania przestrzeni do skutków zmian klimatycznych 293.
Koniecznośd wsparcia w tym obszarze uzasadniają również rekomendacje Komisji Europejskiej dla
Polski. Wszelkie działania we wskazanym obszarze powinny jednocześnie byd zgodne z wymogami
wynikającymi z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego
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działania w dziedzinie polityki wodnej (2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.,
Dz.U.UE.L.2000.327.1) oraz objęte szczególną troską o dziedzictwo przyrodnicze.
Punktem odniesienia dla wyznaczenia najważniejszych działao przeciwpowodziowych w skali
programu regionalnego będą Program małej retencji dla województwa mazowieckiego oraz
MasterPlan dla dorzecza Wisły, a od grudnia 2015 r. zaktualizowany Plan gospodarowania wodami w
obszarze dorzecza Wisły. Bezpieczeostwo powodziowe zostanie zwiększone poprzez szereg działao
wynikających z powyższych dokumentów, takich jak: budowa i modernizacja zbiorników małej
retencji, zwiększenie drożności cieków wodnych, melioracje wodne. Dzięki tym działaniom zwiększy
się pojemnośd retencyjna regionu.
Wsparcie powinno obejmowad także zakres tematyczny związany z ochroną przed pożarami. Obszar
ten został zidentyfikowany również w SRWM294. Koniecznośd wsparcia w tym obszarze uzasadniają
również rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski.
W celu lepszego przygotowania regionu na wypadek wystąpienia zagrożenia, niezbędne są inwestycje
zwiększające możliwośd monitorowania ewentualnych zagrożeo i zarządzanie zagrożeniem, a także
inwestycje w tworzenie systemów pozwalających na przeprowadzanie skoordynowanych akcji
ratunkowych. W tym celu konieczne jest także odpowiednie wyposażenie podmiotów realizujących
zadania z zakresu ratownictwa w sprzęt techniczny wykorzystywany do osłony regionu oraz
zwalczania skutków klęsk żywiołowych i chemicznych.
Zmniejszenie ilości składowanych odpadów na Mazowszu
To kolejny obszar zidentyfikowany w diagnozie, wymagający interwencji ze środków publicznych.
Gospodarka odpadami, w tym odpadami komunalnymi, wymaga na Mazowszu wsparcia, co
potwierdzają zapisy Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Inteligentne
Mazowsze295, czy też analiza zawarta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami296. Podobnie jak
w przypadku gospodarki wodno-ściekowej potrzeba interwencji w tym obszarze została
zidentyfikowana zarówno w KSRR297, jak i KPZK298. Gospodarkę odpadami jako jedno z głównych
wyzwao dla Polski identyfikuje Komisja Europejska. Powinna byd ona prowadzona zgodnie z
wymogami wynikającymi z dyrektywy ramowej o odpadach (2008/98/WE), tj. postępowanie z
odpadami wg hierarchii: a) zapobieganie; b) przygotowywanie do ponownego użycia; c) recykling; d)
inne metody odzysku, np. odzysk energii; oraz e) unieszkodliwianie. Zmniejszeniu ilości składowanych
odpadów służyd będzie także selektywna zbiórka odpadów, rekultywacja składowisk odpadów a
także inwestycje zwiazane z energetycznym wykorzystaniem odpadów. Projekty zapewniajace
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych będą istotne dla realizacji najważniejszych wskaźników.
Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej Jednym z głównych problemów w województwie mazowieckim nadal jest kwestia
gospodarki wodno-ściekowej. Pomimo że w okresie programowania 2007-2013 realizowano szereg
inwestycji w tym zakresie, wciąż istnieje dysproporcja między liczbą osób obsługiwanych przez
oczyszczalnie ścieków w miastach i na wsi oraz dysproporcja między długością sieci wodociągowej a
długością sieci kanalizacyjnej. Problem ten został zidentyfikowany również w Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2030299. Kwestia ta znalazła swoje odzwierciedlenie również w
„Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 -2020”, gdzie podkreślono, że w kręgu zainteresowao
polityki regionalnej nadal pozostają zadania związane z zaopatrzeniem w wodę oraz oczyszczaniem
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ścieków. Zgodnie z KPZK planowane jest ograniczanie deficytu wody i poprawa jej jakości m.in.
poprzez modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej300. Koniecznośd wspierania
tego obszaru potwierdzają również rekomendacje Komisji Europejskiej dla Polski, w których
zwrócono uwagę na potrzebę spełnienia wymogów prawodawstwa UE, m.in. poprzez implementację
dyrektywy 91/271/EWG oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r., do najważniejszych zadao należy dalsza realizacja KPOŚK,
czyli budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracjach powyżej 2000 RLM.
Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięd zestawionych w załączniku 1 zaktualizowanego w
2010r. KPOŚK na terenie województwa mazowieckiego w latach 2011-2015 szacowane sa na ok. 1,6
mld zł301.
W związku z coraz powszechniejszą zmianą granic aglomeracji wchodzących w skład KPOŚK,
a w szczególności zmniejszaniu ich zasięgu, coraz bardziej popularne stają się rozwiązania inne niż
sied kanalizacyjna, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wspieranie budowy sieci kanalizacyjnych
w perspektywie 2007-2013 było zasadne ze względu na dążenie do jak najwyższego wykonania
wymogów Ramowej Dyrektywy Ściekowej i poprzez skoncentrowanie środków w miejscach, gdzie
zagęszczenie mieszkaoców jest największe. Jednakże, po pierwsze znaczna częśd tych zobowiązao
została zrealizowana, po drugie, w dalszej realizacji tego typu inwestycji należy wziąd pod uwagę
możliwośd finansowania inwestycji na terenach o bardziej rozproszonej zabudowie. Budowanie sieci
kanalizacyjnych na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia byłoby ekonomicznie i technicznie
nieuzasadnione, a inwestycje trudne do udźwignięcia przez samorządy, chociaż zadania te należą do
ich obowiązków. Inwestycje w gospodarkę ściekową wymagają relatywnie wysokich nakładów
finansowych w porównaniu ze środkami, którymi dysponują gminy. Analiza kosztów inwestycyjnych
budowy oczyszczalni przydomowych (…) pokazuje, iż są to rozwiazania dużo taosze od systemów
zbiorczych, ale podobne kosztowo względem siebie302. Kolejna perspektywa powinna zatem stwarzad
bardziej elastyczne możliwości wspierania przedsięwzięd wodno-kanalizacyjnych. Jednocześnie ze
względu na kwestie własnościowe w projektach dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków
możliwe powinny byd także inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z coraz
bardziej rozbudowaną infrastrukturą oczyszczania ścieków i powstawania osadów ściekowych,
istotne jest rozwiązanie ich właściwego zagospodarowania.
W ramach powyższych działao w kryteriach promowane będą projekty, które będą zawierały element
edukacji ekologicznej.
Poprawa systemów zarządzania i monitoringu środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Obszarem, który wymaga wsparcia, jak wynika z analizy, jest ochrona przyrody. Problem ten został
zidentyfikowany w SRWM303, ale również w KSRR, gdzie zwrócono szczególną uwagę na potrzebę
zachowania obszarów najwartościowszych pod względem przyrodniczym304. KE w swych
rekomendacjach również zwraca uwagę na potrzebę dalszej interwencji w tym obszarze. Ochrona
krajobrazu a także korytarzy ekologicznych w krajowym systemie ochrony przyrody jest realizowana
głównie w ramach obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Obie te
wielkoobszarowe formy są ustanawiane przez sejmiki województw. Interwencja RPO WM 2014-2020
zostanie skierowana przede wszystkim na obszar parków krajobrazowych. Planuje się także
dofinansowanie procesu waloryzacji przyrodniczej regionu.
Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,op. cit., s. 133.
Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego…, op. cit., s. 99
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M. Goleo, red., „Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi”, Warszawa 2011, str. 26 i 64.
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Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030…, op. cit, s. 33.
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:…, op. cit., s. 48.
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Zgodnie z KSRR „Kultura nie stanowi pasywnego zasobu regionów, ale aktywnie warunkuje zarówno
rozwój społeczny, jak i ekonomiczny. Jako czynnik rozwoju ekonomicznego wpływa ona m.in. na
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleoczej regionów, determinuje rozwój turystyki,
tworzy rynek pracy, kreuje przemysł kultury, a także współokreśla funkcje metropolitarne miasta w
układach ekonomicznym i przestrzennym”[8].
Dokumenty strategiczne oraz przeprowadzona diagnoza województwa mazowieckiego potwierdzają,
że istnieje dalsza potrzeba wspierania działao w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego[7].
Zabytki, ze względu na unikalne wartości historyczne i kulturowe, potrzebują nieustannych prac
zabezpieczających i konserwatorskich. Ważnym aspektem interwencji, oprócz zintensyfikowanych
działao ukierunkowanych na ochronę oraz dbałośd o obiekty dziedzictwa kulturowego, będzie także
adaptowanie zabytków do nowych funkcji kulturalnych i społecznych, które mogą byd łączone z
działalnością komercyjną. Aby mazowieckie zabytki stały się bardziej rozpoznawalne konieczne jest
podejmowanie przedsięwzięd nastawionych na promocję dziedzictwa regionu, które pozytywnie
wpłyną m.in. na rozwój turystyki. Szczególny nacisk zostanie położny na realizację projektów
kompleksowych, przekładających się na gotowy do użytku społecznego produkt kulturalny. W efekcie
działania te przełożą się na wzrost poczucia tożsamości regionalnej, zwiększenie ruchu turystycznego,
wzmożone zainteresowanie inwestorów, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia i przyspieszony
rozwój gospodarczy regionu.
Realizację interesujących i zakrojonych na szeroką skalę zamierzeo artystycznych i kulturalnych
warunkują odpowiednio przystosowane obiekty. Z tego względu, głównym celem interwencji będzie
zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury oraz rozszerzenie oferty kulturalnej regionu poprzez
działania modernizacyjne i renowacyjne w instytucjach i innych placówkach prowadzących
działalnośd w obszarze upowszechniania dziedzictwa narodowego i animacji kultury, polegające na
podniesieniu walorów estetycznych i użytkowych budynków będących ich siedzibami.
W ramach osi wspierane będą także projekty służące poprawie jakości funkcjonowania ww.
podmiotów, niezbędne do efektywnego wykonywania zadao statutowych, polegające na
zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów
będących w ich posiadaniu. Działania te pozwolą na stworzenie bardziej atrakcyjnej i zróżnicowanej
oferty, bliższej współczesnemu odbiorcy.
Powyższe działania przyczynią się jednocześnie do podniesienia jakości edukacji kulturalnej i
artystycznej, która stanowi istotny czynnik w podnoszeniu świadomości wspólnoty regionalnej
Mazowsza. Interaktywne uczestnictwo w kulturze oraz wiedza na temat wspólnego dziedzictwa
kulturowego dają szansę na zaangażowanie mieszkaoców w ochronę zabytków oraz pielęgnowanie
obyczajów, obrzędów, „ginących” zawodów, czy rzadkich umiejętności wytwarzania produktów
tradycyjnych.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i wiejskiej ukierunkowana na rozwiązywanie zdiagnozowanych
problemów społecznych
Istotną potrzebą Mazowsza jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych i funkcjonalnie z nimi
powiązanych zidentyfikowanych, jako problemowe, w celu przywrócenia im walorów użyteczności
gospodarczej, społecznej oraz rekreacyjnej. Działania rewitalizacyjne powinny byd przeprowadzane

[8]
[7]

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:…, op. cit., s. 50.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030…, op. cit, s. 36-39.
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w sposób kompleksowy, co oznacza, że realizowane będą projekty zintegrowane305 przynoszące
korzyści środowiskowe, ekonomiczne ale przede wszystkim społeczne.
Aby sprostad wyzwaniom zidentyfikowanym w diagnozie, niezwykle istotnym jest przeprowadzenie
działao pozwalających na realizację programów ożywienia gospodarczego, a także na rzecz
rozwiązania kwestii społecznych, występujących na obszarach problemowych, uwzględnionych w
Lokalnych Programach Rewitalizacji przygotowywanych przez gminy. O obszarze
problemowym/zdegradowanym możemy mówid w sytuacji, gdy na danym terenie stan kryzysowy
występuje nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego
obszaru, lecz także jest związany ze sferą gospodarczą i społeczną, warunkującą funkcjonalnośd
terenu. Wskaźnikiem identyfikacji obszaru, jako problemowy jest występowanie co najmniej trzech
niekorzystnych zjawisk społecznych: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoka
stopa długotrwałego bezrobocia, niekorzystne tendencje demograficzne, niski poziom wykształcenia,
wysoki poziom przestępczości i wykroczeo, degradacja środowiska oraz mała aktywnośd gospodarcza.
Dodatkowo musi występowad niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego lub niski poziom
wydajności energetycznej budynków.
W celu zapobieżenia dalszej degradacji terenu planowane są działania zmierzające do przekształcenia
i wykorzystania obszarów problemowych306 do celów społecznych, gospodarczych, środowiskowych
oraz kulturalnych. Działania rewitalizacyjne będą podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych
w ramach Osi Priorytetowej VI, VII i VIII, a także komplementarne z interwencjami EFS i prowadzące
do realizacji przede wszystkim celów wynikających z CT 9, ale również z CT 8 lub 10. Warunkiem
wyboru projektu będzie włączenie elementu społecznego w działania infrastrukturalne obszaru
rewitalizowanego. Kwestie społeczne powinny obejmowad działania na rzecz grup
defaworyzowanych zdefiniowanych w ww. osiach priorytetowych. Zintegrowane inwestycje
infrastrukturalne nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych przyczynią się do
ograniczenia koncentracji ubóstwa oraz wykluczenia społecznego obszarów rewitalizowanych.
Działania w przedmiotowym zakresie powinny skupid się na odbudowywaniu oraz wzmacnianiu więzi
społecznych, np. sąsiedzkich, osiedlowych oraz w skali wsi, realizowana za pomocą instrumentu jaki
stanowid będzie animacja społeczno-kulturalna.
Rewitalizacja gospodarcza ukierunkowana zostanie na działania w obszarze wsparcia
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspierania gospodarki społecznej, podejmowania lokalnych
inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników307. Natomiast w zakresie
rewitalizacji fizycznej realizowane będą zadania dotyczące głębokiej przebudowy i adaptacji
zdegradowanych obiektów i obszarów. Wsparcie w zakresie tkanki mieszkaniowej jest przewidywane
jedynie w wąskim zakresie (części wspólne budynków)308. Działania związane z poprawą efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych, realizowane będą w ramach Osi Priorytetowej III.
Projekty z zakresu rewitalizacji realizowane będą jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące
wszystkich aspektów danego obszaru. Działania te nie mogą byd odseparowane od użytkowników
przekształcanego terenu, którzy świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu muszą byd włączani w
ciąg przemian, których celem jest nie tylko zagospodarowanie obszaru będącego polem działao, lecz
także również aktywizacja społeczności lokalnych. Dzięki takiemu podejściu następuje poprawa
jakości korzystania z przestrzeni, likwidacja izolacji obszarów problemowych oraz poprawa ich
estetyki, w szczególności przyrodniczej.
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Założenia Krajowej polityki Miejskiej do roku 2020, Warszawa 20 lipca 2012, s. 5
Założenia Krajowej polityki Miejskiej do roku 2020, Warszawa 20 lipca 2012, s. 12
Założenia Krajowej polityki Miejskiej do roku 2020, Warszawa 20 lipca 2012, s. 8
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Podjęcie działao rewitalizacyjnych ukierunkowanych na potrzebę rozwiązywania problemów regionu
w sposób kompleksowy jest niezwykle istotnym dla poprawy sytuacji na Mazowszu. W ramach
rewitalizacji prowadzony powinien byd szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się
i wzmacniających interwencji, mających na celu wywołanie efektu społecznego na zidentyfikowanym
obszarze problemowym. Działania infrastrukturalne stanowid powinny środek do osiągnięcia celu
ogólnego, jakim jest zwiększenie szans na wszechstronny rozwój lokalny, przekładający się na wzrost
komfortu życia mieszkaoców Mazowsza.

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Na obszarach problemowych, gdzie procesy degradacji nakładają się na zjawiska wykluczenia
społecznego, a także na obszarach ze zdiagnozowanym postępującym w sposób szczególny
starzeniem się populacji, wdrożone będą działania odzwierciedlające specyficzne zdiagnozowane
potrzeby regionalne. W ramach kompleksowych przedsięwzięd
wspierane będą działania
ukierunkowane na rozwój i podniesienie jakości życia społeczności lokalnych i walkę z ubóstwem,
m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę usług społecznych. Inwestycje będą bezpośrednio
wykorzystywane przez osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Ponadto inwestycje
te będą powiązane z procesem aktywizacji społecznej, zawodowej i deinstytucjonalizacją usług.
Komplementarna wobec powyższych działao, będzie realizacja wsparcia na rzecz rozwoju
mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego. Jednak wsparcie w tym zakresie będzie możliwe
jedynie w ramach kompleksowych projektów w powiązaniu ze wsparciem z EFS na rzecz osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (jako wsparcie dla procesu
deinstytucjonalizacji usług). Należy zaznaczyd, iż przedmiotowe działania będą mogły byd realizowane
w oparciu o istniejącą infrastrukturę (brak zgody na budowę nowych obiektów) oraz z zastrzeżeniem
konieczności zapewnienia jej trwałości.
W ramach planowanych działao, będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu poprawę
dostępności do infrastruktury usług zdrowotnych. Wsparcie zostanie skierowane na inwestycje
odzwierciedlające potrzeby regionalne w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym
obszarami deficytów (choroby układu krążenia, choroby układu ruchu, choroby onkologiczne).
Ze względu na koniecznośd rozwijania sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności
przedsiębiorstw społecznych (co jest związane z planami zwiększenia zatrudnienia osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym), potrzebne są działania w postaci dotacji
inwestycyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej, w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS
w VII Osi Priorytetowej (PI 9.8). Działania w tym zakresie będą powiązane z działaniami
realizowanymi w PI 9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
Inwestycje realizowane w ramach Osi IV – Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu, będą
spełniały wymagania związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:








jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowośd prawną;
podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w
których większośd udziałów lub akcji posiada samorząd;
podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówieo publicznych wykonujące usługi publiczne
na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na
świadczenie usług z danej dziedziny;
administracja rządowa;
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podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt
z NFZ,
parki krajobrazowe;
instytucje kultury i podmioty kultury;
przedsiębiorcy, w tym sektora turystyki;
szkoły wyższe;
jednostki samorządu terytorialnego pełniące funkcję organów prowadzących dla szkół
artystycznych;
organizacje pozarządowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowośd prawną;
spółki wodne i ich związki.

Zestawienie głównych grup docelowych:
 Osoby i instytucje z województwa mazowieckiego, w tym grupy defaworyzowane.
 Przedsiębiorstwa.
Wskaźniki monitorowania (rezultatu strategicznego):
Ramy wykonania osi priorytetowej

KEW
Wskaźnik produktu
Wskaźnik postępu
finansowego
Wskaźnik rezultatu

Moc przerobowa
zakładu
zagospodarowania
odpadów *Mg/rok+

Jednostka
pomiaru
(w
stosownych
przypadkach)

Fundusz

Mg/rok

Kategoria
regionu

Cel
pośredni
(2018)

Cel
koocowy
(2023)

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

ewaluacja

Długośd
wybudowanej,
rozbudowanej lub
zmodernizowanej
kanalizacji sanitarnej
[km]

km

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

Liczba projektów z
zakresu rewitalizacji

szt.

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

Wyjaśnienie
adekwatności
wskaźnika (w
stosownych
przypadkach)

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.

16,99

Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego dla osi priorytetowej
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tys. m3

Odpady
komunalne
zebrane
selektywnie w
ciągu roku

tony/rok

Ludnośd
korzystająca z
sieci
kanalizacyjnej

osoby

2

Udział odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie w
masie wszystkich
zebranych
odpadów
komunalnych w
skali kraju w ciągu
roku

Region bardziej rozwinięty

[GUC/MRiRW]

Częstotliwośd raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Rok bazowy

Wartośd bazowa

Kategoria regionu

Pojemnośd
obiektów małej
retencji wodnej

Region bardziej
rozwinięty

1

Pojemnośd
obiektów małej
retencji wodnej
(dam3)

Wskaźnik
rezultatu
strategicznego

Jednostka pomiaru

Lp.

Powiązany
wskaźnik
strategiczny z UP
(jeśli zasadne)

524289

2011

ewaluacja

WZMiUW

rocznie

160924,9

2011

ewaluacja

GUS

rocznie

3333313

2011

ewaluacja

GUS

rocznie

3

Odsetek ludności
korzystającej z
oczyszczalni
ścieków (GUS)

Region
bardziej
rozwinięty

(GUS)

Mg/rok

EFRR

2

Długośd wybudowanej, rozbudowanej
lub zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej [km]

km

EFRR

Częstotliwośd
raportowania

Źródło danych

Wartośd docelowa (2023)

Kategoria regionu
Region
bardziej
rozwinięty

1

Dodatkowe możliwości przerobowe w
zakresie recyklingu odpadów *Mg/rok+
(ang. Additional waste recycling
capacity)

Region
bardziej
rozwinięty

Wskaźniki produktu i rezultatu
bezpośredniego (WLWK 2014) oraz
wskaźniki specyficzne dla Priorytetu

fundusz

Lp.

Jednostka pomiaru

Zestawienie wskaźników produktu dla osi priorytetowej

ewaluacja

beneficjent

rocznie

ewaluacja

beneficjent

rocznie
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osoby

EFRR

4

Liczba projektów z zakresu rewitalizacji

szt.

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

Liczba dodatkowych osób
korzystających z sieci kanalizacji
sanitarnej [osoby]

Region
bardziej
rozwinięty

3

ewaluacja

beneficjent

rocznie

ewaluacja

beneficjent

rocznie

Tryb wyboru projektów:


konkursowy;



pozakonkursowy - podstawowym trybem naboru wniosków w IV Osi Priorytetowej jest tryb
konkursowy. Jednakże, w przypadku zidentyfikowania projektów istotnych dla realizacji celów
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, WPGO, KPOŚK, wskaźników RPO WM 20142020 lub istotnych z punktu widzenia realizacji dyrektyw UE, dopuszcza się zastosowanie trybu
pozakonkursowego.

Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś Priorytetowa I – Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd;
 Oś Priorytetowa III - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
 Oś Priorytetowa VI-Rozwój rynku pracy;
 Oś Priorytetowa VII - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020;
 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020;
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020

Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa IV realizowad będzie w ramach Strategii Europa 2020 następujące priorytety:


zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatu
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) i efektywne korzystanie z
zasobów;



rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną
poprzez:
 przywrócenie znaczenia gospodarczego terenom zdegradowanym dzięki powiązaniu działao
rewitalizacji infrastrukturalnej z rewitalizacją społeczną;
 wspieranie procesu adaptacji mieszkaoców zdegradowanych terenów do nowych funkcji
zgodnie z procesem rewitalizacji;
 zwiększenie osobom z grup defaworyzowanych dostępności do rynku pracy oraz usług i
infrastruktury społecznej;
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rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną
poprzez cel związany z edukacją, dotyczący problemu osób przedwcześnie kooczących naukę
szkolną.

Mechanizm finansowania:
 pomoc bezzwrotna (dotacja).
 instrument finansowy.
Pomoc publiczna:


pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.5. OŚ PRIORYTETOWA V – Rozwój regionalnego systemu transportowego
W ramach Osi Priorytetowej realizowany będzie następujący Priorytet Inwestycyjny:


Priorytet Inwestycyjny: 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.



Priorytet Inwestycyjny: 7.4. Rozwój I rehabilitacja
i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego

kompleksowego,

nowoczesnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności
wewnętrznej i zewnętrznej, w tym w szczególności:


Inwestycje w zakresie drogowej infrastruktury uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym
TEN-T oraz drogowej infrastruktury obwodnic i obejśd ośrodków miejskich:
 budowa i przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących uzupełnienie głównych korytarzy
transportowych sieci TEN-T, w tym elementy na rzecz poprawy bezpieczeostwa i
przepustowości ruchu na tych drogach (ITS);
 budowa i przebudowa pozostałych dróg zgodnie z kontraktem terytorialnym, w tym
powiatowych i gminnych na odcinkach leżących w ciągach komunikacyjnych stanowiących
połączenie z siecią TEN-T oraz obwodnic w ciągach tych dróg.
2. Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości
świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym, w tym szczególności:



Inwestycje w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego oraz budowy i modernizacji
zapleczy technicznych do obsługi i serwisowania pojazdów szynowych.

Uzasadnienie:
Poprawa spójności regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności
wewnętrznej i zewnętrznej.
W ramach osi priorytetowej interwencja zostanie skoncentrowana głównie na inwestycjach
włączających regionalną sied transportową do sieci TEN-T przyczyniających się do poprawy
dostępności oraz zwiększających bezpieczeostwo użytkowników. Wspierane inwestycje będą
komplementarne do opracowanego przez Ministerstwo Transportu dokumentu implementacyjnego
do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020. Wsparcie w tym zakresie na poziomie regionalnym
będzie stanowiło uzupełnienie działao realizowanych z poziomu krajowego, obejmujących w
szczególności inwestycje transportowe w główne korytarze transportowe, w tym sieci TEN-T i
niektóre inwestycje włączające tzw. węzły drugo- i trzeciorzędne do sieci TEN-T.
Inwestycje w tzw. drogi lokalne możliwe będą jedynie, gdy stanowią one element szerszej koncepcji
związanej z rewitalizacją, zrównoważoną mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu
miejskiego) lub usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym
ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów
logistycznych, lotnisk).
W związku z trwającymi obecnie oraz planowanymi do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej
inwestycjami na głównych korytarzach transportowych, w tym sieci TEN-T na terenie województwa
mazowieckiego, niezbędna staje się realizacja komplementarnych inwestycji w zakresie dróg
stanowiących uzupełnienie głównych sieci transportowych. Obecny stan dróg pomimo wielu
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inwestycji zrealizowanych w ostatniej dekadzie jest niezadowalający i bezpośrednio wpływa na
ograniczoną dostępnośd do ośrodków regionalnych i subregionalnych, ważnych obiektów
przemysłowych i logistycznych oraz stolicy kraju. Stanowi to barierę utrudniającą rozwój społeczny i
gospodarczy województwa, ograniczając tym samym konkurencyjnośd regionu. Słabośd powiązao
transportowych ma negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości oraz na jakośd życia i
zmniejszenie mobilności mieszkaoców. Ogranicza też szanse rozwoju i aktywizacji obszarów
zmarginalizowanych.
Rozwój sieci drogowej oraz duży przyrost liczby pojazdów samochodowych, szczególnie w ośrodkach
miejskich, uwypukla w coraz większym stopniu problem braku obwodnic. Problem dotyczy już nie
tylko Warszawy i ośrodków subregionalnych, lecz także mniejszych miejscowości. W wielu
przypadkach ruch tranzytowy przez te miejscowości powoduje bardzo znaczną uciążliwośd dla
mieszkaoców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładający się ruch miejski prowadzi do
poważnego zatłoczenia ulic. Z drugiej strony tranzyt przez miasta prowadzi do powstawania tzw.
„wąskich gardeł”, zmniejszając przepustowośd sieci. Częściowym rozwiązaniem tych problemów
może byd wyprowadzanie ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych poprzez budowę
obwodnic. Realizacja tego typu projektów przyczyni się do zwiększenia przepustowości i skrócenia
czasu przejazdu, a także do poprawy bezpieczeostwa mieszkaoców i stanu środowiska naturalnego.
Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej powinny poprawiad parametry techniczne dróg,
zwiększając ich nośnośd i przepustowośd, przede wszystkim w celu zwiększenia dostępności i
skrócenia czasu podróży. Przedsięwzięcia te muszą byd projektowane w sposób kompleksowy i
uwzględniad elementy infrastruktury towarzyszącej, przede wszystkim w zakresie ochrony
środowiska, oraz poprawy przepustowości i bezpieczeostwa uczestników ruchu, również tych
niezmotoryzowanych.
Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych
usług w regionalnym transporcie kolejowym.
Wobec rosnącej liczby osób korzystających z regionalnego transportu kolejowego309 oraz realizacji
projektów poprawiających parametry techniczne głównych sieci transportowych, ważnym zadaniem
wymagającym wsparcia jest poprawa stanu taboru kolejowego przewoźników świadczących usługi
w zakresie regionalnego transportu kolejowego. Pomimo przeprowadzenia we wcześniejszych latach
modernizacji EZT oraz zakupów nowego taboru, potrzeby w tym zakresie nadal są bardzo duże. Braki
w zakresie nowoczesnego taboru kolejowego ograniczają możliwości pełnego wykorzystania
infrastruktury zmodernizowanych linii kolejowych oraz świadczenia usług na poziomie oczekiwanym
przez mieszkaoców regionu. Ważnym aspektem mającym bezpośredni wpływ na jakośd świadczonych
usług przewozowych w zakresie regionalnego transportu kolejowego, jest również zapewnienie
ciągłości w realizacji tych usług, poprzez wsparcie przy budowie zapleczy utrzymaniowo-naprawczych
do bieżącej obsługi technicznej pojazdów szynowych. Brak tego typu inwestycji może doprowadzid do
pogorszenia jakości oferowanych usług oraz efektywności, a także braku płynności w realizacji
przewozów.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:




309

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowośd prawną;
spółki, w których większośd udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

Raport roczny 2010 „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.”, str. 19
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Zestawienie głównych grup docelowych:
 osoby, instytucje, przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 użytkownicy infrastruktury drogowej;
 pasażerowie korzystający z usług przewoźników regionalnych.
Wskaźniki monitorowania
Ramy wykonania osi priorytetowej
KEW
Wskaźnik produktu
Wskaźnik postępu
finansowego
Wskaźnik rezultatu

Jednostka
pomiaru
Fundusz

Kategoria
regionu

Cel pośredni
(2018)

Cel koocowy
(2023)

(w stosownych
przypadkach)

Całkowita długośd
nowych dróg *km+
/ Total length of
newly built roads
[km]

km

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

Całkowita długośd
przebudowanych
lub
zmodernizowanych
dróg [km] / Total
length of
reconstructed or
upgraded roads
[km]

km

EFRR

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

ewaluacja

Wyjaśnienie
adekwatności
wskaźnika (w
stosownych
przypadkach)

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.
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Zestawienie wskaźników rezultatu strategicznego dla osi priorytetowej

Lp.

Powiązany
wskaźnik
strategiczny z UP
(jeśli zasadne)

Wskaźnik
rezultatu
strategicznego

Jednostka
pomiaru

Kategoria
regionu

Wartośd
bazowa

Rok
bazowy

Wartośd
docelowa
(2023)

Źródło
danych

Częstotliwośd
raportowania

1

Wskaźnik
międzygałęziowej
dostępności
transportowej
(2010) [MRR]

Wewnętrzna
dostępnośd
potencjałowa
transportu
drogowego w
województwie
mazowieckim

pkt

Region
bardziej
rozwinięty

ewaluacja

2010

ewaluacja

PAN

rocznie

Zestawienie wskaźników produktu dla osi priorytetowej

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
pomiaru

Wartośd
docelowa
(2023)

Źródło danych

1

Całkowita długośd nowych dróg *km+ / Total length of
newly built roads [km]

km

ewaluacja

beneficjent

2

Całkowita długośd przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg *km+ / Total length of
reconstructed or upgraded roads [km]

km

ewaluacja

beneficjent

3.

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek
taboru kolejowego

szt.

ewaluacja

beneficjent

4.

Pojemnośd zakupionego lub zmodernizowanego taboru
kolejowego

osoby

ewaluacja

beneficjent

Tryb wyboru projektów:
 Pozakonkursowy – Zastosowanie pozakonkursowego trybu naboru jest uzasadnione z punktu
widzenia jego skuteczności (gdyż daje możliwośd wyłonienia projektów ściśle realizujących cele
priorytetów inwestycyjnych oraz łączących brakujące odcinki dróg przyczyniając się do
powstawania sieci transportowej, dzięki temu daje możliwośd wyłonienia tych projektów, które
gwarantują największą oszczędnośd czasu w dojazdach). Tryb pozakonkursowy zapewnia także
większą efektywnośd (procedura uregulowana prawnie, możliwa do szybkiego i sprawnego
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sfinalizowania, co jest szczególnie istotne przy projektach transportowych, dla których okres
inwestycyjny jest szczególnie długi – w porównaniu z projektami realizowanymi w innych
priorytetach inwestycyjnych). W przypadku projektów polegających na zakupie taboru
kolejowego beneficjent jest z góry określony co w sposób naturalny oznacza wykorzystanie trybu
pozakonkursowego. Dodatkowym argumentem są bardzo ograniczone środki, które pozwolą na
realizację zaledwie kilku projektów.
Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś Priorytetowa III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa – Rozwój regionalnego systemu transportowego realizowad będzie w ramach
Strategii Europa 2020 priorytet: Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, poprzez poprawę
spójności regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T oraz poprawę jakości świadczonych usług w
regionalnym transporcie kolejowym.
Mechanizm finansowania:


pomoc bezzwrotna (dotacja).

Pomoc publiczna:


Pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.6. OŚ PRIORYTETOWA VI - Rozwój rynku pracy
W ramach Osi Priorytetowej VI realizowany będzie Cel Tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i
mobilności pracowników poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:
 8.5.
Zapewnienie
dostępu
do
zatrudnienia
osobom
poszukującym
pracy
i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz
wspierania mobilności pracowników;
 8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczośd oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
 8.9. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim
rynku pracy, w szczególności osób z grup defaworyzowanych, m.in. poprzez:
 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 działania na rzecz podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego
dopasowania do potrzeb rynku pracy;
 pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
 działania wspierające samozatrudnienie i powstawanie nowych miejsc pracy;
 działania zwiększające dostępnośd do opieki nad dziedmi do lat 3 m.in. poprzez tworzenie
podmiotów sprawujących opiekę dzienną oraz działania dotyczące zwrotu kosztów opieki na
dziedmi do lat 3;
 wspieranie mobilności, m.in. poprzez system międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES
monitorowanie rynku pracy, m.in. ofert pracy funkcjonujących poza systemem publicznych służb
zatrudnienia oraz procesów wpływających na ofertę szkolnictwa zawodowego;
 działania upowszechniające elastyczne formy zatrudnienia;
 działania wzmacniające inicjatywy lokalne na regionalnym rynku pracy, sprzyjające powstawaniu
nowych miejsc pracy lub kreujące je.
2. Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy między
innymi poprzez:
 uruchomienie preferencyjnych linii finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub spłaty
pożyczek dla osób prowadzących działalnośd gospodarczą i planujących jej rozpoczęcie;
 wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
wyspecjalizowane instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi standardami
świadczenia usług.
3. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie między innymi poprzez:
 wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają
negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w
zakresie opracowania i wrażeniawdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji;
 wsparcie outplacementowe;
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 wspieranie samozatrudnienia wśród osób zwolnionych lub będących w okresie wypowiedzenia
z przyczyn niedotyczących pracowników;
 podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie
możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian;
 wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
przedsiębiorstw sektora MŚP;
 dostarczanie
kompleksowych
usług
(szkoleniowych,
odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw sektora MŚP;

doradczych,

diagnostycznych)

 wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem
sektora MŚP.
4. Wsparcie wydłużenia aktywności zawodowej między innymi poprzez:
 programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie
wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach
o mniejszym obciążeniu dla zdrowia;
 realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania
nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy;
 opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu;
 opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz
umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej;
 opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy;
 programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów
zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu powszechnych
ubezpieczeo zdrowotnych
 wsparcie organizacji regionalnych ośrodków aktywności 50+ i aktywizacja osób w wieku 50+
w oparciu o wypracowany centralnie kompleksowy model aktywizacji.

Uzasadnienie:
Dane statystyczne przedstawione w diagnozie sytuacji rynku pracy województwa mazowieckiego
i zdiagnozowane problemy wskazują, że bezrobocie stanowi nadal poważny problem rozwojowy
regionu ze względu na bardzo duże zróżnicowanie nasilenia tego zjawiska w poszczególnych
subregionach i powiatach. Mała mobilnośd przestrzenna, starzenie się mieszkaoców, utrudniony
powrót na rynek pracy osób sprawujących funkcję opiekuna dzieci do lat 3 w związku z małą
dostępnością do opieki nad dzieckiem do lat 3, duża liczebnośd grup defaworyzowanych,
koncentracja miejsc pracy na terenach miast subregionalnych i Warszawy w sektorze MŚP, mała
odpornośd na zmiany w koniunkturze gospodarczej tego sektora wymuszają podjęcie
skoncentrowanych działao przeciwdziałających niekorzystnym zjawiskom. Trendy społecznogospodarcze rynku pracy i sektora MŚP wskazują Wybrany cel tematyczny i priorytety inwestycyjne
pozwolą na osiągnięcie maksymalnej skuteczności interwencji publicznej, ponieważ przeciwdziałają
kompleksowo wskazanym problemom. Są one także komplementarne do prognozy przedstawionej
m.in. w dokumencie „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”, a mianowicie konieczności
unowocześnienia rynku pracy, na którym istnied powinna łatwośd tworzenia miejsc zatrudnienia oraz
łatwośd ich zajmowania przez pracowników o odpowiednio elastycznych kwalifikacjach. Oznacza to
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rynek pracy charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia, łatwym przechodzeniem
z edukacji (kształcenia i szkolenia) do aktywności zawodowej, niskim bezrobociem oraz dużą
płynnością i mobilnością. Musi on jednocześnie zapewniad, przy dużym zaangażowaniu instytucji
publicznych i niepublicznych w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego, bezpieczeostwo
zatrudnienia. Są bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi Umowy Partnerstwa, którymi są
zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz poprawa spójności społecznej i terytorialnej.
Wpływają wprost na osiągnięcie celu głównego programu i realizują jego założenia w zakresie
podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności regionu. Działania podejmowane w
ramach celów szczegółowych zostały skonstruowane w sposób zapewniający jak największy wpływ
na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w regionie poprzez doprowadzenie do reaktywacji zawodowej
minimum 46% osób bez zatrudnienia uczestniczących w programie oraz wzmocnienie
konkurencyjności sektora MŚP poprzez inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w tym również stan
zdrowia mieszkaoców Mazowsza. Osiągnięcie zakładanych rezultatów zależed jednak będzie od
procesów zachodzących w gospodarce kraju i Europy. Dlatego też dopuszcza się, zgodnie z zapisami
Umowy Partnerstwa, ich rewizję i renegocjacje założonych wartości.
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim rynku
pracy, w szczególności osób z grup defaworyzowanych
Sytuacja na mazowieckim rynku pracy, pomimo jego lepszej kondycji niż na pozostałych obszarach
kraju, nadal wymaga podejmowania działao wpływających na jego równowagę i stabilizację.
Jednocześnie skutecznośd podejmowanych działao zależy w dużym stopniu od koncentracji wsparcia
na wybranych grupach docelowych, tj. takich, które doświadczają największych trudności związanych
z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Dlatego też przedmiotowe wsparcie koncentruje się
przede wszystkim na wybranych grupach docelowych, którym na poziomie województwa nadano
status osób defaworyzowanych na rynku pracy. Zaliczenia do grup defaworyzowanych na rynku pracy
dokonano w kontekście założenia, że wsparcie regionalne na rynku pracy powinno byd kierowane
głównie do osób wskazanych przez Komisję Europejską w związku z wyzwaniami dla Polski, oraz na
podstawie raportów statystycznych sporządzonych w oparciu o sprawozdania statystyki publicznej
agregowanej na poziomie centralnym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Grupy te
obejmują: osoby młode – od 25 do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne,
osoby bez kwalifikacji, osoby długotrwale bezrobotne i kobiety. Rosnące trudności ze znalezieniem
pracy osób do 30 i po 50 roku życia, wzrost liczby zwolnieo grupowych z przyczyn niedotyczących
pracowników, niedostosowanie rynku pracy do zmiany struktury demograficznej mogą byd
zniwelowane poprzez aktywne i prewencyjne środki rynkowe dostępne na wczesnym etapie.
Monitorowanie procesów zachodzących po stronie popytowej i podażowej rynku pracy jest
konieczne dla prawidłowej oceny skuteczności podejmowanej na nim interwencji, a także dla
identyfikacji potencjalnych zagrożeo, kierunków zmian, dla dostarczenia niezbędnych informacji
wspierających procesy decyzyjne. Działania podejmowane w ramach niniejszego celu szczegółowego
będą ukierunkowane przede wszystkim na doprowadzenie do zatrudnienia, w tym samozatrudnienia
osób ze wskazanych grup defaworyzowanych. Obejmowały one będą między innymi pomoc w
nabywaniu nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, pomoc w uzyskaniu opieki nad dziedmi
do lat 3 rozumianej jako wspieranie tworzenia nowych miejsc opieki oraz działania dotyczące zwrotu
kosztów opieki na dziedmi do lat 3, dotacje na samozatrudnienie, pomoc w podjęciu zatrudnienia
poza miejscem zamieszkania.
Zmiany zachodzące na mazowieckim rynku pracy, które wynikają z czynników demograficznych,
strukturalnych i ekonomicznych, warunkują koniecznośd podjęcia efektywnych działao na rzecz
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Istotnym problemem mazowieckiego
rynku pracy jest również wysoki poziom bezrobocia na wsi. Wymogi modernizującej się gospodarki
wymuszają potrzebę zmiany struktury zatrudnienia na obszarach wiejskich. Wspieranie aktywności
zawodowej mieszkaoców województwa, przy wykorzystaniu inicjatyw lokalnych, daje możliwośd
lepszej i trafniejszej interwencji społecznej w poszczególnych subregionach, w tym również na
149

poziomie powiatów. Ponadto pozwoli na zapewnienie integracji działao podejmowanych na szczeblu
powiatów z działaniami wspieranymi przez Samorząd Województwa współfinansowanymi w ramach
RPO WM 2014-2020. Wspieranie partnerstwa i dialogu jest jednym z kluczowych elementów
osiągnięcia trwałego zrównoważonego wzrostu w regionie. Pozwoli ono na włączenie do procesu
przebudowy lokalnego rynku pracy jego uczestników, zwiększając szanse na osiągnięcie celu.
Tworzenie partnerstw na rzecz wspierania przedsiębiorczości przyniesie trwały efekt wzrostu
świadomości w zakresie odpowiedzialności społecznej różnych interesariuszy regionalnego rynku
pracy za zachodzące na nim zjawiska i procesy, co w konsekwencji przełoży się na tworzenie miejsc
pracy.
Podejmowane działania w ramach celu szczegółowego w sposób istotny wpłyną na zwiększenie
aktywności i mobilności zawodowej mieszkaoców Mazowsza, przyczyniając się do reaktywacji
zatrudnieniowej tych osób pozostających bez pracy w formie podjęcia zatrudnienia lub
samozatrudnienia, co z kolei ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie głównego celu programu w
zakresie podniesienia poziomu życia mieszkaoców oraz przekłada się na zwiększenie wskaźnika
zatrudnienia poprzez reaktywację zawodową osób pozostających bez pracy. Zakłada się, że
podstawowym rezultatem działao podejmowanych w tym celu szczegółowym będzie doprowadzenie
do zatrudnienia minimum 46% osób uczestniczących w programie.
Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy.
Istotnym elementem warunkującym poprawę na rynku pracy w kontekście wzrostu wskaźnika
zatrudnienia jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród osób z grup niedefaforyzowanych,
w szczególności osób fizycznych prowadzących lub zamierzających uruchomid własną działalnośd
gospodarczą, w tym również osób odchodzących z rolnictwa oraz sektora MŚP. Działania w ramach
niniejszego celu szczegółowego będą polegały na wspieraniu uruchomienia własnej działalności
gospodarczej lub rozwój prowadzonej już działalności ukierunkowany na tworzenie nowych miejsc
pracy. Będą uzupełnieniem interwencji zaprogramowanej w I Osi Priorytetowej i wraz z nią stanowid
będą element polityki wspierania sektora MŚP jako głównego kreatora miejsc pracy w województwie.
Bardzo ważnym jest również fakt, iż interwencja realizowana w ramach przedmiotowego celu
szczegółowego będzie mied znaczący wkład w reaktywację zawodową osób pozostających bez
zatrudnienia poprzez działania promujące elastyczne formy zatrudnienia jako mechanizm
rozszerzający możliwości aktywności zawodowej. Działania podejmowane w ramach niniejszego celu
szczegółowego przyczynią się wprost do celu głównego programu, jakim jest zwiększenie
konkurencyjności MŚP.
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
W warunkach załamania gospodarczego ochrona miejsc pracy, w szczególności w sektorze MŚP, ma
znaczenie priorytetowe z uwagi na ich stosunkowo małą odpornośd na kryzys. Na tym tle bardzo
niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że w 2012 r. 197 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnieo
grupowych dotyczących 29 351 osób, a 347 pracodawców zwolniło 8 449 pracowników w ramach
zwolnieo grupowych. Konieczne jest zatem wczesne reagowanie umożliwiające osobom zwolnionym
lub będącym w okresie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracowników łagodną zmianę
w warunkach zatrudnienia lub promocji i przygotowania do samozatrudnienia oraz firmom będącym
w trudnej sytuacji ekonomicznej, w związku z niekorzystnymi warunkami koniunkturalnymi, realizację
planów ratunkowych w sposób zabezpieczający jak najmniejsze ograniczenia ich zasobów ludzkich.
Zmieniająca się sytuacja demograficzna wpłynie na koniecznośd zwiększenia działao w zakresie
dostosowywania kwalifikacji i umiejętności coraz starszych pracowników do potrzeb pracodawcy
w przedsiębiorstwach wolnych od zagrożenia redukcją etatów. Istotnym elementem w prawidłowej
realizacji tego zadania będzie wprowadzenie popytowego podejścia do procesu kształcenia kadr,
który inicjowany będzie przez pracodawców i organizowany według określonych przez nich
warunków w zakresie programu i – co się z tym wiąże – efektów. Zapewnienie odpowiedniej jakości
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procesów szkolenia zabezpieczało będzie korzystanie z Rejestru Usług Rozwojowych,
monitorowanego na poziomie krajowym. Zasady funkcjonowania Indywidualnego Systemu Szkoleo
zostaną przedstawione w dokumentach uszczegóławiających program. Dostosowywanie kwalifikacji
pracowników do potrzeb pracodawcy będzie wymagało także prowadzenia określonych zasad
zarządzania wiekiem w sektorze MŚP. Działania podejmowane w ramach niniejszego celu
szczegółowego przyczynią się wprost do celu głównego programu, jakim jest zwiększenie
konkurencyjności MŚP. Kierowane będą przede wszystkim do sektora MŚP i jego kadr.
Wsparcie wydłużenia aktywności zawodowej
Prognozowane zmniejszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym na korzyśd liczby osób w wieku
poprodukcyjnym, wydłużenie wieku emerytalnego ujawnia koniecznośd zintensyfikowania działao
zapobiegających przedwczesnemu wychodzeniu z zatrudnienia ze względów zdrowotnych
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju prezentuje nowe podejście do działao prozdrowotnych,
traktując dobrostan zdrowotny społeczeostwa jako integralną zmienną charakteryzującą jakośd
kapitału ludzkiego. Dobry stan zdrowia populacji został uznany za istotną przesłankę poprawy jakości
życia. Starzejące się społeczeostwo regionu narażone jest znacznie częściej na przedwczesne
wychodzenie z rynku pracy z powodu zdrowia. Statystyki ZUS już dziś wskazują na poważne
zakłócenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym w związku z zachorowaniami, które
prowadzą do orzekania o niezdolności do pracy. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w roku 2030 na
poziomie 71% musi obejmowad interwencję nie tylko w zakresie aktywizacji osób pozostających bez
zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, ale powinno dotyczyd także interwencji na rzecz poprawy
stanu zdrowia grupy osób w wieku aktywności zawodowej. Konieczne są działania prowadzące do
zmniejszenia przedwczesnej umieralności, zachorowalności i niepełnosprawności poprzez
przyspieszenie postępów w zwalczaniu szkodliwych dla zdrowia zachowao i warunków, które
prowadzą do większej zapadalności na choroby cywilizacyjne (głównie nowotwory, choroby układu
oddechowego, układu krążenia, cukrzycę i choroby psychiczne). Zgodnie z zapisami strategii
niezbędne jest zintensyfikowanie działao profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, wdrożenie
działao eliminujących różnice w zdrowiu wynikające między innymi z uwarunkowao społecznych oraz
poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, tak aby umożliwid szybki i efektywny
powrót na rynek pracy. Podejmowane działania polegały będą przede wszystkim na wdrażaniu
zdrowotnych programów profilaktycznych dla mieszkaoców województwa w zakresie wynikającym z
diagnozy oraz wspieraniu pracowników, których stan zdrowia uniemożliwia dotychczasową
aktywnośd zawodową i kierowane będą w szczególności do osób aktywnych zawodowo i osób
zamieszkałych na terenach wiejskich. Istotne znaczenie mają także działania wobec osób
przedwcześnie wychodzące z rynku pracy z powodów innych niż zdrowotne. Są one komplementarne
do działao podejmowanych na poziomie centralnym w celu aktywizacji zawodowej osób w wieku 50
lat przez MPiPS. Główne postulowane przez MPiPS działania wiążą się z wypracowanym centralnie
kompleksowym modelem aktywizacji. Działania podejmowane w ramach niniejszego celu
szczegółowego przyczynią się wprost do celu głównego programu w części zwiększenia
konkurencyjności MŚP oraz w części podniesienia jakości życia mieszkaoców regionu.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:
 wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalnośd
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Zestawienie głównych grup docelowych:
 osoby fizyczne zamieszkałe na terenie regionu w wieku 18-64 lata;
 przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie.
151

Wskaźniki rezultatu:

Id.

Wskaźnik

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu

Cel szczegółowy 1

Liczba osób
zatrudnionych po
opuszczeniu programu
(w tym
samozatrudnieni)
Liczba osób
posiadających
zatrudnienie 6 miesięcy
po opuszczeniu
programu (w tym
samozatrudnieni)

Jednostka
pomiaru

Referencyjny
wskaźnik produktu
z listy wspólnych
wskaźników UE

Wartośd
bazowa

Jednostka
pomiaru dla
wartości
bazowej i
docelowej

Rok
bazowy

Wartośd
docelowa
(2023 r.)

Źródło
danych

Częstotliwośd
raportowania

Długotrwale
bezrobotni

Monitoring

2 razy/rok

Niepełnosprawni

Monitoring

2 razy/rok

Poniżej 25 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

Powyżej 54 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

Długotrwale
bezrobotni

Monitoring

2 razy/rok

Niepełnosprawni

Monitoring

2 razy/rok

Poniżej 25 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

Powyżej 54 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

osoby

osoby

osoby

Cel szczegółowy
3

Cel szczegółowy 2

Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba utworzonych
miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej
Liczba osób
zatrudnionych po
opuszczeniu programu
(w tym
samozatrudnieni)
Liczba utworzonych
mikroprzedsiębiorstw
działających 30 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia
finansowego
Liczba utworzonych
miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej
Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu

1 raz/4 lata

sztuk

n/d

Ewaluacja

sztuk

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Poniżej 25 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

Powyżej 54 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

sztuk

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

sztuk

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Zatrudnieni (w tym
samozatrudnieni)

Monitoring

2 razy/rok

Poniżej 25 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

osoby

osoby
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Powyżej 54 r. ż.

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

Liczba osób
posiadających
zatrudnienie 6 miesięcy
po opuszczeniu
programu (w tym
samozatrudnieni)

osoby

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Cel szczegółowy 4

Liczba osób, które po
opuszczeniu programu
podjęły pracę lub
kontynuowały
zatrudnienie w
dotychczasowym
miejscu pracy
Liczba osób
znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku
pracy 6 miesięcy po
opuszczeniu programu

Wskaźniki produktu310:
Cel szczegółowy 1: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim
rynku pracy, w szczególności osób z grup de faworyzowanych
Lp.

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartośd
docelowa na
2023 r.

Źródło danych

1

Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu

osoby

23 857

Monitoring

2

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w ramach
programu

osoby

7 979

Monitoring

3

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach
programu

osoby

771

Monitoring

4

Liczba osób w wieku do 30 lat objętych wsparciem w ramach programu

osoby

7 317

Monitoring

5

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w ramach
programu

osoby

4 941

Monitoring

6

Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie

osoby

3 184

Monitoring

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku pracy
Lp.

1

Wskaźnik

Liczba osób, które otrzymały dotację na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach programu,

Jednostka miary

Wartośd
docelowa na
2023 r.

Źródło danych

osoby

868

Monitoring

310

Tabela zawiera propozycję wspólną MPiPS i MRR dotyczącą objęcia wsparciem i monitorowania grupy wiekowej od 50 roku życia. Zapisy RPO WM dotyczą
grupy wiekowej od 54 roku życia, wymienionej w projekcie rozporządzenia EFS. W sytuacji zaakceptowania przez KE propozycji, zakres wsparcia zostanie w RPO
WM rozszerzony na grupę wiekową od 50 roku życia.
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Cel szczegółowy 3: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Lp.

Wskaźnik

Jednostka
miary

Wartośd
docelowa na
2023 r.

Źródło danych

1

Liczba osób zatrudnionych objętych wsparciem w programie (w tym
samozatrudnieni)

osoby

19 244

Monitoring

2

Liczba osób zatrudnionych w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie

osoby

3 274

Monitoring

3

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
objętych wsparciem w programie

osoby

Monitoring

4

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w
programie

osoby

Monitoring

Cel szczegółowy 4: Wsparcie wydłużenia aktywności zawodowej
Lp.

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wartośd
docelowa na
2023 r.

Źródło danych

1

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

Monitoring

2

Liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi w programie

osoby

Monitoring

3

Liczba osób objętych programami rehabilitacji medycznej ułatwiającymi
powrót do pracy

osoby

Monitoring

Źródło
danych

Kwota
rezerwy
wykonania,
która zostanie
ostatecznie
alokowana w
2019 r.

Ramy wykonania:

Lp.

1

2

Krok
implementacyjny,
wskaźnik finansowy,
produktu lub rezultatu

Jednostka
miary

Liczba osób
długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w ramach
programu

osoby

Liczba osób, które
otrzymały środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w
programie

osoby

Fundusz

EFS

EFS

Kamieo
milowy
na 2018
rok

Wartośd
docelowa
(2023)

monitoring

monitoring

Wyjaśnienie
istotności
wskaźnika dla
oceny
Wskaźnik ważny ze
względu na
znaczący udział
alokacji finansowej
na tą Oś
priorytetową.
Osoby długotrwale
bezrobotne
stanowią ok.. 1/3
osób objętych
wsparciem w
postaci aktywizacji
zawodowej, na
który to rodzaj
wsparcia
przeznaczono
ponad 30%
środków w ramach
Osi priorytetowej.
Wskaźnik ważny ze
względu na
znaczący udział
alokacji finansowej
na tą Oś
priorytetową.

12,42
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3

Liczba osób
zatrudnionych
objętych wsparciem w
programie (w tym
samozatrudnieni)

4

Odsetek wydatków
certyfikowanych do
alokacji (zasada n+3)

osoby

EFS

monitoring

%

EFS

monitoring

Dotacje zwrotne i
bezzwrotne
stanowią prawie
40% środków
przeznaczonych na
Oś 6.
Wskaźnik ważny ze
względu na
znaczący udział
alokacji finansowej
na tą Oś
priorytetową.
Osoby zatrudnione
będą stanowid
zdecydowaną
większośd osób,
które uzyskają
wsparcie w PI 8.9,
na który to Cel
szczegółowy
przeznaczono 19%
alokacji Osi.
Wskaźnik określa
poziom wydatków
certyfikowanych do
kooca 2018 r..

Tryb wyboru projektów:
 konkursowy;
 pozakonkursowy – zakłada się tryb pozakonkursowy dla celu szczegółowego nr 1 Zwiększenie
aktywności zawodowej osób z grup defaworyzowanych pozostających bez zatrudnienia na
mazowieckim rynku pracy. Wynika to z faktu, że jest to najważniejszy obszar działao w ramach Osi
priorytetowej VI. Wnosi on zarazem największy wkład w realizację jej celu. Odpowiada wprost
założeniom polityki rynku pracy, która prowadzona jest przez publiczne służby zatrudnienia jako
zadania rządowe zlecone i zadania własne samorządu terytorialnego. Wdrażanie przedmiotowego
celu szczegółowego w ramach projektu systemowego zagwarantuje najwyższy stopieo realizacji
przedmiotowej polityki w sposób komplementarny z działaniami Rządu oraz znajduje umocowanie
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U.2013.674. Dodatkowo, analizy prowadzone przez MPiPS wykazują, że średnia efektywnośd
zatrudnieniowa w kraju, w projektach realizowanych przez SUP, jest na poziomie 55%, co
gwarantuje utrzymanie odpowiednio niskich kosztów ponownego zatrudnienia. Dodatkowo
projekt systemowy przewiduje się również w celu szczegółowym nr 3. Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Działania przewidziane do realizacji w trybie
pozakonkursowym, w tym celu szczegółowym dotyczą wdrożenia popytowego podejścia do
systemu szkoleo kadr dla pracodawców. W związku z długotrwałym procesem monitorowania
przez jednostki organizacyjne samorządu Województwa Mazowieckiego, np. Wojewódzki Urząd
Pracy, zmieniających się wymogów kwalifikacyjnych w zgłaszanych do SUP ofertach pracy oraz
faktem, iż posiadają one wyspecjalizowane komórki organizacyjne – centra informacji i
planowania kariery zawodowej oraz wyspecjalizowaną kadrę, specjalistów ds. projektów
systemowych daje największą gwarancję na prawidłową realizację przedmiotowych działao. Na
poparcie słuszności podejścia do systemowego wdrażania niniejszych operacji wskazują analizy
porównujące koszt uczestnictwa w programie PO KL w ramach trybu konkursowego i
pozakonkursowego. Dzięki realizacji projektów systemowych w ramach statutowych zadao PSZ
w przedmiotowych projektach nie występują koszty związane z funkcjonowaniem instytucji
(koszty pośrednie, koszty zarządzania) i obsługą projektów. Wszystkie przyznane środki
przekazywane są na wsparcie dla uczestników projektów. Średni koszt jednostkowy realizowanych
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projektów wynosi ok. 8.000,00 zł (przy uwzględnieniu faktu, że w ramach Poddziałania 6.1.3
udzielane są środki finansowe na założenie działalności gospodarczej w wysokości ok. 20.000,00 zł
na osobę. Do tej pory przedmiotowe wsparcie otrzymało ponad 17.500 osób.). Natomiast w
przypadku Poddziałania 6.1.1 koszt jednostkowy przypadający na jednego uczestnika projektu od
2011 r. wynosi ok. 15.000,00 zł. Jest więc prawie 2 razy wyższy.
Komplementarnośd wewnętrzna:
 Oś priorytetowa I – Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd;


Oś priorytetowa III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;



Oś Priorytetową IV – Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu;



Oś priorytetowa VII – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;



Oś priorytetowa VIII – Edukacja dla rozwoju regionu.

Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa VI – Rozwój rynku pracy realizowad będzie w ramach Strategii Europa 2020 priorytet
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną poprzez:
 zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na mazowieckim rynku
pracy, w szczególności osób z grup defaworyzowanych;
 zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym rynku;
 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie;
 wsparcie wydłużenia aktywności zawodowej.
Mechanizm finansowania:
 pomoc bezzwrotna (dotacja);
 instrument finansowy, np. instrumenty dłużne, instrumenty mieszane i kapitałowe,
subsydiowanie odsetek.
Pomoc publiczna:
 Pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.7. OŚ PRIORYTETOWA VII - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
W ramach Osi Priorytetowej VII realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:


Priorytet Inwestycyjny: 9.4 Aktywna Integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności;



Priorytet Inwestycyjny: 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;



Priorytet Inwestycyjny: 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz działania na rzecz zwiększenia szans
na zatrudnienie przez aktywizowanie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym w szczególności:



integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowana
na aktywizację społeczno-zawodową;



wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziedmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin
z osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin z innymi osobami zależnymi;



działania profilaktyczne i informacyjne adresowane do osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ubóstwem;



monitorowanie problemów społecznych, programów i działao z zakresu pomocy i aktywnej
integracji, upowszechnianie dobrych praktyk.

2.

Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, tworzących szansę
włączenia społecznego i/lub zatrudnienia, w tym w szczególności:



rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych i medycznych dla
osób niesamodzielnych (w tym dla osób starszych) oraz metod pracy środowiskowej (w tym
streetworkingu);



pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, w tym przez wsparcie systemu pieczy
zastępczej, zwiększenie dostępu do różnych form opieki nad dziedmi, terapii dla rodzin, asysty
rodzinnej, asystenta osoby niepełnosprawnej;



rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością i jego rodziny;



zwiększenie zakresu i jakości usług społecznych świadczonych przez jednostki organizacyjne
pomocy i integracji społecznej i jednostki wsparcia rodziny;



poprawa dostępności usług opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji;



poprawa dostępu do specjalistycznego wsparcia dla grup osób niepełnosprawnych, w
szczególności wspierających aktywnośd zawodową.

3.

Poprawa jakości i zwiększenie zakresu zadao realizowanych przez podmioty ekonomii
społecznej w obszarze integracji społecznej i zawodowej, w tym w szczególności:



tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez m.in. wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
społecznych;



wspieranie działao organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej w
realizacji usług pomocy społecznej oraz usług w zakresie integracji zawodowej;
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świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej;



wspieranie tworzenia regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;



monitorowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz koordynowanie zadao w tym zakresie;



upowszechnianie informacji i wiedzy o działalności podmiotów ekonomii społecznej w celu
zwiększenia ich roli w rozwiązywaniu problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Uzasadnienie:
Zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego, 80% środków na realizację RPO WM 2014-2020 (kategoria region bardziej
rozwinięty), przeznaczonych będzie na maksymalnie cztery priorytety inwestycyjne określone w art. 3
ust. 1 wymienionego rozporządzenia. W ramach celu tematycznego 9, konieczne jest wskazanie
jednego priorytetu inwestycyjnego, w którym nastąpi koncentracja środków. Priorytetem tym jest
wsparcie aktywnej integracji (9.4). Z uwagi na potrzeby w zakresie rozwoju usług społecznych, w tym
zdrowotnych – ze względu na zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy oraz na istotną rolę
ekonomii społecznej w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej, jako priorytety uzupełniające,
wybrane zostały - PI 9.7 i PI 9.8.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz działania na rzecz zwiększenia szans na
zatrudnienie przez aktywizowanie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 będzie kierowane do osób, które zgodnie z ustawą z dnia 13
czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2 i 3) podlegają wykluczeniu społecznemu i ze
względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoid swoich potrzeb życiowych i znajdują się
w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym (z wyjątkiem osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymają
wsparcie w ramach Osi VI). Objęte nim będą przede wszystkim najbardziej dyskryminowane grupy,
a jednocześnie grupy o możliwym do zwiększenia potencjale zatrudnieniowym - osoby
niepełnosprawne (w tym niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym), osoby odbywające
karę pozbawienia wolności, osoby opuszczające zakłady karne, Romowie (objęci dotychczas
wsparciem na szczeblu krajowym), a także osoby opuszczające zakłady poprawcze, schroniska dla
nieletnich oraz ośrodki kuratorskie (na tę grupę zwraca uwagę Umowa Partnerstwa).
Wszechstronne i zindywidualizowane wsparcie będzie niezbędne do redukcji ubóstwa - jednego
z celów perspektywy finansowej 2014-2020. Wobec niewystarczającej skuteczności dotychczasowych
działao (statystyki dotyczące długotrwałego bezrobocia, liczba osób otrzymujących świadczenia
społeczne, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych), osoby wykluczone i zagrożone
wykluczeniem społecznym powinny korzystad z bardziej kompleksowego wsparcia. W stosownych
przypadkach, poza doradztwem, poradnictwem, kształceniem i szkoleniem zawodowym (także
przygotowującym
do samodzielnego poruszania się na rynku pracy), należy zapewnid środki towarzyszące, np. usługi
opiekuocze, usługi zdrowotne, usługi prawne. W celu zapewnienia skuteczności w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej, wspierane będą kompleksowe, zintegrowane, międzysektorowe
działania podmiotów realizujących zadania pomocy i integracji społecznej, urzędów administracji
publicznej, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Konieczne jest przede wszystkim zwiększenie
skuteczności współpracy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z jednostkami
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organizacyjnymi rynku pracy. Działania na rzecz przyspieszenia włączenia społecznego powinny
przebiegad dwutorowo. Poza działaniami integrującymi i aktywizującymi, ważne dla ograniczenia skali
wykluczenia społecznego i ubóstwa będą miały działania profilaktyczne, zapewniające poradnictwo i
edukację społeczną dla grup zagrożonych wykluczeniem, upowszechnianie dobrych praktyk w
zakresie zapobiegania wykluczeniu, zapewnieniu informacji o możliwości korzystania z usług
społecznych, m.in. przez ubogie rodziny z dziedmi, osoby niepełnosprawne, osoby starsze. Działania
w tym zakresie powinny byd kierowane w szczególności do rodzin, aby zapobiegad zjawisku
dziedziczenia ubóstwa. Wśród rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jest ok. 27 tysięcy
rodzin zagrożonych ubóstwem, w tym rodzin niepełnych i wielodzietnych311. Są to rodziny niezdolne
do samodzielnego stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do zdobywania wiedzy. Rodziny w
szczególnie trudnym położeniu, potrzebujące wsparcia to także ubogie rodziny z dziedmi, rodziny z
osobami starszymi, rodziny z osobami niepełnosprawnymi oraz z innymi osobami zależnymi.
Realizacja działao w zakresie zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz zwiększenia
szans na zatrudnienie przez aktywizowanie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym jest bezpośrednio powiązana z celem 2. Umowy Partnerstwa, którym jest poprawa
spójności
społecznej
i terytorialnej. Ma także wpływ na osiągnięcie celu głównego programu, realizując jego założenia w
zakresie podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności regionu.
Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, tworzących szansę włączenia
społecznego i zatrudnienia
Komisja Europejska w Komunikacie pn. „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z
ubóstwem
i wykluczeniem społecznym” (KOM(2010) 758)6 podkreśliła, że istotnym środkiem przeciwdziałania
ubóstwu jest zapobieganie chorobom i zapewnianie dostępu do skutecznej i taniej opieki zdrowotnej
i społecznej.
W związku ze zmianami demograficznymi następuje systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi
opieki zdrowotnej, a także na usługi społeczne – rehabilitacyjne, profilaktyczne, pielęgnacyjne,
opiekuocze. Aby jak najdłużej osoby niesamodzielne mogły przebywad w swoich środowiskach,
konieczne jest zwiększanie dostępu do profesjonalnych usług opiekuoczych (w tym specjalistycznych)
oraz medycznych (np. rehabilitacji) poprzez wspieranie podmiotów oferujących takie usługi, a w
szczególności zapewnienie dostępu do szkoleo osobom bezrobotnym, które chciałyby założyd firmę,
spółdzielnię socjalną zajmującą się świadczeniem takich usług.
Należy rozwijad istniejące już formy wsparcia dziennego, tj. zwiększad w miarę potrzeb liczbę
środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów pomocy, szczególnie w mniejszych
gminach oraz na wsiach oraz zapewniad transport do tych placówek dla osób mieszkających w
gminach/wsiach sąsiednich, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów. Należy także
rozwijad i poszerzad zakres zajęd prowadzonych w tych placówkach. Należy inicjowad powstawanie
mieszkao treningowych.
Konieczne jest również rozwijanie nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu monitoringu. W tym celu należy opracowad
program, dzięki któremu będzie można testowad różnego rodzaju rozwiązania.

311

E. Wyszołmierska, Problem ubóstwa na terenie Województwa Mazowieckiego w 2009 r., Warszawa 2010, opracowanie dostępne na stronie internetowej:
www.stat.gov.pl
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Efektem wdrażania powyższych działao będzie poprawa sprawności osób niesamodzielnych, a w
rezultacie ich niezależne funkcjonowanie w środowisku. Pozostawienie osoby w jej środowisku
skutkuje większą integracją ze społecznością. Rozwój środowiskowych form wsparciato również
kreowanie nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach zatrudnienia.
Jedna z metod pracy środowiskowej jest streetworking. W celu upowszechnienia streetworkingu w
województwie mazowieckim należy przeprowadzid szkolenia uwzględniające tę metodę pracy z
różnymi grupami osób zagrożonych wykluczeniem oraz podjąd działania na rzecz zatrudnienia
streetworkerów w instytucjach pomocy społecznej, a także w organizacjach pozarządowych. Rozwój
tej metody na terenie województwa pozwoliłby na dotarcie do grup, które nie korzystają ze wsparcia
instytucji pomocy społecznej. Szerszy dostęp do osób najbardziej wykluczonych pozwoli na
wypracowanie bardziej skutecznych usług dla tej grupy, co pozwoli zminimalizowad stopieo
wykluczenia.
Działanie „Rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny” w 2. celu szczegółowym odpowiada na potrzeby
regionu poprzez zwiększanie dostępności do kompleksowych usług dla dzieci urodzonych z niską i
bardzo niską masą urodzeniową, gdyż one są zagrożone zaburzeniami w rozwoju, a tym samym
powstawaniem różnego rodzaju niepełnosprawności. Niepełnosprawnośd natomiast wpływa na
funkcjonowanie w życiu społecznym tych dzieci oraz członków ich rodzin.
W tym celu należy zwiększyd dostęp do usług wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez tworzenie
placówek wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanie transportu dla dzieci i rodziców do
najbliższej placówki lub przyjazd specjalistów do miejsca zamieszkania dziecka. Usługi wczesnego
wspomagania należy rozwijad w kierunku kompleksowej i skoordynowanej pomocy, czyli świadczenia
równocześnie uzupełniających się wzajemnie działao medyczno – rehabilitacyjno - terapeutycznych
oraz rewalidacyjno – wychowawczych objętych jednym programem, wspólnie opracowanym,
realizowanym i objętym ewaluacją przez odpowiednio przygotowanych specjalistów.
Efektem podjętych jak najwcześniej działao wspomagających rozwój dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością oraz jego rodziny będzie skuteczne kompensowanie występujących u dziecka
dysfunkcji i deficytów, ale także zapobieganie pojawianiu się zaburzeo rozwoju o charakterze
wtórnym. Nakłady na wczesną interwencję i wczesne psychopedagogiczne wspomaganie rozwoju
mogą przyczynid się do ograniczenia w przyszłości wydatków na opiekę zdrowotną, opiekę i
świadczenia socjalne dla niesprawnych, niezaradnych, bez odpowiedniego wykształcenia oraz źle
przystosowanych społecznie dorosłych osób niepełnosprawnych. Udzielanie kompleksowego
wsparcia rodzinie pozwoli eliminowad negatywne skutki niepełnosprawności, tj. porzucanie
zatrudnienia na rzecz konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
zapobieganie konfliktom rodzinnym oraz uzależnieniom, a także ubożeniu rodziny.
Działanie „Poprawa dostępności usług opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji” w 2. celu
szczegółowym odpowiada na potrzeby regionu poprzez zapewnienie większej dostępności do poradni
specjalistycznych, co ma skrócid odległośd pacjenta do poradni oraz czas oczekiwania na poradę. Ma
to duże znaczenie przy upowszechnianiu profilaktyki zdrowotnej, czyli dążeniu do tego, aby jak
najwcześniej wykrywad ewentualne choroby, które mogą stad się przyczyną przerwania pracy,
uzależnienia od innych osób. Większy dostęp do usług opieki zdrowotnej pozwoli na uniknięcie wielu
sytuacji, z powodu których osoby stają się narażone na wykluczenie, np. na niepełnosprawnośd,
uzależnienia, długotrwałe choroby.
Wsparcie dla ochrony zdrowia, w szczególności zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług
zdrowotnych ma kluczowe znaczenie w kontekście wykluczenia społecznego. Nierówny dostęp do
takich usług jest bezpośrednią przyczyną wykluczenia osób z życia społecznego i powstawania
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nierówności społecznych. Brak wczesnego diagnozowania, ze względów materialnych, osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem może mied negatywne długotrwałe konsekwencje. Brak
wczesnego diagnozowania dzieci może wpłynąd na późniejszy brak możliwości wykorzystanie ich
potencjału i aspiracji.
W ramach RPO WM 2014-2020 wsparcie uzyskają interwencje ograniczające nierówności w zakresie
dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług. Działania na rzecz rozwoju usług społecznych,
wsparcie procesu deinstytucjonalizacji i rozwoju środowiskowych form opieki przyczyni się do
zwiększenia i wyrównywania dostępu do usług oraz zwiększy samodzielnośd osób zależnych, jak też
umożliwi podjęcie zatrudnienia osobom opiekującym się tymi osobami. Ważnym ogniwem działao
powinno byd rozwijanie usług realizowanych w placówkach dziennego pobytu, które tworzą warunki
do integracji, a ponadto dają możliwośd zatrudnienia osobom bez pracy – przez możliwośd
zatrudnienia w tych placówkach. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych to także
poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci i rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem oraz rodzin z dysfunkcjami i zagrożonych dysfunkcją. W przypadku rodzin, wśród
których rodziny z dziedmi (w szczególności rodziny wielodzietne) są szczególnie narażone na
wykluczenie społeczne, celem jest włączenie społeczne, a także zapobieganie dziedziczeniu
wykluczenia i ubóstwa.
Działanie „Poprawa dostępu do specjalistycznego wsparcia dla grup osób niepełnosprawnych, w
szczególności wspierających aktywnośd zawodową” w 2. celu szczegółowym odpowiada na potrzeby
regionu poprzez zapewnienie powszechnego bezpłatnego dostępu osobom niepełnosprawnym do
usług odpowiadającym ich potrzebom. Wsparcie te powinno byd skierowane na reintegrację
społeczną i zawodową.
W tym celu należy przede wszystkim przeprowadzid analizę potrzeb osób niepełnosprawnych w
województwie mazowieckim, obejmując badaniem różne typy niepełnosprawności, różne potrzeby
osób niepełnosprawnych (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi), różne kategorie wiekowe, różną
pozycję na rynku pracy oraz sytuację materialną. Oferta wsparcia powinna uwzględniad także różnice
terytorialne w dostępie do usług. Niezaspokojone jest zapotrzebowanie na pomoc asystenta osoby
niepełnosprawnej (w tym ucznia niepełnosprawnego) i trenera pracy osoby niepełnosprawnej,
dlatego należy rozwijad te formy wsparcia.
Efektem bardziej dostosowanej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności
rozwoju asystentury dla tych osób będzie ich trwała integracja ze społeczeostwem, a także większe
szanse na znalezienie zatrudnienia, co też wiąże się z ich lepszym samopoczuciem psychicznym
(podniesienie własnej wartości), podniesieniem jakości życia oraz zwiększeniem dochodów.
Dodatkowo poprzez większą integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi ulegnie
poprawie wizerunek tych osób w opinii społecznej.
Działania realizowane w obszarze poprawy dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych profilaktyki, rehabilitacji i usług opiekuoczych, służyd będą spójności społecznej i terytorialnej (cel 2.
Umowy Partnerstwa) oraz realizacji celu głównego RPO WM 2014-2020, tzn. podniesieniu poziomu
życia i zwiększeniu konkurencyjności regionu.
Poprawa jakości i zwiększenie zakresu zadao realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej
w obszarze integracji społecznej i zawodowej
W realizowaniu celu „Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem” ważną rolę pełnią
podmioty ekonomii społecznej, które realizują m.in. zadania związane z zapewnieniem dostępu do
podstawowych usług społecznych, przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
tworzeniem nowych miejsc pracy (w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
rozwijaniem gospodarki lokalnej i rozwojem społeczeostwa obywatelskiego.
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Ze względu na znaczny potencjał tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób
wykluczonych społecznie, konieczne staje się wspieranie zatrudnienia wspierającego proces
reintegracji społecznej i zawodowej. Tworzenie nowych miejsc pracy w PES będzie działaniem
aktywizującym zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Funkcjonujące na rynku
podmioty ekonomii społecznej uzyskają w wyniku wsparcia potencjał zwiększający ich trwałośd oraz
możliwości odpłatnego świadczenia usług lub prowadzenia działalności gospodarczej, poza
zleceniami ze strony instytucji publicznych. Kampanie informacyjne zmieniające wizerunek PES oraz
upowszechnianie wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych jako partnerów usług rynkowych
wzmocni te tendencje. Przeprowadzenie standaryzacji oraz podniesienie jakości usług wspierających
ekonomię społeczną oraz włączenie ich do monitorowania i analiz kondycji sektora PES, umożliwi
prowadzenie spójnej i skutecznej polityki publicznej Mazowsza w kierunku upowszechniania
ekonomii społecznej.
Ekonomia społeczna tworzy warunki do podejmowania działao mających na celu wdrażanie nowych
rozwiązao w zakresie integracji społecznej i zawodowej, nowych form organizacyjnych,
pozwalających w sposób nowatorski rozwiązywad problemy społeczne i pozytywnie wpływad na
rozwój społeczny.
W celu zwiększenia skuteczności działao w zakresie zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ubóstwu
i zwiększeniu szans na zatrudnienie konieczne jest wspieranie zadao realizowanych przez podmioty
ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Efekty wsparcia ekonomii społecznej mogą
służyd nie tylko realizacji 2. celu Umowy Partnerstwa, tzn. spójności społecznej i terytorialnej, ale
także zwiększeniu konkurencyjności gospodarki (1. cel Umowy Partnerstwa). Realizacja działao
wspierających ekonomię społeczną służy realizacji celu głównego RPO WM 2014-2020, tzn.
podniesieniu poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności regionu.

Podejście terytorialne:
Działania w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem odbywad się będą, zgodnie
z koncepcją wyznaczania obszarów deficytowych, na podstawie mierników społeczno-gospodarczych.
Silniejsza koncentracja środków nastąpi na obszarach cechujących się największymi opóźnieniami
społeczno-gospodarczymi, określonymi na podstawie wskaźników pochodzących ze statystyki
publicznej. Obszary deficytowe na poziomie gminy w celu 9 będą wyznaczone przez następujące
wskaźniki/mierniki:
 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem (dane BDL GUS, 2011);


udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie
dzieci w tym wieku (dane BDL GUS, 2011).

Wskazane będą obszary sytuujące się w grupie 30% gmin w najbardziej niekorzystnym położeniu. Do
ustalania obszarów deficytowych będą wykorzystywane również dane własne (MCPS), dotyczące
rodzaju udzielanej pomocy, obszarów mało aktywnych (np. na etapie przygotowywania Planów
Działania, dokumentacji konkursowej).
W zakresie wspierania rozwoju usług społecznych, obszary wymagające szczególnej uwagi będą
określane przede wszystkim na podstawie danych GUS, MCPS, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej UM WM (mapy potrzeb z siecią
usług, obszary deficytowe). Będą one brane pod uwagę na etapie przygotowywania Planów Działania,
dokumentacji konkursowej.
Jeżeli chodzi o wsparcie ekonomii społecznej, do wyznaczania obszarów deficytowych, czy innych
obszarów, do których powinno byd kierowane wsparcie będą wykorzystywane dane statystyczne GUS
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i MCPS (ustalenie rozkładu terytorialnego podmiotów ekonomii społecznej, ustalenie obszarów, gdzie
nie ma współpracy jednostek samorządu terytorialnego i ekonomii społecznej). Dane statystyczne i
analizy, dotyczące poszczególnych gmin/powiatów/subregionów, będą wykorzystane do ustalenia
zasad preferowania wsparcia dla obszarów dotychczas mniej aktywnych lub do powierzania
wiodących zadao podmiotom doświadczonym, w regionach o dobrej współpracy ekonomii
społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, biznesu (np. na etapie przygotowywania Planów
Działania, dokumentacji konkursowej).
Zestawienie głównych grup beneficjentów:


wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Zestawienie głównych grup docelowych:


osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2 i
3) podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie
zaspokoid swoich potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym
(z wyjątkiem osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymają wsparcie w ramach Osi VI);



osoby odbywające karę pozbawienia wolności oraz osoby opuszczające zakłady karne (objęci
dotychczas wsparciem na poziomie kraju);



Romowie (objęci dotychczas wsparciem na poziomie kraju);



osoby opuszczające zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz ośrodki kuratorskie
(zalecenie MRR, zapisy w Umowie Partnerstwa);



osoby niesamodzielne/zależne (z wyjątkiem dzieci korzystających ze żłobków i przedszkoli);



rodziny wielodzietne, ubogie rodziny z dziedmi, rodziny z osobami starszymi, rodziny z osobami
niepełnosprawnymi oraz rodziny z innymi osobami zależnymi;


podmioty ekonomii społecznej.

Wskaźniki monitorowania:
Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1

Id

Wskaźnik

Liczba osób
nieaktywnych
zawodowo,
poszukujących
pracy po
opuszczeniu
programu

Kategoria
regionu
lub YEI

Bardziej
rozwinięt
y

Liczba osób, które
Bardziej
podjęły kształcenie rozwinięt

Jedno
s
tka
pomia
ru

osoby

osoby

Referencyj
ny wskaźnik
produktu
z listy
wspólnych
wskaźników
UE

Jednostka
War
pomiaru
tość
dla
baz
wartości
o
bazowej i
wa
docelowe
j

War
tość
doce
lowa
(202
3 r.)

Źródło
danych

Częstotli
wość
raportowani
a

Niepełnosprawn
i

Monitorin
g

2 razy/rok

Poniżej 25 r. ż.

Monitorin
g

2 razy/rok

Monitorin
g

2 razy/rok

Monitorin
g

2 razy/rok

Niepełnosprawn
i

Rok
bazow
y
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i szkolenie po
opuszczeniu
programu

y
Monitorin
g

2 razy/rok

Monitorin
g

2 razy/rok

Nieaktywni
zawodowo,
nieuczestnicząc
y w kształceniu i
szkoleniu

Monitorin
g

2 razy/rok

Niepełnosprawn
i

Monitorin
g

2 razy/rok

Poniżej 25 r. ż.

Monitorin
g

2 razy/rok

osoby

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Bardziej
rozwinięt
y

osoby

Liczba
projektów w
pełni lub
częściowo
realizowanych
przez partnerów
społecznych lub
organizacje
pozarządowe

Monitorin
g

2 razy/rok

Liczba miejsc pracy
Bardziej
utworzonych w
rozwinięt
przedsiębiorstwac
y
h społecznych

sztuk

n/d

Monitorin
g

2 razy/rok

sztuk

n/d

Monitorin
g

2 razy/rok

sztuk

n/d

Ewaluacja

1 raz/4 lata

Liczba osób
zatrudnionych po
opuszczeniu
programu

Bardziej
rozwinięt
y

Bardziej
rozwinięt
y

osoby

Cel
szczegółowy
2

Liczba osób
posiadających
zatrudnienie 6
miesięcy po
opuszczeniu
programu (w tym
samozatrudnieni)

Poniżej 25 r. ż.

Cel szczegółowy 3

Liczba
utworzonych
podmiotów
ekonomii
społecznej i
przedsiębiorstw
społecznych

Liczba miejsc pracy
utworzonych w
podmiotach
Bardziej
ekonomii
rozwinięt
społecznej nie
y
będących
przedsiębiorstwam
i społecznymi
Liczba miejsc pracy
istniejących co
najmniej 30
Bardziej
rozwinięt
miesięcy,
y
utworzonych w
przedsiębiorstwac
h społecznych

Wskaźniki produktu
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Cel szczegółowy 1: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz działania na rzecz
zwiększenia szans na zatrudnienie przez aktywizowanie osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Wskaźnik

Lp.

Jednostka
miary

Fundusz

Wartość
Kategoria docelowa
regionu
na 2023
r.

Źródło
danych

1

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

2

Liczba osób niepełnosprawnych objętych
wsparciem w programie

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

3

Liczba osób w wieku poniżej 25 lat objętych
wsparciem w programie

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

4

Liczba osób nieaktywnych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
objętych wsparciem w programie

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

Cel szczegółowy 2: Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych, tworzących
szansę włączenia społecznego i/lub zatrudnienia
Wartość
Jednostka
Kategoria docelowa
Fundusz
miary
regionu
na 2023
r.

Lp.

Wskaźnik

1

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, które skorzystały z usług społecznych
w ramach programu

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Źródło
danych
Monitoring

Cel szczegółowy 3: Poprawa jakości i zwiększenie zakresu zadao realizowanych przez podmioty
ekonomii społecznej w obszarze integracji społecznej i zawodowej
Wartość
Jednostka
Kategoria docelowa
Fundusz
miary
regionu
na 2023
r.

Wskaźnik

Lp.

Źródło
danych

1

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

2

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych
wsparciem

osoby

EFS

Bardziej
rozwinięty

Monitoring

Ramy wykonania
Kamie
Krok
Kateg
o
L
Jednos
implementacyjny,
Fund oria milow
p
tka
wskaźnik finansowy,
usz regio y na
.
miary
produktu lub rezultatu
nu
2018
rok

Liczba osób
zagrożonych
wykluczeniem
1
społecznym objętych
wsparciem w
programie

osoby

EFS

Bardz
iej
rozwi
nięty

Wartoś
Źródł
d
o
docelo
danyc
wa
h
(2023)

Wyjaśnienie istotności
wskaźnika dla oceny

Kwota rezerwy
wykonania,
która zostanie
ostatecznie
alokowana w
2019 r.

Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji finansowej
na tą Oś priorytetową.
Wskaźnik pokrywa
monit
zdecydowaną większośd
oring
osób wspartych w
ramach PI 9.4, na który to
priorytet przeznaczono
75% alokacji całej Osi
priorytetowej. Wskaźnik
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tożsamy jest też
realizowany w PI 9.8.

Odsetek wydatków
2 certyfikowanych do
alokacji (zasada n+3)

%

EFS

Bardz
iej
rozwi
nięty

100%

monit
oring

Wskaźnik określa poziom
wydatków
certyfikowanych do
kooca 2018 r..

3

(Powyższy wskaźnik powinien pokryd między 60-75% alokacji w ramach Osi priorytetowej 7.)

Tryb wyboru projektów:


konkursowy;



pozakonkursowy - realizacja projektów systemowych przewidziana jest w 1. celu szczegółowym. Obszary
objęte wsparciem systemowym to: 1. programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową,
uwzględniające kompleksowo instrumenty aktywizacji. Jak wskazują wyniki badan ewaluacyjnych
obecnego okresu programowania komponentu regionalnego PO KL projekty aktywizacyjne realizowane
w projekcie systemowym przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykazują się większą
skutecznością aktywizacyjną oraz większą efektywnością kosztową niż projekty realizowane w ramach
Działania 7.2. PO KL. Projekt systemowy realizujący cel szczegółowy nr 1 pozostanie również
komplementarny do projektów zaplanowanych do realizacji w POWER (tworzenie standardów i metod
dystrybucji W ramach tego działania, poza projektem systemowym, kierowanym do poszczególnych
grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przewiduje się odrębny projekt
systemowy (ze względu na specyfikę organizacyjną) z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób
odbywających karę pozbawienia wolności, w tym przede wszystkim z zakresu podnoszenia kwalifikacji i
wspierania kompleksowych działao na rzecz integracji skazanych ze społeczeostwem. Systemowy
charakter działao wynika z konieczności prowadzenia działao kompleksowych, wymagających
współpracy z jednostkami publicznymi w zakresie np. lokalu chronionego, resocjalizacji, zmiany
kwalifikacji. Poza tym przewiduje się projekty systemowe w 2. celu szczegółowym, w którym obszarami
strategicznymi są: rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, specjalistycznych usług
opiekuoczych oraz zwiększenie zakresu i jakości usług społecznych świadczonych przez jednostki
organizacyjne pomocy i integracji społecznej i jednostki wsparcia rodziny. W 3. celu w projekcie
systemowym realizowane będzie monitorowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz
koordynowanie zadao w tym zakresie ze względu na rozproszenie kompetencji wsparcia oraz informacji
o kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie. Projekt miałby charakter partnerski,
włączający zarówno instytucje publiczne jak i podmioty ekonomii społecznej, wspierające i monitorujące
sektor.

Komplementarnośd wewnętrzna:


Oś Priorytetowa I –Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd;



Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza;



Oś Priorytetowa IV – Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeostwu;



Oś Priorytetowa VI - Rozwój rynku pracy;



Oś Priorytetowa VIII - Edukacja dla rozwoju regionu.
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Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja Strategii Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet III – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójnośd społeczną i terytorialną poprzez:
 Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
Mechanizm finansowania:
 pomoc bezzwrotna (dotacja).

5.8. OŚ PRIORYTETOWA VIII - Edukacja dla rozwoju regionu
W ramach Osi Priorytetowej VIII realizowany będzie Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację,
umiejętności i uczenie się przez całe życie, poprzez następujące Priorytety Inwestycyjne:


10.1 Ograniczenie przedwczesnego kooczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego;



10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności
i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę
zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego, w tym
w szczególności:


upowszechnianie i wsparcie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym inwestycje w
środki trwałe w przedszkolach, zwłaszcza na obszarach o słabym dostępie do tego typu usług;



wsparcie wysokiej jakości kształcenia ogólnego (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów);



wspieranie szkół w zakresie pracy z uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny
etap kształcenia;



wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, w tym wsparcie
szkół i placówek dla niepełnoprawnych dzieci i młodzieży;



wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w szczególności rozwijanie przez nich
umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych;



rozwój zainteresowao uczniów ukierunkowanych przede wszystkim na budowanie
kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych;



rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i
postaw przedsiębiorczych.

2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz kształcenia i szkolenia osób
dorosłych, w tym w szczególności:
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dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy, w
tym prowadzenie doradztwa zawodowego, rozwój współpracy szkół zawodowych z
otoczeniem;



inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego na wzór warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy;



wspieranie edukacji uczniów niepełnosprawnych, w tym dostosowanie ofert szkół
kształcących osoby niepełnosprawne do potrzeb rynku pracy;



wsparcie uczniów zdolnych;



rozwój doradztwa zawodowego dla młodzieży;



wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu we
współpracy z uczelniami i rynkiem pracy, w tym w zakresie staży i praktyk zawodowych; ;



rozwój kompetencji kluczowych i społecznych potrzebnych na rynku pracy w tym pobudzenie
kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych.



tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i
ustawicznego;



dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy;



programy potwierdzania efektów uczenia się, prowadzące do uzyskania, uzupełniania lub
podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych osób dorosłych.

Uzasadnienie:
Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego
Dane statystyczne wskazują na bardzo duże zróżnicowanie, w woj. mazowieckim, w dostępie do
edukacji przedszkolnej oraz niewystarczające jej upowszechnienie – w edukacji przedszkolnej
uczestniczy 79,6% dzieci w wieku 3-5 lat, w tym w miastach – 93,1%, na wsi – 55,2% (zakładany cel to
95% dzieci).Podniesienie wartości wskaźnika dotyczącego upowszechnienia wychowania
przedszkolnego jest nadal jednym z najważniejszych wyzwao dla polityki oświatowej w skali
krajowej.312Należy kontynuowad dotychczas prowadzone działania przyczyniające się do zwiększenia
uczestnictwa 3-5 latków w edukacji przedszkolnej313. W obecnych warunkach (niż demograficzny)
najlepszym rozwiązaniem przy tworzeniu przedszkoli jest wykorzystanie już istniejącej infrastruktury
dotychczas nie w pełni wykorzystanej np. wolnych pomieszczeo w szkołach podstawowych.
Równolegle konieczne są działania podnoszące jakośd edukacji przedszkolnej, w tym zajęcia
dodatkowe, wspierające organizowane w placówkach wychowania przedszkolnego, w szczególności
służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym
niepełnosprawnych. Projektowane rozwiązania uwzględniają zaproponowane przez MEN zmiany w
ustawie o systemie oświaty wpływające na koszty edukacji przedszkolnej.
Jak wskazano w diagnozie zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ogólnego w województwie
mazowieckim natrafia na problemy. Newralgiczne kwestie powiązane z jakością edukacji to poziom i
zróżnicowanie osiągnięd uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, zapobieganie
przedwczesnemu kooczeniu nauki, praca z uczniem młodszym, indywidualizacja nauczania, rozwój
zawodowy nauczycieli, kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, kompetencje matematyczno-

312

Analiza porównawcza województw.
Zgodnie z założeniami KE jednym z celów w obszarze edukacji jest zwiększanie dostępności stabilnej i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwłaszcza na
obszarach w niekorzystnej sytuacji i obszarach miejskich, w których liczba placówek edukacji przedszkolnej jest niewystarczająca
313
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przyrodnicze oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych dzieci i młodzieży. Istnieje
szerokie spektrum możliwych oddziaływao na wskazane problemy. Pomoc dla ucznia młodszego jest
realizowana poprzez wspieranie szkoły w pracy z tą grupą uczniów. Wsparcie szkół może przyjąd
postad między innymi narzędzi do rozpoznania problemów funkcjonowania dziecka młodszego w
momencie przekraczania progu edukacyjnego, materiałów edukacyjnych, szkoleo i warsztatów dla
nauczycieli i rodziców w zakresie pracy i współpracy z uczniem młodszym, zakupu specjalistycznego
sprzętu, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dostęp do edukacji wysokiej jakości, będzie oznaczad również dostęp do nowoczesnych technologii
i pomocy dydaktycznych, wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie przedmiotowe i sprzęt ICT.
Jednocześnie aby budowad potencjał intelektualny województwa wsparcie zostanie skierowane także
do uczniów zdolnych (m.in. poprzez stwarzanie dodatkowych możliwości rozwoju ucznia, rozwój
zainteresowao naukowych). Wysoka jakośd edukacji wiąże się również z koniecznością wspierania
i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Interwencja będzie stanowid kontynuację
działao realizowanych w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ,,Cyfrowa szkoła”, w zakresie
komponentów ,,e-szkoła” (doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne) oraz ,,enauczyciel” (budowanie kompetencji nauczycieli).
Wielokrotnie identyfikowaną potrzebą jest koniecznośd wspierania nauczycieli na wszystkich etapach
rozwoju zawodowego, co w rezultacie przyczyni się do wdrożenia zmian w zakresie pracy szkół.
Kontynuacja wsparcia nauczycieli powinna byd w szczególności prowadzona poprzez realizację
szkoleo i studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne i
specjalne314. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli należy dostosowad do współczesnych wymagao
profesji nauczyciela, np. w odniesieniu do umiejętności korzystania z TIK315(ICT).
W RPO WM 2014-2020 zostaną podjęte działania na rzecz budowania kompetencji i rozwoju
zainteresowao uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych (w tym
doposażenie laboratoriów szkolnych). W warunkach budowania gospodarki opartej na wiedzy
szczególnie istotne jest rozwijanie u uczniów (począwszy od szkoły podstawowej) zainteresowania
matematyką, fizyką, chemią, biologią, geografią, naukami technicznymi (informatyką i robotyką) 316.
Realizacja projektów ukierunkowanych na „otwarcie” uczniów na postrzeganie nauki, tj.
w szczególności nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jako dyscyplin/dziedzin
interesujących i rozbudzających ciekawośd, kształtujących dalsze zainteresowania i pomagających
zrozumied zjawiska/procesy/zmiany317 będzie mied wpływ na dalsze wybory edukacyjne młodych
ludzi. W interwencjach dotyczących kształtowania zainteresowao i predyspozycji uczniów w zakresie
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych zakłada się również możliwośd doposażenia, jak
w projektach typu „mały Kopernik”.
W/w zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowao uczniów objętych kształceniem ogólnym
i zawodowym będą realizowane w dwóch obszarach:
 rozwój zainteresowao uczniów ukierunkowanych przede wszystkim na budowanie kompetencji
w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych; oraz
 rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i
postaw przedsiębiorczych.

314

Z badao wynika, że uczelnie wyższe w niewystarczającym stopniu kształcą kompetencje psychologiczno – pedagogiczne przyszłych nauczycieli
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, s.9 W Najbliższych latach należy również oczekiwad „rewolucji cyfrowej” w uczeniu się.(…)s.54 Istotnym problemem
jest również potrzeba ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także zwiększania dostępności multimedialnych treści edukacyjnych.
316
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (projekt wersja z marca 2013 r.), s. 3 We współczesnym świecie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji,
kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwao zmieniającej się rzeczywistości stanowi jeden z
nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczeostwa obywatelskiego oraz, co za tym idzie, poprawy jakości życia obywateli.
317
W badaniach PISA ponad 60% polskich uczniów deklarowało, że nie wykonywało na lekcjach doświadczeo w laboratoriach, a 52% stwierdziło, że nie
wymagano od nich zaplanowania w jaki sposób dane zagadnienie można zbadad w laboratorium.
315
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Zakłada się również włączenie do współpracy uczelni wyższych i/lub jednostek badawczo-naukowych,
co stworzy dodatkowe możliwości np. w zakresie kontynuacji współpracy między ww. instytucjami i
szkołami.
Wsparcie w zakresie postaw przedsiębiorczych będzie miało na celu zainteresowanie uczniów
przedsięwzięciami ekonomicznymi, kształtowanie nowych kompetencji i postaw proaktywnych
poprzez zastosowanie nowych rozwiązao ukierunkowanych na przedsiębiorczośd w praktyce. Równie
istotne jest tworzenie warunków służących rozwojowi kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej uczniów niezbędnych współczesnej gospodarce i społeczeostwu. Zarówno w projektach
dotyczących zainteresowania dzieci i młodzieży nauką, jak i z zakresu przedsiębiorczości,
kreatywności i innowacyjności należy zagwarantowad wsparcie dla nauczycieli (np.
program/scenariusze zajęd, narzędzia dydaktyczne, multimedia, wsparcie metodyczne, w tym
konsultacje odpowiednio z naukowcami i/lub ekspertami).

Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz kształcenia i szkolenia osób dorosłych
Wysokie bezrobocie młodzieży wykazującej się wykształceniem zawodowym to rozpoznany
problemem rynku pracy w województwie mazowieckim wymagający rozwiązania ze względu na
antycypacyjną rolę tej kategorii w kształtowaniu struktury kwalifikacji przyszłych pracowników oraz
psychologiczne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje bierności osób młodych stojących u progu
aktywności zawodowej. Niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy jest
jedną z istotnych przyczyn utrudniających start i funkcjonowanie na rynku pracy młodzieży,
przygotowującej się do przejścia ze świata edukacji do pracy. Stałą potrzebą pracodawców są dobrze
przygotowani do pracy wykwalifikowani pracownicy, otwarci na kształcenie przez całe życie.
Znajomośd potrzeb rynku pracy i umiejętnośd odpowiadania na te potrzeby to nadal słaba strona
szkół i placówek kształcenia zawodowego w województwie.
Głównym celem zmian w kształceniu zawodowym318 jest wzrost efektywności i skuteczności
kształcenia zawodowego tak, by odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i
wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego319;
podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych320; nowa podstawa
programowa kształcenia w zawodach321, (tworząca również możliwości rozwoju ustawicznej edukacji
zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmianą
zawodu) – to nowe zadania i wyzwania dla szkół i placówek kształcenia zawodowego. Szkoły i
placówki wymagają wsparcia we wdrażaniu działao i rozwiązao dostosowawczych.
Kształcenie zawodowe młodzieży, w szczególności w odniesieniu do praktycznej nauki zawodu, musi
byd powiązane z potrzebami pracodawców i zmieniającego się lokalnego rynku pracy. Cel ten
powinien byd w szczególności realizowany poprzez włączanie pracodawców w proces kształcenia
zawodowego. Takie rozwiązanie zwiększa trafnośd procesu kształcenia, stwarza pracodawcom
możliwośd oddziaływania na rodzaj nabywanych przez młodzież kwalifikacji, tym samym podnosi
jakośd nauczania zawodu. Modelową formą prowadzenia praktycznej nauki zawodu są zajęcia
praktyczne i praktyki u pracodawców. Należy zatem zintensyfikowad współpracę szkół i placówek
kształcenia zawodowego z pracodawcami w szczególności w zakresie praktyk i staży dla uczniów.
Praktyki i staże w przedsiębiorstwach stanowią również pożądaną formułę rozwoju zawodowego
(podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacji wiedzy praktycznej) nauczycieli przedmiotów

318

Dotyczy w szczególności wdrażanej od 1 września 2012 r nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2011 r.
(poz. 7) - KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
320
Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dzienniku Ustaw z dnia 15.012009 r. Nr 4, poz. 17)
321
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, op. cit.
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zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu po to by jak najlepiej przygotowywali uczniów
do pracy w wyuczonym zawodzie. Zakres tematyczny praktyk i staży powinien obejmowad
zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem
technicznym oraz dotyczące rozwiązao organizacyjnych - w danej dziedzinie zawodowej. By treści
nauczania były zindywidualizowane, ze względu na profil szkoły oraz lokalny rynek pracy, istotne jest
również zapewnienie pracodawcom partycypacji w projektowaniu szkolnych planów nauczania oraz
programów nauczania, a nawet wyznaczaniu tendencji i kierunków zmian w kształceniu zawodowym
– w tych procesach, szkołom i placówkom, oprócz pracodawców, powinny towarzyszyd techniczne
uczelnie wyższe funkcjonujące w regionie. Konieczne jest budowanie współpracy z podmiotami
środowiska akademickiego. Podsieniu jakości kształcenia zawodowego sprzyja również tworzenie w
szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków w możliwie najwyższym stopniu
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. W związku z tym należy dostosowad warunki realizacji
kształcenia w zawodach i wyposażyd szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający
kształcenie na najwyższym poziomie.
Do istotnych źródeł bezrobocia młodzieży, zalicza się również problem młodych z „identyfikacją
zawodową”. Wskazuje się na nieadekwatną do potrzeb i niewystarczającą rolę szkół i placówek w
procesie wspierania ucznia (w tym niepełnosprawnego oraz zdolnego) w odkrywaniu zainteresowao,
doskonaleniu osobistego potencjału, projektowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej, czego
konsekwencją są nietrafne decyzje zawodowe i edukacyjne a w efekcie biernośd zawodowa.
Zależności te stanowią podstawę do projektowania rozwiązao systemowych, których celem jest jak
najlepsze dopasowanie popytu na pracę do podaży pracy, zminimalizowanie dysproporcji między
osobistym potencjałem jednostki a możliwymi wyborami w ramach wachlarza dostępnych opcji na
rynku pracy. Istotną rolę w tym procesie przypisuje się doradztwu edukacyjno – zawodowemu.
Należy podnieśd zdolnośd systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego na Mazowszu do
wypełnienia przypisanych mu funkcji w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego.
Przedsięwzięcia podejmowane w ramach RPO powinny, adekwatnie do potrzeb, uwzględniad
tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego322,
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, podejmujących działania w zakresie poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej, współpracujących z pracodawcami i organizacjami
pracodawców.
Wskazuje się na relatywnie niską jakośd kapitału ludzkiego w województwie mierzoną rodzajem
i poziomem kwalifikacji, powiązaną z nieadekwatnym do potrzeb udziałem instytucji kształcenia
w zmniejszaniu rozmiaru problemu niewłaściwej struktury zatrudnienia. Konieczne jest zwiększenie
uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym mającym na celu nabywanie i podnoszenie
przez nich kwalifikacji, tym samym zwiększenie szans tych osób na rynku pracy. Należy podkreślid, że
interwencja EFS w RPO w zakresie kształcenia i szkolenia osób dorosłych powinna uwzględniad
system dystrybucji środków oparty na podejściu popytowym.
Kształcenie ustawiczne stanowi jeden z priorytetów KE. Wsparcie i wzrost upowszechnienia
kształcenia ustawicznego przyczynią się do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i wzrostu
mobilności zawodowej. Jednocześnie konkurencyjna, oparta na wiedzy gospodarka potrzebuje
pracowników, którzy dostosowując się do zmian podnoszą swoje kompetencje. Dlatego wspierane
będzie również nabywanie umiejętności cyfrowych, w szczególności adresowane do osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w wieku 50+. Działania/interwencje w zakresie korzystania z
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Zgodnie z Art 62a. Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub
placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy, może je połączyd w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”. W skład centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzid co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Centrum kształcenia zawodowego i
ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.”
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TIK/(kompetencji cyfrowych) mają na celu wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej oraz
ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy.
Do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy można dochodzid różnymi drogami poprzez kształcenie w trybie formalnym (szkolnym) i pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i
szkolenie). Tak więc kształcenie i szkolenie osób dorosłych będzie odbywad się w obydwu trybach.
Zestawienie głównych grup beneficjentów:


wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

Zestawienie głównych grup docelowych:

















dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty, istniejące
przedszkola, w tym przedszkola specjalne;
funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne;
uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne;
uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie specjalne;
osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty;
szczególnie uzdolnieni uczniowie;
uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;
młodociani pracownicy;
szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne,
kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki zawodu;
osoby w wieku 25 – 67 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat), zainteresowane
kształceniem formalnym;
osoby w wieku 18 – 67 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w
szczególności osoby o niskich kwalifikacjach zainteresowane kształceniem pozaformalnym;
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne;
partnerzy społeczno – gospodarczy, pracodawcy.

Wskaźniki monitorowania:
Wskaźniki rezultatu:
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Cel szczegółowy 2

Cel szczegółowy 1

Id.

Wskaźnik

Referencyjny
Jednostka
wskaźnik
pomiaru
produktu z
Wartośd
Jednostka
Wartośd
dla
Rok
listy
docelowa
pomiaru
bazowa wartości bazowy
wspólnych
(2023 r.)
bazowej i
wskaźników
docelowej
UE

Liczba przedszkoli
w tym
specjalnych i
innych form
wychowania
przedszkolnego,
które
zainwestowały w
środki trwałe
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
ogólnego,
wdrażających
programy
wyrównujące
szanse
edukacyjne
uczniów
Liczba nauczycieli
prowadzących
zajęcia z
wykorzystaniem
TIK
Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego,
dostosowujących
ofertę
edukacyjną do
potrzeb rynku
pracy (w tym
prowadzących
doradztwo
edukacyjnozawodowe)
Liczba osób
świadczących
usługi doradztwa
edukacyjnozawodowego po
opuszczeniu
programu

Źródło
danych

Częstotliwośd
raportowania

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

sztuk

n/d

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

osoby

n/d

Monitoring

2 razy/rok

Wskaźniki produktu:
Cel szczegółowy 1: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego
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Lp.

Wskaźnik

Jednostka
miary

Wartośd
docelowa na
2023 r.

Źródło danych

1

Liczba dzieci, w tym o specjalnych potrzebach, objętych w
ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoby

Monitoring

2

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w
programie

sztuk

Monitoring

3

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęd
edukacyjnych

sztuk

Monitoring

4

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK

osoby

Monitoring

5

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w programie

sztuk

Monitoring

6

Liczba szkół o najniższych wynikach edukacyjnych objętych
wsparciem w programie

sztuk

Monitoring

7

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

osoby

Monitoring

8

Liczba uczniów objętych wsparciem w programie

osoby

Monitoring

9

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w
oparciu o indywidualne podejście do ucznia

osoby

Monitoring

10

Liczba podmiotów oświatowych, które opracowały i wdrożyły
własne programy zajęd pozalekcyjnych w ramach wsparcia z
programu

sztuk

Monitoring

Cel szczegółowy 2: Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży, oraz kształcenia i szkolenia osób
dorosłych
Lp.

Wskaźnik

Jednostka
miary

Wartośd
docelowa
na 2023 r.

Źródło
danych

1

Liczba placówek i ponadgimnazjalnych szkół zawodowych doposażonych w
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego

sztuk

Monitoring

2

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w
stażach i praktykach u pracodawcy

osoby

Monitoring

3

Liczba szkół zawodowych współpracujących z pracodawcami w programie

sztuk

Monitoring

4

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem w
programie

osoby

Monitoring

5

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i
ustawicznego objętych wsparciem w programie

sztuk

Monitoring

6

Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadao w
obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego

sztuk

Monitoring

7

Liczba powiatów objętych partnerskimi programami współpracy szkół
zawodowych z ich otoczeniem społeczno - gospodarczym

sztuk

Monitoring

8

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
realizowanych we współpracy z pracodawcami

osoby

Monitoring

9

Liczba osób świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego po
opuszczeniu programu

osoby

Monitoring

174

10

Lp.

Liczba osób, które otrzymały wsparcie doradcze w zakresie kształcenia i
szkolenia w ramach programu

Krok
implementacyjny,
wskaźnik
finansowy,
produktu lub
rezultatu

Kamieo
milowy Wartośd
Jednostka
Fundusz
na
docelowa
miary
2018
(2023)
rok

Źródło
danych

1

Liczba miejsc
wychowania
przedszkolnego
dofinansowanych w
programie

osoby

EFS

monitoring

2

Liczba szkół i
placówek systemu
oświaty
wyposażonych w
ramach programu w
sprzęt TIK do
prowadzenia zajęd
edukacyjnych

sztuk

EFS

monitoring

3

Liczba uczniów szkół
i placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących w
stażach i praktykach
u pracodawcy

osoby

EFS

monitoring

4

Liczba placówek i
ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych
doposażonych w
sprzęt i materiały
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji kształcenia
zawodowego

sztuk

EFS

monitoring

osoby

Wyjaśnienie istotności
wskaźnika dla oceny

Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji
finansowej na tą Oś
priorytetową. Na
wsparcie
monitorowane w
ramach tego wskaźnika
przeznaczono ok.. 12%
alokacji przypadającej
na Oś priorytetową 8.
Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji
finansowej na tą Oś
priorytetową. Na
wsparcie
monitorowane w
ramach tego wskaźnika
przeznaczono ok.. 6%
alokacji przypadającej
na Oś priorytetową 8.
Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji
finansowej na tą Oś
priorytetową. Wskaźnik
w największym stopniu
wpisuję się w cel, jakim
jest "dostosowanie
oferty szkół
prowadzących
kształcenie zawodowe
do potrzeb rynku
pracy", na który
przeznaczono ok. 16%
alokacji Osi 8.
Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji
finansowej na tą Oś
priorytetową. Na
wsparcie
monitorowane w
ramach tego wskaźnika
przeznaczono ok.. 7%
alokacji przypadającej
na Oś priorytetową 8.

Monitoring

Kwota
rezerwy
wykonania,
która
zostanie
ostatecznie
alokowana
w 2019 r.

11,32
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5

Liczba osób
uczestniczących w
pozaszkolnych
formach kształcenia
realizowanych we
współpracy z
pracodawcami

osoby

EFS

6

Odsetek wydatków
certyfikowanych do
alokacji (zasada n+3)

%

EFS

Wskaźnik ważny ze
względu na znaczący
udział alokacji
finansowej na tą Oś
priorytetową. Na
monitoring
wsparcie
monitorowane w
ramach tego wskaźnika
przeznaczono ok.. 17%
alokacji przypadającej
na Oś priorytetową 8.
Wskaźnik określa
poziom wydatków
monitoring
certyfikowanych do
kooca 2018 r..

7

(Razem 3 powyższe wskaźniki powinny pokryd między 50-60% alokacji w ramach VIII Osi
Priorytetowej)

Tryb wyboru projektów:
 konkursowy;
 pozakonkursowy - realizacja projektu pozakonkursowego (systemowego) możliwa jest wyłącznie
przez podmiot realizujący politykę paostwa w danym zakresie i będący jednostką organizacyjną
lub jednostką podległą Samorządowi Województwa (np. w zakresie edukacji Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli/Departament Edukacji Publicznej i Sportu).
Projekt systemowy musi kompleksowo odpowiadad na problem zdefiniowany jako istotny i
znaczący w skali województwa oraz realizowad wskaźniki.

Komplementarnośd wewnętrzna:





Oś Priorytetowa I - Innowacyjnośd i przedsiębiorczośd;
Oś Priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza;
Oś Priorytetowa VI - Rozwój rynku pracy;
Oś Priorytetowa VII - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Komplementarnośd zewnętrzna:
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja Strategii Europa 2020:
Oś Priorytetowa VIII Edukacja dla rozwoju regionu realizowad będzie w ramach Strategii Europa 2020
priorytet rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną
poprzez cel związany z edukacją, dotyczący podniesienia poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez
zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kooczących naukę.

Mechanizm finansowania:


pomoc bezzwrotna (dotacja)
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Cross-financing:


będzie występował w osi priorytetowej.

Pomoc publiczna:


Pomoc publiczna lub pomoc de minimis będzie występowała w osi priorytetowej.
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5.9. OŚ PRIORYTETOWA IX - Pomoc Techniczna
Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie wsparcia dla działao na rzecz instytucji wdrażających RPO WM 2014-2020, w tym
w szczególności:
 utrzymanie wysokiej jakości kadr zarządzających realizacją RPO WM 2014-2020 i
wyposażenie stanowisk pracy;
 zapewnienie sprawnego systemu wyboru i oceny realizowanych projektów oraz wsparcie
udziału partnerów społeczno-gospodarczych;
 zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnoty;
 wprowadzenie i realizacja odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych
ze standardami Komisji Europejskiej;
 zapewnienie ciągłości programowania;
 zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesów monitorowania i ewaluacji.
2. Zapewnienie wsparcia dla działao na rzecz podnoszenia kompetencji beneficjentów, w tym
w szczególności:
 wzmacnianie potencjału beneficjentów, w tym organów administracji samorządu
województwa, w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy unijnych (ZIT, RIT);
 wspieranie działao na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów.
3. Zapewnienie prawidłowej i skutecznej komunikacji i informacji o Programie, w tym
w szczególności:
 wspomaganie organizacji systemu skutecznych działao informacyjnych i promocyjnych na
rzecz sprawnego wdrażania RPO WM 2014-2020;
 informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach
programu
i sposobach jego pozyskania oraz o warunkach realizacji projektów na ich różnych etapach;
 upowszechnianie wśród mieszkaoców województwa roli i osiągnięd polityki spójności
i funduszy przez działania informacyjne i promocyjne na temat programu operacyjnego
i poszczególnych operacji.
Uzasadnienie:
Prawidłowe i sprawne wsparcie procesu implementacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla CT i PI finansowanych ze środków EFRR wymaga
zapewnienia adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania funduszami oraz
ograniczenia barier administracyjnych utrudniających absorpcję funduszy beneficjentom pomocy.
Warunkiem realizacji projektów finansowanych ze środków pomocy technicznej jest wypełnienie
zasad zgodności podejmowanych działao mających na celu promocję stosowania zasad
horyzontalnych UE (walka z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawnośd, płed czy z innych
powodów), prawidłowe przestrzeganie horyzontalnych przepisów unijnych w zakresie pomocy
publicznej, zamówieo publicznych, oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie wysokiej
jakości systemów monitorowania, zbierania danych statystycznych i zarządzania nimi.
Z analizy dotychczasowej realizacji przyznanej alokacji środków EFRR I EFS na pomoc techniczną
2007-2013 (RPO WM oraz komponent krajowy PO KL) wynika, iż największy udział w strukturze
wydatków mają wydatki tzw. „sztywne”, czyli związane bezpośrednio z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbędnego poziomu zatrudnienia kadr na adekwatnym poziomie (ok. 62%) oraz z odpowiednim
wyposażeniem stanowisk pracy, kosztami administracyjnymi i szkoleniami pracowników (ok. 13%).
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Koszty wdrożenia programów, czyli organizacji procesów wyboru i oceny projektów, doradztwa
stanowią ok. 8%. Blisko 16% alokacji zostało przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne i
szkolenia dla beneficjentów, zaś w dalszej kolejności ok. 1% wynosiło zapotrzebowania na działanie
służb kontroli i badania ewaluacyjne.
W nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020 uwzględniony zostanie powyższy udział
niezbędnych kosztów bazowych, nieodzownych dla realizacji nowego programu, jednakże z uwagi na
nowy charakter koniecznych interwencji zostaną dokonane korekty priorytetyzacji poszczególnych
przedsięwzięd
w kierunku zwiększenia wsparcia potencjału beneficjentów i włączenia partnerów społecznogospodarczych kosztem ograniczenia puli środków na działania stricte informacyjno-promocyjne.
Doświadczenia poprzednich perspektyw finansowych 2004-2006 oraz 2007-2013 wskazują,
iż wypracowany dotychczas potencjał administracyjny i istniejące zasoby ludzkie są wystarczające
do realizacji założeo i celów RPO WM 2014-2020 oraz charakteryzują się wysokim poziomem
zaawansowania. Osiągnięte do chwili obecnej wartości wskaźników oraz ich relacja w stosunku
do zakładanych wartości docelowych prowadzą to do wniosku, że do zarządzania RPO WM,
wspierania
i monitorowania go przywiązuje się dużą wagę, a instytucje obsługi programów wywiązują się
z powierzonych zadao na adekwatnym poziomie.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020 będą
komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach krajowego Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotyczy to działao w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia
zasobów ludzkich, szczególnie w obszarze podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach
wdrażających Program.
Wsparcie operacji realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020 finansowane
będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości nieprzekraczającej 4% alokacji
środków przyznanej na lata 2014-2020. Ze środków PT nie będą finansowane remonty, modernizacje
lub budowa nowych budynków.

Zestawienie głównych grup beneficjentów:




instytucja zarządzająca RPO WM 2014-2020;
instytucje pośredniczące;
inne podmioty, które zostaną delegowane do wykonywania czynności związanych
z programowaniem i wdrażaniem RPO WM 2014-2020, w zakresie tych czynności (jeśli znajdzie
zastosowanie).

Oczekiwane rezultaty:
Działanie finansowane ze środków pomocy technicznej w ramach programów regionalnych mają
zagwarantowad stabilną realizację zakładanych celów programowych, poprzez:
 wyeliminowanie luk administracyjnych w procesie realizacji RPO WM 2014-2020 oraz skuteczne
i efektywne działanie administracji zaangażowanych instytucji;
 doskonalenie systemu wyboru procesów oceny i wyboru projektów oraz zapewnienie
podnoszenia kwalifikacji ekspertów, przyczyniając się do zagwarantowania wystarczającej
selektywności
i promowania najbardziej odpowiednich i innowacyjnych rozwiązao;
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usprawnienie zdolności instytucji do elastycznego i szybkiego reagowania na zwiększone
obciążenie pracą wynikające z cyklu programowania przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej
jakości pracy;
sprawne przygotowanie, wdrożenie i realizację strategicznych inwestycji terytorialnych na rzecz
Mazowsza;
zagwarantowanie spranego systemu elektronicznego dla zbierania oraz wymiany danych i ich
archiwizacji;
zapewnienie sprawnego systemu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektów
w ramach RPO WM 2014-2020 przy pełnej zgodności z politykami UE;
zapewnienie udziału właściwych partnerów na każdym etapie programowania oraz w trakcie
realizacji programu poprawiające jego jakośd, np. organizacji ds. środowiska, ds. równości
i społeczeostwa obywatelskiego, specjalizujących się w niedyskryminacji;
podnoszenie potencjału kompetencyjnego beneficjentów, umożliwianie tworzenia sieci
kontaktów oraz redukowanie barier administracyjnych;
sprawny przekaz i lepsze wykorzystanie narzędzi służących prawidłowej informacji podnoszącej
wiedzę nt. możliwości, skuteczności i efektywności wykorzystywania funduszy unijnych oraz
promowania dobrych praktyk i wysokich standardów przy realizacji przedsięwzięd;
spójny przekaz informacyjny dla społeczności lokalnych nt. osobistych korzyści w wymiarze
środków, jakie pozyskuje sam jako beneficjent, środków, które wykorzystują przedsiębiorcy –
pracodawcy oraz środków przyczyniających się do poprawy jakości życia w miejscu zamieszkania.

Alokacja wkładu unijnego dla IX osi priorytetowej (przekracza kwotę 15 milionów EUR) zapewni
osiągnięcie wymienionych powyżej rezultatów przypisanych do osi, gwarantując przy tym
realizowanie rezultatów zakładanych we wszystkich wymienionych ośmiu osiach programowych RPO
WM 2014-2020, co bezpośrednio przełoży się na wykonanie celów i rezultatów prognozowanych dla
realizacji polityki spójności przez paostwo polskie i w konsekwencji Unię Europejską.

Planowane typy działao:
Określone powyżej cele szczegółowe będą możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu adekwatnych
typów i rodzajów działao. Grupa działao na rzecz zagwarantowania prawidłowej realizacji polityk UE
poprzez wsparcie instytucji wdrażającej program (Cel 1) obejmowad będzie:
 finansowanie zatrudnienia i utrzymania odpowiednio wykwalifikowanej kadry zasilającej
instytucje zarządzające, wdrażające i certyfikujące;
 zapewnienie odpowiedniego skutecznego i spójnego systemu motywacyjnego pracowników,
zapobiegającego nadmiernej fluktuacji kadr do instytucji zewnętrznych;
 zagwarantowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zaangażowanych kadr z położeniem nacisku
na dziedziny, w których wystąpiły poważne problemy w obecnym okresie programowania
(zamówienia publiczne, pomoc paostwa, ocena oddziaływania na środowisko);
 stosowne wyposażenie obiektów oraz pokrycie kosztów ich utrzymania, eksploatacji,
telekomunikacji itp. zapewniające sprawną implementację programu;
 finansowanie działao związanych z finalizacją prac w zakresie perspektywy finansowej 20072013 oraz 2004-2006 w instytucjach będących beneficjentami osi priorytetowych;
 finansowanie kosztów archiwizacji i przechowywania dokumentacji (w tym również w formie
elektronicznej) Programu oraz Programu w ramach perspektyw finansowych 2007-2013, 20042006;
 budowę, rozbudowę oraz utrzymanie lokalnych systemów informatycznych mających na celu
obsługę Programu, informatyzację procesu wymiany i przechowywania dokumentów;
 finansowanie działao gwarantujących sprawniejsze i efektywniejsze programowanie, system
oceny
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i wyboru projektów wraz z umożliwieniem aktywnego włączenia partnerów na wymienionych
etapach;
realizacja sprawnego i skutecznego systemu monitoringu i kontroli realizacji programu;
finansowanie badao ewaluacyjnych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne w celu:

oceny działao;

regularnego przeglądu wyników;

opracowania kryteriów weryfikacji odpowiedniej zdolności do realizacji projektów;

wprowadzenia zachęt do płatności uzależnionych od wyników;

oceny skuteczności programu RPO WM 2014-2020;

usprawnienia systemu działao następczych do zaleceo umożliwiającego ich efektywne
wdrożenie.

Grupa działao na rzecz podniesienia potencjału kompetencyjnego beneficjentów realizujących
projekty
w ramach programu (Cel 2) obejmowad będzie:
 finansowanie inicjatyw dotyczących wspierania realizacji projektów przez beneficjentów w
zakresie przygotowania i zarządzania nimi przy pomocy oferowanych usług, np. szkoleo, usług
doradczych wspierania przy opracowywaniu projektów itp.;
 przedsięwzięcia służące ograniczaniu barier proceduralno-administracyjnych i wprowadzaniu
koniecznych uproszczeo.
Grupa działao na rzecz zapewnienia prawidłowej i skutecznej komunikacji i informacji o Programie
obejmowad będzie:
 prowadzenie platform elektronicznych dla przekazywania informacji o programie, możliwościach
absorpcji funduszy UE, wymiany danych i dobrych praktyk z beneficjentami oraz informowania
ogółu społeczeostwa o postępie w realizacji programu;
 utrzymanie punktów informacyjnych i wymiany doświadczeo o funduszach UE oraz możliwościach
aplikowania w ramach RPO WM 2014-2020;
 organizację konferencji, spotkao informacyjnych;
 zastosowanie elektronicznych map projektów i wspólnych przedsięwzięd w celu rozwijania
mobilizacji obywateli, przedsiębiorstw, instytucji pozarządowych i innych partnerów do inicjatyw
na rzecz sprawnego wdrażania RPO WM 2014-2020;
 finansowanie tłumaczeo, publikacji, dokumentów programowych – głównie w wersji
zdigitalizowanej;
 badania opinii publicznej oraz monitoring mediów.

181

ROZDZIAŁ 6 – SYSTEM ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO
RPO WM 2014-2020 jest programem finansowanym z dwóch funduszy europejskich – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mazowsze zostało zaklasyfikowane jako region bardziej rozwinięty, co oznacza, że poziom
współfinansowania ze środków unijnych będzie wynosił 80%. Przyjęto okres referencyjny 2007-2009
dla określenia poziomu PKB, na podstawie którego zakwalifikowano regiony do poszczególnych
kategorii.
Minimalny poziom wsparcia (safety nets) RPO WM 2014-2020 będzie odpowiadał skali 60%
orientacyjnego przeciętnego przydziału środków w ramach alokacji na lata 2007-2013.
Mazowsze, z uwagi, że jest pierwszym polskim regionem, który zmienił kategorię regionu na „bardziej
rozwinięty”, uzyskało możliwośd maksymalnego wykorzystania mechanizmu elastyczności. Jest to
dodatkowa pula 3% środków pochodzących z alokacji dla pozostałych 15 regionów.
Zgodnie z podziałem wynikającym z Umowy Partnerstwa, w ramach alokacji dla Mazowsza została
przeznaczona kwota 3 373 mln EUR. W toku negocjacji między Zarządem Województwa
Mazowieckiego a Ministrem Rozwoju Regionalnego określono podział środków pomiędzy kraj
a region, który kształtuje się następująco:
Kraj
Region
mln EUR
%
mln EUR
%
EFRR
1 014,73
43%
1 367,27
57%
EFS
433,62
44%
556,38
56%
suma
1 448,35
1 923,65
Tabela 6. Podział alokacji dla Mazowsza na kraj/region oraz fundusz

suma
2 382,00
990,00

Rezerwa wykonania
Z całkowitej puli dla Polski zostanie wyodrębnione 7% całkowitej alokacji z przeznaczeniem na
rezerwę wykonania. Środki te zostaną rozdysponowane w 2019 r. na podstawie przeglądu postępów
w realizacji programu i stawianych przed nim celów (wg danych wskaźnikowych za 2018 r.),
dokonanego przez KE wspólnie z paostwem członkowskim. Przegląd obejmie osiągnięcie ustalonych
wartości pośrednich i docelowych realizacji RPO na poziomie osi priorytetowych.
Koncentracja tematyczna
Reforma polityk UE 2014-2020 kładzie nacisk na logikę programowania gwarantującą efektywne
i skuteczne osiąganie rezultatów oraz koncentrację środków na wskazanych celach tematycznych.
Zgodnie z zasadą zorientowania na rezultaty, istnieje koniecznośd zaprojektowania priorytetów
i działao programu w taki sposób, aby łącznie skierowały masę krytyczną środków na obszary
najskuteczniej realizujące cele określone w UP i planowane rezultaty.
Określone na poziomie RPO WM 2014-2020 limity kształtują się następująco:




środki otrzymane w ramach tzw. rezerwy programowej (8% całkowitej alokacji EFRR i EFS dla
Mazowsza) muszą zostad alokowane do poszczególnych priorytetów inwestycyjnych zgodnie
z wymogami zawartymi w Umowie Partnerstwa;
co najmniej 80% środków EFS w każdym programie operacyjnym musi zostad przeznaczone na
maksymalnie 4 priorytety inwestycyjne;
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zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa udział pomocy technicznej nie powinien przekraczad
3,5% alokacji danego RPO, aby spełnid wymóg zawarty w art. 109 pkt. 2 projektu Rozporządzenia
Ogólnego;
podział środków na cele tematyczne i priorytety inwestycyjne, które nie są objęte wymogami
minimalnej koncentracji środków oraz dodatkowymi ograniczeniami wskazanymi powyżej, jest
dowolny;
maksymalny poziom dofinansowania dla RPO WM 2014-2020 wynosi 80%.

W ramach RPO WM 2014-2020 przewidywana alokacja wynosi 1 923,65 mln EUR. Relacja EFRR do
EFS to odpowiednio: 79% do 21%. Nawiązując do powyższych zasad, szczegółowy podział alokacji dla
RPO WM 2014-2020 kształtuje się następująco:


1 923,65 mln EUR alokacja dla RPO, w tym:
 269,90 mln EUR przeznaczone zostało na rezerwę programową (ZIT – 151,8 mln EURO oraz
RIT – 118,1 mln EURO);
 67, 33 mln EUR przeznaczone zostało na pomoc techniczną, finansowaną z EFS;
 329,82 mln EURO alokacji środków EFS przeznaczono na wybrane cztery priorytety
inwestycyjne.

Podstawa certyfikacji
Na podstawie decyzji ZWM przyjmuje się jako podstawę obliczania wkładu UE całkowite wydatki
kwalifikowalne.
Plan finansowy RPO WM 2014-2020 (bez części B1 i B2 rezerwy programowej)

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10

285,00
100,45
200,00
95,92
20,00
142,77
250,00
152,46
200,81
139,01

Tabela 7. Podział alokacji na poszczególne cele tematyczne (w mln EUR)

OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9

485,00
100,45
95,92
242.77
250,00
152,46
120,81
139,00
67,33
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Tabela 8. Podział środków na poszczególne osie priorytetowe (w mln EUR)

Kategoria
regionu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

L.P.

SUMA

EFRR
Region słabiej
rozwinięty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1)

0,00

EFRR
Przejściowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(2)

0,00

EFRR
Region bardziej
rozwinięty

11,74

82,19

164,39

223,10

234,84

234,84

223,06

(3)

1 174,16

EFRR
SUMA

11,74

82,19

164,39

223,10

234,84

234,84

223,06

(4)

1 174,16

EFS
Region słabiej
rozwinięty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5)

0,00

EFS
Przejściowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6)

0,00

EFS
Region bardziej
rozwinięty

9,59

47,96

76,74

81,53

95,92

86,33

81,52

(7)

479,59

EFS
SUMA

9,59

47,96

76,74

81,53

95,92

86,33

81,52

(8)

479,59

Inicjatywa
na
rzecz
zatrudnienia
młodych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(9)

0,00

Fundusz
Spójności

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(10)

0,00

SUMA

21,33

130,15

241,13

304,63

330,76

321,17

304,58

(11)

1 653,75

Tabela 9. Alokacja w podziale na lata (w mln EUR)

Uzasadnienie podziału alokacji:
Uzasadnienie podziału środków pomiędzy poszczególne osie priorytetowe RPO WM 2014-2020
wynika z przeprowadzonej analizy poszczególnych CT, między innymi pod kątem:
 celów i wymogów Strategii Europa 2020, która wyznacza horyzontalne obszary wsparcia dla
perspektywy 2014-2020;
 zasadności interwencji z punktu widzenia dokumentów unijnych (Position Paper, Krajowy Program
Reform);
 zgodności z dokumentami krajowymi (projekt UP, KPZK, KSRR, strategie zintegrowane);
 realizacji działao określonych w SRWM;
 doświadczeo z wdrażania oraz analizy dokonanej przez Zespół ds. Rekomendacji;
 zastosowania instrumentów zwrotnych;
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 występowania w danym obszarze pomocy publicznej.
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Oś
Fundusz
priorytetowa

Podstawa obliczania
wsparcia UE (całkowite
wydatki
kwalifikowalne/publiczne
wydatki kwalifikowalne)

Wkład UE

(3)

(4)

(5)

całkowite wydatki
kwalifikowalne
całkowite wydatki
kwalifikowalne
całkowite wydatki
kwalifikowalne

Kategoria
regionu

(1)

(2)

OP 1

EFRR

OP 2

EFRR

OP 3

EFRR

bardziej
rozwinięty
bardziej
rozwinięty
bardziej
rozwinięty

OP 4

EFRR

bardziej
rozwinięty

OP 5

EFRR

OP 6

EFS

OP 7

EFS

OP 8
OP 9

Wkład
krajowy

Indykatywny podział
wkładu krajowego
Krajowe
środki
publiczne

Krajowe
środki
prywatne

(6)= (7)+(8)

(7)

(8)

485,00

121,25

100,45

Finansowanie
Poziom
ogółem
współfinansowania

Wkład EBI
(9)= (5)+(6)

(10) =(5)/(9)*100%

121,25

606,25

80%

25,11

25,11

125,56

80%

95,92

23,98

23,98

119,90

80%

całkowite wydatki
kwalifikowalne

242,77

60,69

60,69

303,46

80%

bardziej
rozwinięty

całkowite wydatki
kwalifikowalne

250,00

62,50

62,50

312,50

80%

bardziej
rozwinięty

całkowite wydatki
kwalifikowalne

152,46

38,12

38,12

190,58

80%

całkowite wydatki
kwalifikowalne
całkowite wydatki
kwalifikowalne

120,81

30,20

30,20

151,01

80%

EFS

bardziej
rozwinięty
bardziej
rozwinięty

139,01

34,75

34,75

173,76

80%

EFS

bardziej
rozwinięty

całkowite wydatki
kwalifikowalne

67,33

16,83

16,83

84,16

80%

1 653,75

413,44

413,44

2 067,19

80%

SUMA

Dla celów
informacyjnych

(11)

Tabela 10. Plan finansowy RPO (w mln EUR)
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Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria
regionu

Cel
tematyczny

Wkład UE

Współfinansowanie
krajowe

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)+(6

OP 1

EFRR

bardziej
rozwinięty

CT 1

285,00

71,25

356,25

CT 3

200,00

50,00

250,00

Całkowite finans

OP 2

EFRR

bardziej
rozwinięty

CT 2

100,45

25,11

125,56

OP 3

EFRR

bardziej
rozwinięty

CT 4

95,92

23,98

119,90

CT 5

20,00

5,00

25,00

EFRR

bardziej
rozwinięty

CT 6

142,77

35,69

178,46

CT 9

80,00

20,00

100,00

OP 4

OP 5

EFRR

bardziej
rozwinięty

CT 7

250,00

62,50

312,50

OP 6

EFS

bardziej
rozwinięty

CT 8

152,46

38,12

190,58

OP 7

EFS

bardziej
rozwinięty

CT 9

120,81

30,20

151,01

OP 8

EFS

bardziej
rozwinięty

CT 10

139,01

34,75

173,76

OP 9

EFS

bardziej
rozwinięty

X

67,33

16,83

84,16

SUMA

X

X

X

1 653,75

413,44

2 067,19

Tab. …..: Indykatywny podział wsparcia na cele klimatyczne (art. 24(5) rozporządzenia ogólnego) w mln EUR
Planowana
Alokacja
CT
Priorytet inwestycyjny
alokacja w
Marker
klimatyczna
mln EUR
w mln EUR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i
innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami,
CT 1
ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi
232,09
10%
23,21
w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologiii
(...)
4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł
55,80
100%
55,80
energii
4.3. wspieranie efektywności energetycznej i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
41,29
100%
41,29
CT 4
publicznych i sektorze mieszkaniowym
4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w
19,16
60%
16,18
tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz
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CT 6

CT 7

CT 8

CT 10

podejmowania odpowiednich działao adaptacyjnych i
mitygacyjnych
6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w
sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnid
zobowiązania wynikające z prawa unijnego
6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w
sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnid zobowiązania
wynikające z prawa unijnego
6.4. ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i
rekultywacja gleby oraz promowanie systemów ochrony
ekosystemów, w tym programu NATURA 2000 oraz zielonej
infrastruktury
7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą
TEN-T
7.4. rozwój I rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i
interoperacyjnego systemu transportu kolejowego
8.5. zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom
poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników
8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian
10.3. poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez
całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i
rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktykę i
przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy
kształcenia

SUMA

46,35

40%

18,54

66,31

40%

26,52

10,47

100%

10,47

190,00

20%

38,00

100,84

40%

40,34

118,93

10%

11,89

33,57

10%

3,36

117,76

10%

11,78

1 032,57

292,69

Tabela 11. Plan finansowy RPO WM w podziale na priorytety inwestycyjne

Rezerwa programowa
Rezerwa programowa jest to mechanizm służący zwiększeniu efektywności przedsięwzięd
ukierunkowanych terytorialnie realizowanych w ramach RPO i programów krajowych. Na poziomie RPO
WM 2014-2010 jest to około 8% sumarycznej alokacji EFRR i EFS dla Mazowsza.
Rezerwa ta zostanie rozdysponowana na poziomie regionalnym, przede wszystkim na wsparcie realizacji
ZIT w miejskim obszarze funkcjonalnym m.st. Warszawy (4,5%) oraz innych przedsięwzięd
o charakterze terytorialnym, a szczególnie tych koncentrujących się w ramach OSI (3,5%), jako odsetek
odnoszący się również do całkowitej alokacji EFRR i EFS dla Mazowsza.
Wybór obszarów wsparcia nastąpi w wyniku negocjacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i Ministra
Rozwoju Regionalnego.
W ramach programu przewiduje się zastosowanie finansowania krzyżowego na poziomie określonym w
opisach poszczególnych osi priorytetowych.
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Indykatywny podział wsparcia EFRR na
zrównoważony rozwój miejski i działania
Fundusz zintegrowane na podstawie art. 7(2) rozp. EFRR oraz
indykatywny podział alokacji EFS na wsparcie działao
zintegrowanych

Wkład w całkowitą alokację w
ramach RPO WM 2014-2020

(1)

(2)

(3)

EFRR

118,10

118,10

EFS

0,00

0,00

SUMA

118,10

118,10

Tabela 12. Indykatywny podział wsparcia EFRR/EFS w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych
(w mln EUR)

Indykatywny podział
Oś priorytetowa Fundusz alokacji (współfinansowanie
UE) w EUR
(1)

OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9

(2)

(3)

EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFS
EFS
EFS
EFS

SUMA

151,80

Tabela 13. Indykatywny podział wsparcia EFRR/EFS w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(w mln EUR)

Zarządzanie finansowe RPO WM 2014-2020
Zapisy art. 63 rozporządzenia ogólnego stanowią, że obowiązki paostwa członkowskiego w zakresie
zarządzania finansami są dookreślone w zapisach ustanowionych w rozporządzeniu finansowym oraz
w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy.
Art. 62 nakłada na instytucję zarządzającą obowiązek ustanowienia procedury dla zapewnienia zasadności
i prawidłowości deklarowanych wydatków.
Wspólne zasady dotyczące płatności (art. 119) zobowiązują instytucję zarządzającą programem
operacyjnym do zapewnienia, aby najpóźniej do zamknięcia programu kwota wsparcia publicznego
wypłacona na rzecz beneficjentów była co najmniej równa wkładowi z funduszy, wypłaconemu paostwu
członkowskiemu przez Komisję Europejską.
W realizację programów operacyjnych zaangażowane są środki unijne, krajowe środki publiczne oraz
środki prywatne. Środki polityki spójności przekazywane są w formie:
1. płatności zaliczkowych początkowych;
2. płatności zaliczkowych rocznych;

189

3. płatności okresowych, w tym płatności salda rocznego;
4. płatności salda koocowego;
na rachunki wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Ad 1) Zgodnie z art. 124 ust. 1 kwota wstępnych płatności zaliczkowych jest wypłacana w ratach w sposób
określony w rozporządzeniu ogólnym. Co do zasady są to środki przekazane w latach 2014-2016
w odpowiedniej wysokości 2%, 1% i 1% alokacji na dany PO.
Ad 2) Zgodnie z art. 124 ust. 2 kwota rocznych płatności zaliczkowych jest wypłacana przed 1 lipca
w latach 2016-2022 w sposób określony w rozporządzeniu ogólnym. Co do zasady będą to środki
w wysokości 2% dla roku 2016 oraz 2,5% dla kolejnych lat.
Ad 3) i 4) Zgodnie z art. 120 Komisja zwraca jako płatności okresowe 90% kwoty wynikającej
z zastosowania stopy współfinansowania dla każdej osi priorytetowej ustanowionej w decyzji o przyjęciu
programu operacyjnego do wydatków kwalifikowalnych dla osi priorytetowej uwzględnionej we wniosku
o płatnośd.
Wkład z funduszy dla osi priorytetowej realizowany poprzez płatności okresowe oraz płatności salda
rocznego i koocowego nie może byd wyższy niż:
 wsparcie publiczne wskazane we wniosku o płatnośd dla osi priorytetowej;
 wkład z funduszy dla osi priorytetowej ustanowiony w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu
operacyjnego.
Wprowadza się rozróżnienie na rok księgowy (1.07 n-1 do 30.06 n) oraz rok finansowy (1.01 -31.12 n).
Deklaracje wydatków mogą byd przekazywane bez ograniczeo w ciągu roku obrachunkowego. Do kooca
lipca roku n IZ zobowiązana jest przekazad dodatkową deklarację wydatków dotyczącą poprzedniego roku
obrachunkowego. Po złożeniu wspomnianej deklaracji, od sierpnia roku n można rozpocząd certyfikację na
poczet kolejnego roku obrachunkowego.
Ponadto, do 1 lutego roku n+1 przesłane będą do KE następujące dokumenty:
 deklaracja zamknięcia rocznych rachunków przygotowana przez IZ;
 deklaracja zgodności przygotowana przez IZ;
 raport o przeprowadzonych audytach i kontrolach przygotowany przez IZ;
 opinia audytowa wraz z raportem podsumowującym ustalenia audytowi przygotowane przez IA.
Powyższe dokumenty powinny zostad przekazane zbiorczo do KE przez IZ. Aby zachowad termin 1 lutego
roku n+1 i jednocześnie zapewnid spójnośd dokumentów, konieczne jest przyjęcie wewnątrzkrajowej
procedury konsultowania poszczególnych dokumentów i ich uzgadniania. Procedura ta wyglądad będzie
następująco:
 IZ przesyła projekt deklaracji zamknięcia oraz projekt raportu do IA do 31 sierpnia następującego po
roku obrachunkowym, którego dotyczy deklaracja zamknięcia.
 IA po zakooczeniu czynności audytowych przesyła wstępny raport do IZ najpóźniej do 30 października
następującego po roku obrachunkowym, którego dotyczy deklaracja zamknięcia (pkt 1).
 IZ przesyła:





informację o podjętych działaniach zaradczych odnoszącą się do ustaleo raportu
podsumowującego ustalenia audytu;
deklarację zamknięcia, uwzględniającą ustalenia wynikające z raportu, w tym ewentualną korektę
wynikającą z poziomu błędu oszacowanego przez IA;
deklarację zgodności;
raport uwzględniający ustalenia wynikające z raportu;
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do IA do 31 grudnia następującego po roku obrachunkowym, którego dotyczy deklaracja.

Opinia audytowa, uwzględniająca informacje IZ i korekty dokonane przez iż, jest przekazywana do IZ przez
IA do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy opinia audytowa. W oparciu o otrzymane
dokumenty, KE do 31 maja roku n+1 w ramach procedury annual examination and acceptance of accounts
weryfikowad będzie otrzymane dokumenty, po czym dokona rozliczenia wydatków roku obrachunkowego,
wypłacając saldo roczne lub odpowiednio pomniejszając kolejną płatnośd okresową.
Deklaracja wydatków jest przygotowywana na podstawie wniosków o płatnośd beneficjenta. Zasady
i terminy przygotowania oraz przesyłania do KE wniosków o płatnośd warunkowane są przepisami
rozporządzenia ogólnego, w szczególności związanymi z procesem tzw. rocznych rozliczeo oraz zasadą
n+3. Podstawą wnioskowania o refundację środków przez KE jest deklaracja wydatków oraz wniosek
o płatnośd przygotowywane przez instytucję zarządzającą. Zgodnie z art. 126 wnioski
o płatnośd okresową składane są do KE regularnie i obejmują kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym
jako wsparcie publiczne wypłacone na rzecz beneficjentów w roku obrotowym kooczącym się w dniu 30
czerwca. Ostateczny wniosek o płatnośd okresową musi zostad złożony do dnia 31 lipca po upływie
poprzedniego roku obrotowego oraz, w każdym przypadku, przed pierwszym wnioskiem o płatnośd
okresową
dla
następnego
roku
obrotowego.
Pierwszego
wniosku
o płatnośd okresową nie składa się przed otrzymaniem przez KE formalnego aktu akredytacji instytucji
zarządzającej.
Wydatki ujęte we wniosku o płatnośd, co do zasady, są uzasadniane na podstawie opłaconych faktur lub
dokumentów księgowych o równorzędnej wartości dowodowej. Dla takich form wsparcia kwoty ujęte we
wniosku o płatnośd stanowią wydatki zwrócone beneficjentowi przez instytucję zarządzającą.
Płatności na rzecz beneficjentów
W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, utrzymane
zostanie rozwiązanie z obecnej perspektywy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako płatnikiem
wypłacającym beneficjentom środki UE.
Zgodnie z art. 122 instytucja zarządzająca odpowiada za otrzymanie przez beneficjenta łącznej kwoty
wsparcia publicznego możliwie jak najszybciej i w pełnej wysokości, a w każdym razie przed włączeniem
odpowiednich wydatków do wniosku o płatnośd. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też
nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby
zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom.
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ROZDZIAŁ 7 - SYSTEM WDRAŻANIA
7.1. SYSTEM INSTYTUCJONALNY
Instytucje zaangażowane w system realizacji RPO WM 2014-2020:
Instytucja
Podmiot udzielający
desygnacji
Instytucja Zarządzająca

Instytucja Certyfikująca

Nazwa instytucji, departament lub inna
jednostka organizacyjna
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
Departament Rozwoju Regionalnego I
Funduszy Europejskich

Zarząd Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

Kierownictwo Instytucji
(zajmowane stanowisko)
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Marszałek Województwa

Marszałek Województwa

Komórka właściwa ds. Certyfikacji
Wydatków w ramach RPO WM 2014-2020
Instytucja Audytowa

Instytucja
odpowiedzialna za
otrzymywanie płatności
z KE

Ministerstwo Finansów
Departament Ochrony Interesów
Finansowych Unii Europejskiej

Ministerstwo Finansów
Departament Instytucji Płatniczej

Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej

Minister Finansów

Tabela 14 – System instytucjonalny

Instytucja Zarządzająca
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Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, jest Zarząd
Województwa Mazowieckiego. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania Instytucji
Zarządzającej wykonuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE
03-719 Warszawa, ul. Jagiellooska 26
tel. (+22) 5979-100
fax (+22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO i FUNDUSZY EUROPEJSKICH
03-402 Warszawa, Al. Solidarności 61
tel. (+22) 5971-751
fax (+22) 5971-752
e-mail: dsrr@mazovia.pl
Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie programem zgodnie z zasadą należytego zarządzania
finansami.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego pełni
następujące funkcje, wynikające z Artykułu 114 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące m.in. EFRR i EFS, uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1083/2006.


W odniesieniu do zarządzania programem operacyjnym, Instytucja Zarządzająca RPO WM:
 wspiera prace komitetu monitorującego i dostarcza mu informacji wymaganych do wykonywania
jego zadao, w szczególności dane dotyczące postępów programu operacyjnego w osiąganiu celów,
dane finansowe i dane odnoszące się do wskaźników i celów pośrednich;
 opracowuje i przedkłada Komisji roczne i koocowe sprawozdania z realizacji po ich zatwierdzeniu
przez komitet monitorujący;
 udostępnia instytucjom pośredniczącym oraz beneficjentom informacje, które są istotne
odpowiednio dla wykonywania ich zadao i realizacji operacji;
 tworzy system elektronicznej rejestracji i przechowywania danych dotyczących każdej operacji,
które są niezbędne do monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu,
w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników operacji, w stosownych przypadkach;
 dopilnowuje, aby dane, o których mowa w lit. d), były gromadzone, wprowadzane do systemu i
tam przechowywane, a dane na temat wskaźników były podzielone według płci w przypadkach
wymaganych załącznikiem I do rozporządzenia w sprawie EFS.



W odniesieniu do wyboru operacji Instytucja Zarządzająca RPO WM:
 sporządza i, po zatwierdzeniu, stosuje odpowiednie procedury wyboru i kryteria, które:
o

są niedyskryminacyjne i przejrzyste;

o

uwzględniają ogólne zasady ustanowione w art. 7 i 8;

 dopilnowuje, by wybrana operacja wchodziła w zakres funduszu lub funduszy oraz zaliczała się do
kategorii interwencji określonej w osi lub osiach priorytetowych programu operacyjnego;
 przedkłada beneficjentowi dokument zawierający warunki wsparcia dla każdego działania, w tym
szczegółowe wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają byd dostarczone w ramach
operacji, plan finansowania oraz termin realizacji;
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upewnia się przed zatwierdzeniem operacji, że beneficjenci dysponują administracyjną,
finansową i operacyjną zdolnością do spełnienia warunków określonych w lit. c);

 upewnia się, że, jeżeli operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do
instytucji zarządzającej, spełnione zostały unijne i krajowe zasady dotyczące danej operacji;
 dopilnowuje, aby wnioskodawca nie otrzymał wsparcia z funduszy, w przypadku gdy zostało ono
lub powinno było zostad objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 61 w następstwie
przeniesienia działalności produkcyjnej w obrębie Unii;
 określa kategorię interwencji, w odniesieniu do której przypisane są wydatki związane z operacją.


W odniesieniu do zarządzania finansami i kontroli programu operacyjnego instytucja zarządzająca:
 weryfikuje, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, czy wydatki deklarowane
przez beneficjentów zostały przez nich zapłacone oraz czy spełniają one wymagania
obowiązującego prawa unijnego i krajowego, programu operacyjnego oraz warunki wsparcia
operacji;
 dopilnowuje, aby beneficjenci uczestniczący w realizacji operacji, których koszty zwracane są na
podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych, prowadzili oddzielny system
księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych
z operacją;
 wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyd finansowych, uwzględniając
stwierdzone rodzaje ryzyka;
 ustanawia procedury gwarantujące przechowywanie zgodnie z wymogami art. 62 lit. g) wszystkich
dokumentów dotyczących wydatków i audytów wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki
audytu;
 sporządza poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w sprawie funkcjonowania
systemu zarządzania i kontroli, legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw oraz
przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami, wraz ze sprawozdaniem zawierającym
wyniki przeprowadzonych kontroli zarządzania, wszelkie niedociągnięcia stwierdzone
w systemach zarządzania i kontroli oraz wszelkie podjęte działania naprawcze.

Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Wdrażająca
Instytucja Zarządzająca RPO WM przewiduje możliwośd powierzenia części zadao związanych z realizacją
RPO WM 2014-2020 Instytucjom Pośredniczącym /Instytucjom Wdrażającym (IP/ IW).
Zadania i zakres odpowiedzialności IP/IW, jak również sposób monitorowania i kontrolowania przez IZ
zadao wykonywanych przez IP/IW, zostaną szczegółowo określone w stosownych Porozumieniach
zawartych pomiędzy IZ RPO WM a poszczególnymi IP/IW.
Dokonując delegacji zadao, IZ RPO WM zachowuje całkowitą odpowiedzialnośd za realizację Programu.
Instytucja Certyfikująca
Funkcję Instytucji Certyfikującej pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zadania IC w imieniu Zarządu
Województwa realizuje komórka właściwa ds. certyfikacji wydatków w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, niezależna od zadao zarządczo-kontrolnych wykonywanych w ramach RPO
WM 2014-2020.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W WARSZAWIE
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Komórka właściwa ds. Certyfikacji Wydatków w ramach RPO WM 2014-2020
03-719 Warszawa, ul. Jagiellooska 26
tel. (+22) 5979-100
fax (+22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
Instytucja Certyfikująca RPO WM pełni następujące funkcje, wynikające z Artykułu 115 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące m.in. EFRR i EFS,
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006:


sporządzanie i przedstawianie Komisji wniosków o płatności i poświadczanie, że wynikają one
z rzetelnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach uzupełniających
i były przedmiotem weryfikacji przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą;



sporządzanie rocznych sprawozdao finansowych;



poświadczanie kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdao
finansowych oraz poświadczanie, że wydatki ujęte w sprawozdaniach finansowych są zgodne
z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami
wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego
i zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi;



dopilnowanie, by istniał system, w którym rejestruje się i przechowuje, w formie elektronicznej,
dokumentację księgową w odniesieniu do każdej operacji, zdolny do obsługi wszystkich danych
wymaganych do sporządzenia wniosków o płatnośd i rocznych sprawozdao finansowych, w tym
rozliczeo kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości
lub części wkładu na rzecz operacji lub programu operacyjnego;



dopilnowanie, do celów sporządzania i składania wniosków o płatnośd, aby otrzymała od instytucji
zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji przeprowadzonych
w odniesieniu do wydatków;



uwzględnienie, podczas sporządzania i składania wniosków o płatnośd, wyników wszystkich audytów
przeprowadzonych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialnośd;



utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych
Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów;



prowadzenie rozliczeo kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub
części wkładu na rzecz operacji. Kwoty odzyskane są zwracane do budżetu ogólnego Unii przed
zamknięciem programu operacyjnego poprzez potrącenie ich z następnego zestawienia wydatków.

Instytucja Audytowa
Funkcję Instytucji Audytowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który sprawuje swoją funkcję
przy pomocy Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów
oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, w szczególności ustanowionych w nich wydziałów lub oddziałów do
spraw kontroli środków z Unii Europejskiej.

GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
MINISTERSTWO FINANSÓW
DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
ul. Świętokrzyska 12
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00-916 Warszawa
Tel: +48 (22) 694-32-82,
Fax: +48 (22) 694-51-52,
e-mail: Sekretariat.DO@mofnet.gov.pl
Instytucja audytowa pełni następujące funkcje wynikające z Artykułu 116 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące m.in. EFRR i EFS, uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006:


zapewnia prowadzenie audytów systemów zarządzania i kontroli, na podstawie stosownej próby
działao oraz rocznego sprawozdania finansowego;



w przypadku audytów przeprowadzanych przez podmiot inny niż instytucja audytowa, instytucja
audytowa zapewnia takim podmiotom niezbędną niezależnośd funkcjonalną;



dba o to, aby czynności audytowe uwzględniały uznane w skali międzynarodowej standardy audytu;



w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia programu operacyjnego przygotowuje strategię audytu dla
przeprowadzania audytów. Strategia audytów określa metodykę kontroli, metodykę doboru próby
w przypadku audytów operacji oraz plan audytów w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego
i dwóch następnych latobrotowych. Strategia audytu jest corocznie uaktualniana, począwszy od 2016
do 2022 r. włącznie. IA przedkłada strategię audytu Komisji Europejskiej na jej żądanie.
sporządza:



 opinię z audytu na temat rocznego sprawozdania finansowego z poprzedniego roku obrotowego,
której zakres obejmuje kompletnośd, dokładnośd i prawdziwośd rocznego sprawozdania
finansowego, funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz legalnośd i prawidłowośd
operacji leżących u ich podstaw;
 roczne sprawozdanie z kontroli, przedstawiające wyniki audytów przeprowadzonych
w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie to określa wszelkie niedociągnięcia stwierdzone
w systemie zarządzania i kontroli oraz podjęte lub proponowane działania naprawcze.
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE
Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności dokonywanych przez Komisję Europejską jest
Ministerstwo Finansów, Departament Instytucji Płatniczej.
MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Instytucji Płatniczej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Tel: +48 (22) 694-37-04,
Fax: +48 (22) 694-38-18,
e-mail: sekretariat.IP@mofnet.gov.pl
Instytucja Desygnująca
Funkcję instytucji dokonującej desygnacji pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
System desygnacji służy zapewnieniu poprawnego działania systemu realizacji programów operacyjnych,
w tym RPO WM 2014-2020, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i proceduralnym. Desygnacji
podlegają: Instytucja Zarządzająca RPO WM, Instytucja Certyfikująca RPO WM oraz Instytucje
Pośredniczące/Wdrażające RPO WM, którym Instytucja Zarządzająca powierza zadania w ramach realizacji
RPO WM 2014-2020.
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Przez desygnację należy rozumied decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego potwierdzającą spełnienie
przez daną instytucję warunków zapewniających prawidłową realizację RPO WM 2014-2020.
Desygnacja jest procesem ciągłym, tzn. spełnienie kryteriów desygnacji będzie weryfikowane podczas
całego okresu realizacji RPO WM 2014-2020 poprzez kontrole systemowe, jak też wyniki prac Instytucji
Audytowej oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez upoważnione podmioty. Udzielona desygnacja
zostanie zawieszona w przypadku zaprzestania spełniania przez instytucję kryteriów desygnacji albo
wycofana w przypadku niezrealizowania przez desygnowaną instytucję działao naprawczych, mających na
celu ponowne spełnienie kryteriów desygnacji.
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7.2. SYSTEM OCENY I WYBORU PROJEKTÓW
System oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 ma na celu zapewnienie wyboru
operacji wysokiej jakości przyczyniających się do realizacji celów szczegółowych i osiągnięcia zakładanych
rezultatów przy zachowaniu efektywności realizowanych operacji.
Proces oceny i wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 przebiega zgodnie z procedurami
zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WM oraz w oparciu o metodykę i kryteria przyjęte
przez Komitet Monitorujący. Zatwierdzone procedury i kryteria służą zapewnieniu równego dostępu do
pomocy oraz przejrzystości reguł oceny projektów, jej rzetelności i bezstronności, jak również
przestrzeganiu zasad określonych w art. 7 i 8 Rozporządzenia Ogólnego, w szczególności:
równouprawnienia, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.
Tryby wyboru projektów
Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w ramach RPO WM 2014-2020 mogą byd
stosowane następujące tryby wyboru projektów:
 konkursowy;
 pozakonkursowy (projekty strategiczne i systemowe).
Tryb konkursowy jest podstawowym trybem wyboru projektów, zaś tryb pozakonkursowy ma
zastosowanie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Tryb konkursowy stosowany jest w obszarach, w których do rozwiązania danego problemu może
przyczynid się realizacja różnych projektów przynoszących porównywalne rezultaty. Oznacza to, że ten
sam cel może zostad osiągnięty w wyniku realizacji różnych interwencji. Nabór projektów może odbywad
się w trybie otwartym lub zamkniętym, na podstawie konkursów ogłaszanych przez właściwą instytucję.
Tryb wyboru projektów będzie przyczyniał się m.in. do realizacji podejścia terytorialnego poprzez
możliwośd organizacji konkursów ukierunkowanych na rozwiązanie problemów specyficznych dla danego
obszaru lub branży. Sposób organizacji i zasady naborów projektów umożliwią realizację tzw. „wiązki
projektów” oraz projektów zintegrowanych, przedstawianych w formie jednego projektu. Efekty takich
przedsięwzięd są znacznie większe niż rozproszonych, punktowych interwencji.
Projekty strategiczne są to projekty o kluczowym znaczeniu dla realizacji programu, wskazane przez
Instytucję Zarządzającą. W ramach RPO WM 2014-2020 przewidziano realizację trybu pozakonkursowego
ze względu na potrzebę przeprowadzenia inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 r., których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do osiągnięcia zakładanych
wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. Projekty strategiczne
identyfikowane są głównie w celu realizacji inwestycji o szerokim zasięgu, kompleksowo rozwiązujących
zdiagnozowany problem. W przypadku projektów strategicznych zakłada się możliwośd wyboru projektów
w fazie przygotowawczej. Inwestycje te będą mogły zostad objęte wsparciem na etapie
przygotowawczym, tak aby wraz z beneficjantem dopracowad projekt, wykorzystując m.in. zaplecze
merytoryczne instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy. Pozwoli to na realizację projektów
w największym stopniu przyczyniających do realizacji celów RPO WM 2014-2020.
Projekty strategiczne, tak jak projekty konkursowe, w celu otrzymania wsparcia będą musiały otrzymad
pozytywną ocenę, przeprowadzoną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący.
Przesłanki do nadania inwestycji statusu projektu strategicznego są w szczególności następujące:
 projekt wynika z dokumentów o charakterze strategicznym, dokumentu implementacyjnego do
strategii bądź z planu inwestycyjnego dla danego sektora;
 projekt wpływa na realizację wskaźnika produktu(ów) lub rezultatu bezpośredniego w ramach danej
osi priorytetowej;
 projekt został uwzględniony w Kontrakcie Terytorialnym;
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projekt jest komplementarny z przyjętymi inwestycjami wynikającymi z ZIT lub RIT.

Projekty systemowe, w tym również projekty pomocy technicznej, polegają na realizacji zadao
publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym
przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów.
Podstawy do wyboru projektów systemowych w ramach osi priorytetowych EFS 2014-2020 są
następujące:
 projekt systemowy zapewnia koordynację działao pomiędzy politykami prowadzonymi na szczeblu
krajowym i samorządowym w zakresie rozwiązywania problemów w sektorze społecznym;
 wykorzystanie potencjału administracyjnego przez wyspecjalizowane instytucje (jednostki
organizacyjne i podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
Tryby naborów będą dostosowane do uwarunkowao wynikających ze specyfiki każdej z osi. Indykatywne
przyporządkowanie trybów wyboru oraz mechanizmów przyczyniających się do podniesienia efektywności
projektów znajduje się przy opisach osi priorytetowych.
Kryteria wyboru projektów
Ocena i wybór projektów prowadzone są w oparciu o kryteria wyboru, przyjęte przez Komitet
Monitorujący. Kryteria oceny przygotowuje IZ we współpracy z IP lub instytucjami krajowymi,
regionalnymi, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, uczelniami wyższymi, przedstawicielami
grup przedsiębiorców, jednostkami naukowymi, przedstawicielami ZIT i RIT, etc. Propozycja kryteriów
wyboru projektów/operacji przedstawiana jest każdorazowo do zatwierdzenia Komitetowi
Monitorującemu.
Kryteria oceny powiązane są z planowanymi do osiągnięcia rezultatami danej osi priorytetowej.
Promowane będą projekty przyczyniające się w jak największym stopniu do osiągnięcia założonych celów,
tj.:.
 zgodne z dokumentami strategicznymi i z politykami horyzontalnymi;
 zgodne z celami osi priorytetowej;
 wpływające na wskaźniki realizacji celów poszczególnych osi priorytetowych;
 efektywne, tj. zapewniające osiągnięcia wskaźnika rezultatu możliwie najniższym kosztem;
 komplementarne oraz kompleksowe.
W przypadku każdej osi priorytetowej dopuszczalne są dodatkowe kryteria, wynikające ze specyfiki danej
osi.
Poniżej przedstawiono przykłady mechanizmów zapewniających wybór inwestycji w największym
stopniu przyczyniających się do realizacji celów RPO WM.
Typ projektu

CT na który oddziałuje projekt

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez
zakup
maszyn
i
urządzeo
wykorzystywanych w ramach
kształcenia zawodowego

3

Rozwój przedsiębiorstw poprzez
wprowadzenie BAT

3

Przykładowe mechanizmy preferujące projekty o
oddziaływaniu na przynajmniej dwa CT
1.

10
2.

Kryteria promujące projekty których efekty
bezpośrednio oddziaływają na przynajmniej dwa
CT.
Preferencyjne instrumenty wsparcia np. dotacja.

6

Tabela 15. Promowanie projektów oddziaływujących na realizację przynamniej dwóch Celów Tematycznych
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Wiodący typ
projektu

Powiązany typ projektu

Inwestycje wiodące
wynikające z Planów
RIT

inwestycje
towarzyszące
wynikające z Planów RIT.

Rewitalizacja

wsparcie
dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

1.

2.

- projekty z zakresu włączenia
społecznego;
projekty
z
samozatrudnienia;
Inwestycje drogowe

Przykładowe mechanizmy stymulujące realizację inwestycji
powiązanych

3.
4.

Architektura programu skupiająca w jednej osi inwestycje które w wyniku wzajemnego powiązania
przynoszą znacznie większe oddziaływanie.
Harmonogramy konkursów pozwalające na równoległe
przygotowanie i ocenę powiązanych projektów.
Kryteria promujące projekty, które dzięki wzajemnemu
powiązaniu przyniosą większe efekty.
Kryteria promujące projekty, których efektem będzie
zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na rynku
pracy.

zakresu

- Inwestycje wodno-kanalizacyjne;
- rewitalizacja.

Tabela 16. Promowanie wiązek projektów które dzięki wzajemnemu powiązaniu przynoszą silniejszy efekt
Inwestycja w ramach
RPO

Inwestycja w ramach innego PO

Powiązanie

Przykładowe mechanizmy
weryfikujące wzajemne
powiązania

Rozbudowa systemu
informacji
przestrzennej
na
poziomie regionalnym

Budowa krajowego systemu
informacji
przestrzennej
(PO Polska Cyfrowa)

System budowany na poziomie
krajowym będzie pozyskiwał
dane z poziomu regionalnego w
ramach
systemu
już
stworzonego i nadal rozwijanego
w latach 2014-2020.

1. Kryteria
promujące
projekty wpisujące się/
uzupełniające inwestycje
krajowe.
2. Współpraca z IZ innych
programów
w
celu
weryfikacji
powiązania
inwestycji
oraz
przygotowanie i ocena
powiązanych projektów.

Podnoszenie
jakości
kształcenia
poprzez
realizację
projektów
wykorzystanie narzędzi
ICT wypracowanych na
poziomie krajowym.

Opracowanie
materiałów
metodycznych i dydaktycznych z
wykorzystaniem ICT – (PO
POWER)

Na poziomie regionalnym będą
wykorzystywane
efekty
projektów realizowanych na
poziomie centralnym

Tabela 17. Promowanie projektów powiązanych z projektami realizowanymi w ramach innych programów
operacyjnych

Procedury przyjęte w ramach RPO WM RPO WM 2014-2020 zapewnią bezstronnośd w procesie oceny i
wyboru projektów oraz możliwośd odwołania się wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu,
zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe zasady dokonywania
oceny i wyboru projektów określone są w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM oraz wytycznych w
zakresie trybu wyboru i oceny projektów.
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7.3. MONITOROWANIE I EWALUACJA
System monitorowania powinien obejmowad realizację założonych celów PO i UP, jak również
wypełniania warunków koncentracji tematycznej (art. 16 rozporządzenia ogólnego, art. 4 rozporządzenia
ws. EFRR) oraz zachowania minimalnego poziomu alokacji na zatrudnienie, wykluczenie społeczne
i edukację i kwot alokowanych w zakresie celu dotyczącego zmian klimatu.
System monitorowania jest ważnym elementem oceny postępu we wdrażaniu założeo i realizacji celów
regionalnego programu operacyjnego. Na kompleksowy system monitorowania składają się:





struktury monitorowania wraz z dedykowanymi zasobami zarówno po stronie kapitału ludzkiego, jak
i materialnego;
zestawy wskaźników osiągnięd celów RPO WM 2014-2020, z określonymi poziomami bazowymi
(wyjściowymi) wskaźników i ich poziomami docelowymi (monitorowanie rzeczowe);
wskaźniki finansowe pozwalające m.in. na bieżąco śledzid postęp finansowy Programu
(monitorowanie finansowe);
metody zbierania informacji w zakresie używanych wskaźników, dokonywania ocen postępów
i komunikowania ich.

Wyróżnia się trzy poziomy monitorowania w ramach Programu:




beneficjent;
instytucja zarządzająca lub instytucja, do której IZ delegowała zadania;
Komitet Monitorujący.

Komitet Monitorujący
W terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia paostwa członkowskiego o decyzji dotyczącej
przyjęcia Programu paostwo członkowskie ustanawia komitet w celu monitorowania realizacji programu,
w porozumieniu z instytucją zarządzającą. W skład komitetu monitorującego wejdą przedstawiciele
instytucji zarządzającej, wszelkich instytucji pośredniczących i przedstawiciele partnerów (art. 41 i 42
rozporządzenia ogólnego).
Zgodnie z art. 100 rozporządzenia ogólnego, Komitet Monitorujący rozpatruje i zatwierdza:


wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu operacyjnego;



postępy w realizacji planu oceny oraz działao następczych podjętych w związku z ustaleniami ocen;



realizację strategii komunikacji;



realizację dużych projektów;



realizację wspólnych planów działania;



działania mające na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych;



działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju;



działania w ramach programu operacyjnego odnoszące się do spełnienia uwarunkowao ex-ante;



instrumenty finansowe,



metodykę i kryteria wyboru operacji;



roczne i koocowe sprawozdania z realizacji;



plan oceny dla programu operacyjnego i wszelkie zmiany planu;



strategię komunikacji dla danego programu operacyjnego i wszelkie zmiany strategii;



wszelkie propozycje instytucji zarządzającej dotyczące wszelkich zmian programu operacyjnego.
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Sprawozdania z realizacji Programu
Obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie sprawozdawczości zostały określone w art. 40, 44, 46, 101
i 102 rozporządzenia ogólnego.
Zgodnie z art. 102 rozporządzenia ogólnego Instytucja Zarządzająca będzie zobowiązana do przekazywania
do Komisji Europejskiej co kwartał (do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października) drogą
elektroniczną danych do celów monitorowania dotyczących wydatków kwalifikowanych, w tym w podziale
na kategorie interwencji. Do informacji dołączane będą prognozy certyfikacji wydatków do KE na bieżący
i kolejny rok budżetowy.
Od 2016 do 2022 r. włącznie paostwo członkowskie przedstawia Komisji coroczne sprawozdanie
z realizacji programu w poprzednim roku budżetowym.
Roczne sprawozdania zawierają informacje na temat realizacji Programu i jego priorytetów w odniesieniu
do danych finansowych, ogólnych i specyficznych dla Programu wskaźników oraz wartości docelowych
ujętych ilościowo, w tym zmian we wskaźnikach rezultatu i celach pośrednich określonych w podstawie
oceny wykonania. Przekazane dane odnoszą się do wartości wskaźników dla w pełni zrealizowanych
operacji, a także dla wybranych operacji. W sprawozdaniach tych przedstawia się również działania
podejmowane w celu spełnienia uwarunkowao ex-ante i wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie
Programu oraz podjęte środki naprawcze. W latach 2017 i 2019 sprawozdanie będzie rozszerzone
o informacje wynikające z art. 44 ust. 3 i 4 CPR. Ponadto obowiązkowym elementem sprawozdao
rocznych będzie załącznik dotyczący operacji obejmujących instrumenty finansowe (art. 40 CPR).
Dodatkowo w 2019 r. sprawozdanie będzie zawierało ocenę wykonania Programu, która polegad będzie
na sprawdzeniu stopnia osiągnięcia wyznaczonych wcześniej kamieni milowych (wartości pośrednich
wskaźników) na poziomie poszczególnych osi priorytetowych.
Paostwo członkowskie przedstawia koocowe sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 30 września
2023 r. w przypadku EFRR, EFS i Funduszu Spójności.
System ewaluacji
Obowiązki IZ oraz paostw członkowskich w zakresie ewaluacji zostały określone w art. 47-50
rozporządzenia ogólnego.
Ewaluacja RPO WM 2014-2020 polegad będzie na ocenie jakości, skuteczności, użyteczności oraz
efektywności wdrażania zarówno w odniesieniu do celów strategii Europa 2020, celów określonych
w krajowych dokumentach strategicznych, jak i Programu. Źródłem prowadzonych badao będzie
dokumentacja strategiczna, programowa, dane monitoringowe oraz opinie beneficjentów Programu.
Ocenę przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i realizacji Programu, jak również w celu
analizy ich efektywności, skuteczności oraz jego wpływu. Wpływ Programu będzie oceniany zgodnie
z misją odpowiedniego funduszu objętego zakresem wspólnych ram strategicznych w odniesieniu do
celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu
społecznemu, jak również w odniesieniu do PKB oraz bezrobocia.
Oceny przeprowadzają eksperci, którzy są funkcjonalnie niezależni od podmiotów odpowiedzialnych za
realizację programu. Za przeprowadzenie oceny Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WM,
która będzie udostępniad wyniki ewaluacji opinii publicznej w całości oraz przekazywad je Komitetowi
Monitorującemu RPO WM, Krajowej Jednostce Ewaluacji, a także Komisji Europejskiej na jej życzenie.
Wszystkie badania ewaluacyjne będą zlecane przez IZ i realizowane przez podmioty zewnętrzne
funkcjonalnie od niej niezależne. W strukturach IZ zostanie utworzona jednostka ewaluacyjna, która
będzie odpowiedzialna za konceptualizację badao ewaluacyjnych, nadzór nad ich realizacją, odbiór
wyników badania oraz monitorowanie wypracowanych rekomendacji.
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Instytucja Zarządzająca zapewnia zasoby niezbędne do przeprowadzenia ocen i dopilnowuje, aby
stosowane były procedury mające na celu wyprodukowanie i zgromadzenie danych niezbędnych do
przeprowadzenia ocen, w tym danych odnoszących się do wskaźników ogólnych i, w stosownych
przypadkach, specyficznych dla programu.
Za wypracowanie standardów oraz koordynację działao w zakresie ewaluacji prowadzonych w ramach
poszczególnych PO odpowiedzialna jest Krajowa Jednostka Ewaluacji. Do obowiązków jednostki
ewaluacyjnej wyodrębnionych w ramach IZ RPO WM należyą w szczególności: realizacja i koordynacja
procesu ewaluacji PO, współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz budowa potencjału ewaluacyjnego
na poziomie PO.
Ocena szacunkowa – przed rozpoczęciem realizacji programu (ewaluacja ex-ante)
Przed rozpoczęciem realizacji programu operacyjnego przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-ante
(będzie oceną logiki interwencjiprzyjętej w ramach programu operacyjnego). Ewaluacja ex-ante powinna
udzielid odpowiedzi na pytania, czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie
społeczno-ekonomiczne oraz czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów
rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społecznoekonomicznych.
Ponadto celem ewaluacji ex-ante jest osadzenie procesu programowania w ramach teoretycznych
poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy do poprawy jakości programu operacyjnego. Dzięki procesowi
ewaluacji ex-ante urzeczywistniana jest zasada polityki opartej na dowodach (evidence based policy) –
wiedza i doświadczenie programujących uzupełniane są w sposób usystematyzowany wiedzą naukową
i ekspercką.
Ocena ex ante obejmie analizę:
 wkładu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego
sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy uwzględnieniu wybranych celów tematycznych
i priorytetów oraz potrzeb krajowych i regionalnych;
 spójności wewnętrznej proponowanego programu lub działania i jego związku z innymi istotnymi
instrumentami;
 spójności alokacji zasobów budżetowych z celami programu;
 spójności wybranych celów tematycznych, priorytetów i odpowiadających im celów programów ze
wspólnymi ramami strategicznymi, umową partnerską oraz zaleceniami dla poszczególnych paostw
przyjętymi na podstawie art. 121 ust. 2 Traktatu oraz zaleceniami Rady przyjętymi na podstawie art.
148 ust. 4 Traktatu;
 adekwatności i zrozumiałości proponowanych wskaźników właściwych dla programu;
 sposobu, w jaki oczekiwane produkty/usługi przyczynią się do osiągnięcia rezultatów;
 czy wartości docelowe ujęte ilościowo dotyczące wskaźników są realistyczne, przy uwzględnieniu
przewidywanego wsparcia z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych;
 uzasadnienia proponowanej formy wsparcia;
 adekwatności zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania programem;
 przydatności procedur monitorowania programu oraz gromadzenia danych koniecznych do
przeprowadzenia ocen;
 przydatności celów pośrednich wybranych na potrzeby podstawy oceny wykonania;
 adekwatności planowanych środków mających na celu promowanie równouprawnienia kobiet
i mężczyzn oraz zapobieganie dyskryminacji;
 adekwatności planowanych środków mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju.
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Ocena podczas okresu programowania
Podczas okresu programowania instytucje zarządzające przeprowadzają oceny, w tym oceny w celu
analizy efektywności, skuteczności i wpływu Programu na podstawie planu oceny. Co najmniej raz podczas
okresu programowania ocena obejmuje analizę sposobu, w jaki wsparcie z funduszy przyczyniło się do
osiągnięcia celów w odniesieniu do każdej osi priorytetowej.
Wszystkie oceny powinny byd zbadane przez Komitet Monitorujący i przesłane do Komisji.
Do 31 grudnia 2020 r. Instytucja Zarządzająca przekaże Komisji sprawozdanie zawierające podsumowanie
wyników ocen przeprowadzonych podczas okresu programowania, w tym oceny głównych
produktów/usług oraz rezultatów programu.
Plan ewaluacji RPO WM
Plan oceny jest sporządzany przez Instytucję Zarządzającą dla programu operacyjnego.Precyzyjne
określenie w programie operacyjnym „co, kiedy i w jaki sposób chcemy osiągnąd”, powodowad będzie
potrzebę i możliwośd zaplanowania procesu oceny efektów realizacji programu (w celu bieżącego
formułowania rekomendacji i dokonywania na ich podstawie niezbędnych zmian).
Koncepcja procesu ewaluacji Programu zawarta w planie powinna ściśle wynikad z logiki programu oraz
zawierad w szczególności zakres tematyczny i harmonogram realizacji badao ewaluacyjnych wraz
z uzasadnieniem ich przeprowadzenia oraz propozycje metodologiczne dla poszczególnych badao (w tym
badao za pomocą metod kontrfaktycznych) wraz z określeniem zapotrzebowania na dane (zakres i źródła
danych). Plan ewaluacji Programu powinien zostad przedstawiony KM nie później niż rok od przyjęcia
Programu (zgodnie z art. 104.1 CPR).
Zgodnie z wytycznymi KE plan ewaluacji powinien precyzowad następujące elementy:









listę tematów badao ewaluacyjnych wraz z uzasadnieniem ich realizacji;
metody przewidziane do zastosowania wraz z określeniem zapotrzebowania na dane;
sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek ewaluacji;
harmonogram procesu ewaluacji;
sposoby komunikacji wyników ewaluacji;
zasoby ludzkie;
budżet;
plan szkoleo.

Ocena po zakooczeniu programu operacyjnego (ex-post)
Po zakooczeniu realizacji Programu zostanie zrealizowana ewaluacja ex-post (ocena rezultatów
i oddziaływania Programu, w tym trwałości uzyskanych zmian).
Ocena ex-post bada skutecznośd i efektywnośd funduszy objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych oraz ich wkład w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnie ze szczegółowymi wymogami
ustanowionymi w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy. Ocena ex post zostanie zakooczona
do dnia 31 grudnia 2023 r.
Ocena ex post jest przeprowadzana przez Komisję lub paostwa członkowskie, w ścisłej współpracy.
System Informatyczny
W okresie programowania 2014-2020 funkcjonowad będzie centralny system informatyczny, który będzie
gromadził minimalną ilośd informacji potrzebnych do obsługi programów operacyjnych. Instytucje
Zarządzające będą mogły podjąd decyzję w sprawie wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego, który
będzie kompatybilny z systemem krajowym i będzie zapewniał zasilanie go informacjami w zakresie
określonym w odpowiednich wytycznych.
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Zgodnie z art. 112 ust. 3, system centralny zapewnia pełną komunikację drogą elektroniczną pomiędzy
beneficjentem a właściwą instytucją. Dodatkowo, obsługuje on całościowo procesy od momentu
podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a właściwą instytucją udzielającą wsparcia
(w zakresie wniosków o dofinansowanie i procesu oceny projektów gromadzi jedynie minimalny zakres
informacji, tak jak to ma miejsce w systemie dla perspektywy 2007-2013).
7.4. SYSTEM WSKAŹNIKÓW
System wskaźników w ramach RPO WM 2014-2020 służy przede wszystkim do monitorowania procesu
realizacji i ustalania stopnia osiągania celów, zarówno na poziomie poszczególnych operacji, działao,
priorytetów, jak i całego Programu. Realizacja będzie miała miejsce poprzez określoną grupę wskaźników.
System wskaźników obejmuje:




wskaźniki finansowe, odnoszące się do ponoszonych i rozliczanych wydatków;
wskaźniki produktu, odnoszące się do wspieranych operacji;
wskaźniki rezultatu, odnoszące się do poszczególnych priorytetów.

System realizacji Umowy Partnerstwa i RPO obejmuje kilka poziomów wskaźników – dla Umowy,
programu, osi priorytetowych, działao i projektów. Większośd wskaźników w programie (oprócz
niektórych wskaźników ESF) posiada określoną wartośd bazową i docelową. Wskaźniki produktu dla osi
priorytetowych posiadają także zdefiniowane wartości pośrednie (milestones) dla 2018 r.
Pomiar wskaźników znajdujących się na wszystkich poziomach monitorowania jest dokonywany w oparciu
o dane dostarczane przez beneficjentów, z wyłączeniem wskaźników sumujących liczbę umów bądź ich
wartośd oraz wynikające z badao ewaluacyjnych/analiz/danych statystycznych. Wskaźniki mierzone na
poziomie poszczególnych projektów zostaną określone w sposób umożliwiający agregację danych na
poziom osi priorytetowych, w celu umożliwienia sprawnego przepływu informacji i skutecznego
monitorowania postępów realizacji Programu.
7.5. SYSTEM KONTROLI I AUDYTU
System kontroli i audytu RPO WM 2014-2020, wynikający z zapisów Art. 62, 63, 114 pkt. 4, 5, 6, Art. 116,
117 i 118 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
m.in. EFRR i EFS, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,obejmuje:


kontrole systemowe w instytucjach, którym IZ RPO WM powierza realizację zadao w ramach RPO WM
2014-2020, tj. w IP II/ IW.

Kontrole systemowe służą zapewnieniu, że wszystkie funkcje realizowane są w odpowiedni sposób,
a systemy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo, efektywnie oraz zgodnie z procedurami
i obowiązującym prawem.
W ramach systemu kontroli RPO WM 2014-2020 prowadzone są również:


kontrole projektów na dokumentach, w tym:
 weryfikacja wniosków o płatnośd;
 kontrole poprawności przeprowadzenia procedur z zakresu prawa zamówieo publicznych,
ochrony środowiska i udzielania pomocy publicznej, w momencie weryfikacji pierwszego wniosku
o płatnośd;
 kontrole krzyżowe.



kontrole projektów na miejscu/w siedzibie beneficjenta, w tym kontrole na zakooczenie realizacji
projektu i kontrole trwałości.
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Kontrole projektów, w tym weryfikacja wniosków o płatnośd, służą zapewnieniu, że zadeklarowane
wydatki zostały rzeczywiście poniesione, a towary i usługi dostarczono zgodnie z decyzją
o dofinansowaniu.
Weryfikacja wniosków o płatnośd obejmuje wszystkie wnioski o płatnośd składane przez beneficjentów.
Wniosek o płatnośd weryfikowany jest pod względem formalnym i merytorycznym przez opiekuna
projektu, dodatkowo, przed wykonaniem wypłaty na rzecz beneficjenta, weryfikacja rachunkowa
dokonywana jest przez komórkę finansowo-księgową.
Kontrolowanie poprawności przeprowadzenia procedur z zakresu prawa zamówieo publicznych, ochrony
środowiska i udzielania pomocy publicznej w momencie weryfikacji pierwszego wniosku o płatnośd
zawierającego wydatki ponoszone w rygorach ww. procedur, np. w ramach danego kontraktu wynika
z ryzyka korekt netto związanych z procesem rocznych rozliczeo. Możliwe jest wprowadzenie w tym
zakresie rozwiązao proporcjonalnych uzależnionych od analizy ryzyka oraz potencjału instytucjonalnego.
Kontrole krzyżowe prowadzone są w celu eliminowania podwójnego finansowania wydatków
ponoszonych przez beneficjentów w ramach jednego lub kilku programów operacyjnych, w tym w ramach
programów operacyjnych dwóch rożnych perspektyw finansowych.
Kontrole na zakooczenie realizacji projektów, które mogą przybrad formę kontroli na miejscu, prowadzone
są w celu zapewnienia zachowania właściwej ścieżki audytu odnośnie dokumentów związanych z cyklem
życia każdego projektu, zwłaszcza dokumentów dotyczących ponoszonych wydatków i obligatoryjnych
weryfikacji, poprzez sprawdzenie ich kompletności oraz zgodności z prawem i procedurami.
Kontrole na miejscu realizacji projektów mogą byd przeprowadzane na próbie określonej przez IZ RPO
WM w oparciu o ustaloną metodologię doboru próby projektów (analizę ryzyka).
Dopuszcza się możliwośd delegowania obowiązków w zakresie kontroli projektów do instytucji
niepublicznych na podstawie pisemnej umowy z zachowaniem rygorów obowiązującego prawa (w tym
prawa zamówieo publicznych). Odpowiedzialnośd za przeprowadzone kontrole spoczywa na instytucji,
która powierzyła te obowiązki podmiotowi niepublicznemu.
Poza kontrolami, za które odpowiada IZ RPO WM, proces kontroli realizacji RPO WM 2014-2020
obejmuje:




audyty wykonywane zgodnie z art. 116 rozporządzenia ogólnego przez Instytucję Audytową;
kontrole weryfikujące zachowywanie zgodności z kryteriami desygnacji realizowane przez MRR;
audyty wykonywane przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Instytucja Audytowa prowadzi audyty projektów na potrzeby wydania opinii audytowej w ramach
procedury rocznej akceptacji rachunków oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z kontroli. Jej audyty
będą brane pod uwagę również w procesie desygnacji.
Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zapewnia prowadzenie kontroli weryfikujących
zachowywanie zgodności z kryteriami desygnacji. Wyniki kontroli są podstawą do utrzymania, zawieszenia
lub wycofania desygnacji dla instytucji systemu zarządzania i kontroli, w odniesieniu do wszystkich lub
wybranych działao wdrażanych w ramach RPO WM 2014-2020.
Obowiązki poszczególnych instytucji oraz beneficjentów w zakresie kontroli i audytu oraz szczegółowe
zasady, w tym zasady kontroli projektów przeprowadzanych na miejscu realizacji projektu/w siedzibie
beneficjenta, określają wytyczne MRR w zakresie kontroli.
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7.6. INFORMACJA I PROMOCJA
Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwej informacji i promocji programu
operacyjnego. Działania informacyjno-promocyjne wspierają realizację programu.
W celu zapewnienia skutecznej koordynacji działao komunikacyjnych prowadzonych przez poszczególne
instytucje Polska, zgodnie z art. 106 rozporządzenia ogólnego, opracowuje horyzontalny dokument wspólną strategię komunikacji polityki spójności.
W oparciu o wspólną strategię komunikacji Instytucja Zrządzająca, zgodnie z art. 106 rozporządzenia
ogólnego, opracuje dla RPO WM 2014-2020 strategię komunikacji, będącą podstawą prowadzenia działao
informacyjnych i promocyjnych dla tego programu. Strategia komunikacji podlega uzgodnieniom
z Instytucją Koordynującą oraz jej akceptacji w zakresie zgodności ze wspólną strategią komunikacji oraz
wytycznymi w zakresie informacji i promocji, a następnie akceptacji Komitetu Monitorującego dany
program.
Raz do roku na forum Komitetu Monitorującego przedstawiana jest informacja nt. realizacji
przedmiotowej strategii oraz planowanych działao w roku następnym.
IZ przygotowuje również roczne plany działao o charakterze wykonawczym.
Działania informacyjne i promocyjne wspierają realizację RPO WM 2014-2020.
Wsparcie to będzie realizowane w szczególności poprzez:




informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania w ramach programu oraz
sposobach jego pozyskania,
dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji projektów na ich różnych etapach,
upowszechnianie wśród mieszkaoców województwa roli i osiągnięd polityki spójności i funduszy
przez działania informacyjne i promocyjne na temat efektów i wpływu programu i poszczególnych
projektów, a także w stosownym zakresie Umowy Partnerstwa.

Kluczowe jest, aby realizując działania informacyjno-promocyjne w perspektywie programowej 2014-2020
dążyd do wzmocnienia koordynacji działao, celem utrzymania wysokiej spójności przekazu
i komplementarności komunikatów oraz narzędzi.
Wyzwaniem leżącym u podstaw skutecznej komunikacji, będzie opracowanie dokumentów skierowanych
do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, a także materiałów przeznaczonych do komunikacji
w mediach, z zastosowaniem czytelnego i zrozumiałego powszechnie języka. W okresie 2014-2020 należy
położyd większy nacisk na wykorzystanie potencjału komunikacyjnego samych beneficjentów. Kluczowe
jest również wdrażanie polityk horyzontalnych, jak równy dostęp do informacji dla osób
niepełnosprawnych, dbałośd o środowisko naturalne oraz współpraca z partnerami społecznogospodarczymi.

7.7. KOMPLEMENTARNOŚD WEWNĘTRZNA
W ramach procesu programowania nowej perspektywy finansowej, IZ RPO WM zapewni wzajemną
koordynację zarówno między funduszami objętymi zakresem WRS, jak i między funduszami a innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (EBI, EFI). Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia ogólnego,
EFS i EFRR mogą finansowad w sposób komplementarny i ograniczony działania objęte zakresem drugiego
z funduszy, z zastrzeżeniem pułapu 10% finansowania wspólnotowego każdej osi priorytetowej programu
operacyjnego, pod warunkiem, że są one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i są bezpośrednio
z nią powiązane (cross-financing).
Szczególną uwagę należy zwrócid na komplementarnośd wewnętrzną - występującą
w ramach danego okresu programowania. W przypadku komplementarności wewnętrznej mamy
do czynienia z działaniami, które powinny uzupełniad się w ramach:
1. konkretnego programu operacyjnego (RPO WM 2014-2020);
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2. różnych programów operacyjnych (np. programu operacyjnego dotyczącego gospodarki
niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu
i bezpieczeostwa energetycznego323 i RPO WM 2014-2020);
3. rożnych funduszy strukturalnych (EFRR i EFS).
Komplementarnośd zewnętrzna - występuje w przypadku działao, w których realizacja poszczególnych
etapów projektu jest finansowana:
1. ze środków krajowych i wspólnotowych;
2. z programów różnych okresów programowania (np. PO IiŚ i program operacyjny dotyczący
innowacyjności, badao naukowych i ich powiązao ze sferą przedsiębiorstw324);
3. z różnych instrumentów finansowych (np. EFRR i Mechanizm Finansowy EOG).
Równolegle IZ RPO WM będzie dążyd do zapewnienia komplementarności i spójności
z pozostałymi funduszami, objętymi zakresem Wspólnych Ram Strategicznych (EFRROW oraz EFMR),
a także instrumentami interwencji bezpośrednio zarządzanymi przez Komisję Europejską (np. Life+).

7.8. OCENA OBCIĄŻEO ADMINISTRACYJNYCH
System wdrażania zapewniający skuteczną realizację postawionych celów przy efektywnym wykorzystaniu
dostępnych zasobów, musi uwzględniad procedury identyfikacji i oceny projektów, a także rozliczenia
i kontroli ich realizacji, gwarantujących kwalifikowalnośd i trwałośd wspieranych przedsięwzięd. Procedury
te nakładają na beneficjentów określone obowiązki związane z dokumentowaniem i sprawozdawczością.
Zasadnicze obciążenia związane z uczestnictwem w realizacji RPO WM 2014-2020 można
przyporządkowad do głównych etapów realizacji projektów:


etap aplikowania, na którym następuje przygotowanie założeo i szczegółowego opisu planowanego
przedsięwzięcia (wniosku aplikacyjnego i dokumentacji projektowej), ocena i wybór projektu, do
momentu podpisania umowy z instytucją udzielającą wsparcia,



etap rozliczania i sprawozdawczości, związany z koniecznością informowania instytucji udzielającej
wsparcia o postępach i ewentualnych barierach w realizacji projektu,



proces zamknięcia wsparcia i kontroli projektu.

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji polityki spójności pozwalają na wskazanie obszarów, w ramach
których dokonane zmiany mają skutkowad wzrostem dostępności wsparcia:






dokumentowanie – należy dążyd do ograniczenia ilości dokumentów przekazywanych przez
beneficjentów w formie papierowej, na rzecz nośników elektronicznych; równocześnie, należy
rozważyd zachowanie formy papierowej jako dodatkowej, ale nie obligatoryjnej;
komunikacja – podobnie, jak w przypadku dokumentowania, należy dążyd do zwiększenia roli
elektronicznych form komunikacji jako podstawowego kanału wymiany informacji pomiędzy
beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia;
mechanizmy zwrotne - stosowane na większą skalę, niż w poprzednim okresie programowania,
pozwolą dotrzed ze wsparciem do szerszego grona beneficjentów realizujących projekty lepszej
jakości;

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
323
Przykładowa nazwa programu, na podstawie Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Załączniki do Założeo do Umowy Partnerstwa
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płynnośd finansowa – należy wdrożyd mechanizmy upraszczające proces ponoszenia i rozliczania
wydatków, zarówno po stronie beneficjenta, jak i instytucji udzielającej wsparcia; w szczególności
należy:
 kontynuowad system zaliczkowania jako zmniejszający ryzyko utraty przez beneficjenta płynności
finansowej w związku z realizacją projektu;
 wprowadzid kategorie wydatków rozliczanych w formach uproszczonych, takich jak standardowa
skala płatności jednostkowych, płatności ryczałtowe, finansowanie ryczałtowe, w celu
uproszczenia procesu rozliczania i weryfikacji wydatków;
 dążyd do skrócenia procedur rozliczania wydatków.

7.9. ZDOLNOŚD ADMINISTRACYJNA
Skuteczne i efektywne wykonywanie zadao związanych z realizacją celów RPO WM 2014-2020 wymaga
zaangażowania zasobów i procedur kluczowych dla jakości wdrażania programu. IZ RPO WM deleguje
zadania związane z pełnioną funkcją do podległych jednostek organizacyjnych, a w szczególności do
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w tym
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich (RF). Doświadczenia RF w realizacji
programów operacyjnych perspektywy 2007-2013, a także dostęp do środków pomocy technicznej tych
programów, pozwoliły na:
 wypracowanie struktur organizacyjnych umożliwiających wykonywanie zadao i podział
odpowiedzialności na różnych poziomach wdrażania w ramach pełnionych funkcji Instytucji
Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej;
 wypracowanie i wdrożenie procedur programowania, poświadczania wydatków i ewaluacji
programów;
 prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej ciągłośd funkcjonowania i zapobieganie skutkom rotacji
kadr;
 utrzymanie procesu ciągłego doskonalenia kadr poprzez zapewnienie dostępu do szkoleo i innych
form kształcenia, między innymi z zakresu:
 zrównoważonego rozwoju,
 pomocy publicznej,
 polityki regionalnej,
 zamówieo publicznych,
 procesu inwestycyjnego,
 audytu i kontroli,
 księgowości i rachunkowości,
 zwiększania kompetencji cyfrowych pracowników,
 podnoszenia znajomości języków obcych,
 technologii informacyjno - komunikacyjnych.


zapewnienie niezbędnych pomieszczeo i sprzętu biurowego pozwalającego na uzyskanie wysokiej
jakości wykonywanej pracy.

Poprzez wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeostwem
informacji, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeostwem i higieną pracy oraz system
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, IZ RPO WM stale dąży do podnoszenia standardów
i efektywności pracy.
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Podejmując decyzję o delegowaniu części kompetencji związanych z wdrażaniem Programu instytucjom
pośredniczącym lub innym podmiotom, IZ weźmie pod uwagę zdolnośd tych podmiotów do wykonywania
powierzonych zadao, w tym posiadane zasoby kadrowe i infrastrukturalne oraz posiadane doświadczenie.
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ROZDZIAŁ 8 - WARUNKOWOŚD EX-ANTE
W przyszłym okresie programowania korzystanie ze środków unijnych w ramach funduszy Wspólnych
Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR) będzie uzależnione od spełnienia przez paostwa
członkowskie lub regiony odpowiednich warunków ex-ante.
Założenia Umowy Partnerstwa (projekt) stanowią, że zgodnie z unijnymi zasadami, jeżeli nie zostaną
spełnione warunki ex-ante we właściwych obszarach, przed rozpoczęciem wdrażania programów, to
konieczne będzie przedstawienie w programach operacyjnych harmonogramu działao mających na celu
ich wypełnienie do kooca 2016 r.
Jeśli do tego momentu warunki nie zostaną spełnione, KE będzie mogła zawiesid płatności dla danego
programu aż do momentu spełnienia warunków albo do momentu przesunięcia środków do tych
programów, dla których wszystkie odpowiednie warunki wstępne zostały spełnione.
8.1. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
Warunek ex-ante w odniesieniu do WPGO ma znaczenie dla Celu 6 Wspólnych Ram Strategicznych
(Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów), w szczególności
w obszarze gospodarki odpadami. Warunek dotyczy zgodności dokumentu, przyjmowanego uchwałą
Sejmiku Województwa i stanowiącego akt prawa miejscowego, z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy,
zwaną ramową dyrektywą odpadową (RDO).
Załącznik IV rozporządzenia ogólnego WE zawiera następujące warunki, których spełnienie zaświadczy
o wypełnieniu wymogów ex-ante w zakresie gospodarki odpadami:
 Przedłożenie Komisji sprawozdania w sprawie postępów w realizacji celów art. 11 dyrektywy
2008/98/WE.
 Istnienie jednego lub więcej planów zagospodarowania odpadów zgodnie z art. 28 dyrektywy
2008/98/WE.
 Ustalenie, zgodnie z wymogami rt.. 29 dyrektywy 2008/98/WE, programu zapobiegania powstawaniu
odpadów.
 Wyznaczenie celów dotyczących ponownego wykorzystania odpadów i recyklingu do roku 2020
i obrania środków do realizacji tego celu, zgodnie z art. 11.2 dyrektywy 2008/98/WE.
Na poziomie województwa, jako obowiązek niezbędny do spełnienia warunków ex-ante, jest uchwalenie
WPGO, zgodnie z wymogami RDO. Obecnie sytuacja dotycząca Mazowsza jest następująca:
 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 211/12 w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat
2018-2023.
 Projekt WPGO 2012-2023 był opiniowany przez Ministra Środowiska, który wydał opinię pozytywną,
pod warunkiem uwzględnienia uwag. Uwagi resortu oraz ich sposób uwzględnienia w planie zostały
przedstawione w Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023.
 Przyjęty dokument musi uzyskad akceptację Komisji Europejskiej co do zgodności z RDO. Według
stanowiska Departamentu Środowiska dokument jest zgodny z dyrektywą, ponieważ plan był tworzony
w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy, które stanowią transpozycję unijnych dyrektyw. WPGO
zasadniczo jest zgodny z wymogami RDO – poprzez jego uchwalenie spełniono ww. kryterium nr 2.
Ponadto, dokument w swojej treści i załącznikach zawiera zarówno załącznik opisujący środki służące
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zapobieganiu powstawania odpadów (co wypełnia kryterium nr 3), jak i opis dotyczący przyjętego
systemu gospodarki odpadami w odniesieniu do gmin, zawierający warunki wynikające z art. 11.2
RDW (co wypełnia kryterium nr 4). Kryterium nr 1, czyli przedłożenie Komisji Europejskiej
sprawozdania w sprawie postępów w realizacji celów art. 11 dyrektywy 2008/98//WE będzie mógł byd
spełniony, gdy resort środowiska przekaże do KE sprawozdanie sektorowe dotyczące wdrażania
dyrektywy RDO. Zgodnie z art. 37 w/w dyrektywy pierwsze sprawozdanie powinno byd sporządzone za
okres 3 lat czyli obejmowad okres od 12 grudnia 2010 r. do 11 grudnia 2013 r. Zgodnie z informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, sprawozdanie zostanie przekazane
do Komisji Europejskiej do dnia 12 września 2014 roku.
 WPGO 2012-2023 jest trzecim dokumentem opracowanym przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Dokument ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego, zgodne
z hierarchią postępowania z odpadami. Ponadto dokument jest zgodny z zasadą samowystarczalności
i bliskości. W ramach realizacji tego obowiązku wyznaczonych zostało 5 regionów gospodarki
odpadami, które docelowo (po wybudowaniu brakujących instalacji) będą miały zapewnioną
samodzielnośd w zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
i pozostałości z przetwarzania przeznaczonych do składowania. Pozostałe rodzaje odpadów powinny
byd poddawane przetwarzaniu w instalacjach położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadu.
 Na administracyjnym obszarze województwa mazowieckiego obowiązuje WPGO 2012-2023 uchwalony
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz plany dwóch województw ościennych: łódzkiego
i podlaskiego. Jest to związane z udziałem mazowieckich gmin w inwestycje odpadowe poza terenem
województwa oraz zawartymi pomiędzy województwami porozumieniami.

8.2. TRANSPORT
Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia ogólnego wynikającymi z załącznika nr IV „uwarunkowania exante” dla celu 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, warunkiem ex-ante jest stworzenie kompleksowego
krajowego planu transportu drogowego i kolejowego, który we właściwy sposób ustala priorytety
inwestycji w bazową transeuropejską sied transportową (TEN-T) oraz sied wtórną czyli tzw. połączenia
uzupełniające sied TEN-T.
Na poziomie krajowym, wiodącym dokumentem strategicznym w tym obszarze będzie „Strategia Rozwoju
Transportu do 2020 r.”, wskazująca takie cele operacyjne, jak: stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci
infrastruktury transportowej; zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
bezpieczeostwo i niezawodnośd w transporcie; ograniczenie negatywnego wpływu transportu na
środowisko.
Lista planowanych priorytetowych inwestycji drogowych, kolejowych, morskich, lotniczych i wodnych
śródlądowych na lata 2014-2020 na poziomie krajowym będzie zawarta w dokumencie
implementacyjnym do Strategii. Na poziomie regionalnym przygotowane mają byd komplementarne
wykazy priorytetowych inwestycji transportowych, zapewniających połączenie regionalnej sieci
transportowej z siecią TEN-T.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem listy priorytetowych inwestycji drogowych oraz kolejowych
zapewniających połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T.
8.3. REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI
W ramach celu tematycznego 1 Wspieranie badao naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz
celu tematycznego 2 Zwiększenie stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych, jako warunek wstępny zatwierdzenia programu operacyjnego na poziomie regionalnym
wskazano posiadanie aktualnej regionalnej strategii innowacji, w której znajdą się następujące zapisy:
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w obszarze inteligentnej specjalizacji, obejmującej:
 analizę SWOT, koncentrującej zasoby na ograniczonym zestawie priorytetów badao i innowacji;
 środki na rzecz pobudzenia prywatnych inwestycji w badania i rozwój;
 system monitorowania i ewaluacji.



w obszarze rozwoju cyfrowego, obejmującym:
 budżet i priorytety działao określone na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej zgodnie
z tabelą wyników Europejskiej Agendy Cyfrowej;
 przeprowadzoną analizę równoważenia wsparcia dla popytu i podaży technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK);
 wymierne cele dla wyników interwencji w zakresie kultury informatycznej, umiejętności
informatycznych, e-integracji, e-dostępności oraz e-zdrowia, które są powiązane z istniejącymi,
odpowiednimi, krajowymi lub regionalnymi strategiami sektorowymi;
 ocenę potrzeb w zakresie budowania większego potencjału technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Proces wyboru inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jest realnie dopasowany do
zdolności, możliwości i potrzeb regionu. Podstawę działao stanowi diagnoza i analiza obszarów
rzeczywistego potencjału oraz określenia mocnych stron Mazowsza, przy jednoczesnym uwzględnieniu
barier ograniczających innowacyjnośd. Celem podejmowanych działao, realizowanych w oparciu o zasadę
współtworzenia, jest określenie priorytetów rozwojowych w kontekście badao i innowacji. Do
integralnych elementów inteligentnej specjalizacji należą klastry, Kluczowe Technologie Wspomagające325
oraz współpraca w ramach regionalnego systemu innowacji.
Prace nad tworzeniem inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego przebiegają zgodnie ze
wskazówkami Komisji Europejskiej, zawartymi w przewodniku RIS 3 Guide. Podstawę określenia RIS3
stanowi diagnoza i identyfikacja obszarów o największym potencjale endogenicznym. W tym celu
konieczne jest wskazanie mocnych stron Mazowsza oraz barier ograniczających innowacyjnośd.
Priorytetyzacja działao nastąpi w wyniku licznych analiz i ocen dostępnych wyników badao, raportów oraz
dokumentów odnoszących się do uwarunkowao i czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.
W procesie dochodzenia do inteligentnej specjalizacji uwzględnione zostaną Kluczowe Technologie
Wspomagające, klastry i inicjatywy klastrowe, założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz współpraca
podmiotów zaangażowanych w realizację strategii. Ponadto, wszystkie działania oparte są na zasadzie
współtworzenia oraz bazują na licznych konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi, środowiskiem
naukowym i przedstawicielami biznesu.
Do kooca kwietnia 2013 r. zostaną przeprowadzone konsulatcje wstępnej wersja dokumentu, która
zostanie uzupełniona o wyniki badao realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa systemu
monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Przyjęcie
ostatecznej wersji strategii planowo nastąpi przed zatwierdzeniem Programu przez KE, czyli w czerwcu
2013 roku.

ojekt z dnia 30.października 2012 r.
325
Ibidem.
325
KET - technologie „oparte na wiedzy i powiązane z intensywnością badao i rozwoju, krótkimi cyklami innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi oraz wysokimi
kwalifikacjami pracowników; umożliwiają one powstawanie innowacyjnych procesów, towarów i usług we wszystkich gałęziach gospodarki i mają znaczenie
systemowe; wywodzą się one z wielu dziedzin i czerpią z różnych typów technologii, a tendencją jest dążenie do ich konwergencji i integracji” zgodnie z Komunikatem
Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przygotowanie się na przyszłośd: opracowanie
wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych tec
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Odniesienie do
dokumentów
(strategie, akty
prawne, inne
Warunek ex ante
mający
zastosowanie do
RPO WM 20142020

Kryteria

dla których:

(2)

(3)

(4)

priorytetowe
,

(1)
Gotowa
regionalna
strategia strategia
badao i innowacji
na rzecz
inteligentnej
specjalizacji

Spełnieni
e

Spełnieni
e
warunku
ex ante:
tak/nie/
częściowo

Oś/osie

OP 1

TAK/NIE

–
RIS opiera się
na analizie SWOT, aby
skoncentrowad zasoby
na
ograniczonym
zestawie priorytetów
badao i innowacji,
–
RIS
przedstawia środki na
rzecz
pobudzenia
prywatnych inwestycji
w badania i rozwój,
–
RIS obejmuje
system monitorowania
i przeglądu.

W regionalnej
strategii innowacji
na rzecz
inteligentnej
specjalizacji
znajduje się
rozdział na temat
rozwoju
cyfrowego

OP 2

kryteriów
:

–
RIS
zawiera
budżet i priorytety
działao określone na
podstawie
analizy
SWOT
przeprowadzonej
zgodnie
z
tabelą
wyników Europejskiej
agendy cyfrowe

(5)
X

odpowiednie
dokumenty,
razem z
odniesieniem
do artykułów,
sekcji,
paragrafów,
stron
internetowych
)
(6)

Dodatkowe
informacje/
wyjaśnienie

(7)

Regionalna
Strategia
Innowacji

X

x

Regionalna
Strategia
Innowacji

–
w RIS została
przeprowadzona
analiza równoważenia
wsparcia dla popytu i
podaży
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
(TIK);
–
RIS
zawiera
wymierne cele dla
wyników interwencji w
zakresie
kultury
informatycznej,
umiejętności
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informatycznych,
integracji,
dostępności, oraz
zdrowia, które
powiązane
istniejącymi
odpowiednimi
krajowymi
regionalnymi
strategiami
sektorowymi;

eeesą
z

lub

–
RIS
zawiera
ocenę
potrzeb
w
zakresie
budowania
większego potencjału
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
Lista planowanych
priorytetowych
inwestycji
drogowych,
kolejowych,
morskich,
lotniczych i
wodnych
śródlądowych na
lata 2014-2020 na
poziomie
krajowym będzie
zawarta w
dokumencie
implementacyjny
m do Strategii
Rozwoju
Transportu do
2020 r. Na
poziomie
regionalnym
przygotowane
mają byd
komplementarne
wykazy
priorytetowych
inwestycji
transportowych,
zapewniających
połączenie
regionalnej sieci
transportowej z
siecią TEN-T.

OP 5

Na poziomie
regionalnym:

OP 4

Wykonanie
dyrektywy
2008/98/WE
Parlamentu
Europejskiego i

–
Kryteria
wyboru
projektów
drogowych w ciągu
dróg
wojewódzkich
przewidywanych
do
realizacji w ramach
Regionalnych
Programów
Operacyjnych 2014 –
2020

Strategia
Rozwoju
Województwa
do 2030 r.

Lista planowanych
priorytetowych
inwestycji
drogowych,
kolejowych,
morskich,
lotniczych i
wodnych
śródlądowych na
lata 2014-2020 na
poziomie
krajowym będzie
zawarta w
dokumencie
implementacyjny
m do Strategii
Rozwoju
Transportu do
2020 r. Na
poziomie
regionalnym
przygotowane
mają byd
komplementarne
wykazy
priorytetowych
inwestycji
transportowych,
zapewniających
połączenie
regionalnej sieci
transportowej z
siecią TEN-T.

WPGO

WPGO w trakcie
weryfikacji

–
Kryteria
wyboru projektów do
realizacji w ramach
Kontraktu
Terytorialnego

częściowo

–
Opracowanie,
zgodnie z art. 1, 4, 13 i
16
dyrektywy
2008/98/WE, jednego
lub więcej planów
gospodarki odpadami
zgodnie z art. 28

X
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Rady z dnia 19
listopada 2008 r.
w sprawie
odpadów oraz
uchylającej
niektóre
dyrektywy 53, w
szczególności
opracowanie
planów
gospodarki
odpadami,
zgodnie z tą
dyrektywą oraz
hierarchią
odpadów.

dyrektywy;

Tabela 18 - Identyfikacja warunków ex ante mających zastosowanie dla danego programu i ocena ich wypełnienia
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ROZDZIAŁ 9 - REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH
9.1. RÓWNOŚD SZANS
Jako cele na wszystkich etapach wdrażania funduszy strukturalnych Unia Europejska wskazuje zniesienie
nierówności oraz zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na wiek, płed,
rasę i niepełnosprawnośd. Równośd szans jest w RPO WM 2014-2020 pojmowana nie tylko jako równośd
szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp wszystkich osób do edukacji, informacji
i zatrudnienia.
Zgodna z tym założeniem jest unijna Strategia Europa 2020, której celem jest dążenie do osiągnięcia
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rozwój
sprzyjający włączeniu społecznemu należy rozumied jako gospodarkę charakteryzującą się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającą spójnośd gospodarczą, społeczną i terytorialną, co w praktyce
oznacza m.in. podniesienie stopy zatrudnienia w Europie – czyli więcej lepszych miejsc pracy, zwłaszcza
dla kobiet, młodych ludzi i pracowników starszych wiekiem, niepełnosprawnym, pomaganie młodym
ludziom w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi dzięki inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji
i szkolenia oraz modernizację rynków pracy i systemów opieki społecznej.
Obowiązek poszanowania zasady równości szans oraz przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji
w programach realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, w dotychczasowej perspektywie
finansowej, nakładało na paostwa członkowskie rozporządzenie ogólne WE326. Art. 7 rozporządzenia
stanowi: Paostwa Członkowskie i Komisja zapewniają promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet
oraz uwzględnianie polityki płci w procesie przygotowania i realizacji programów. Paostwa członkowskie
i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płed,
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawnośd, wiek lub orientację seksualną
podczas przygotowywania i realizacji programów.
W projekcie rozporządzenia ogólnego dla perspektywy finansowej 2014-2020 stosowanie zasady równości
szans nie wnosi do powyższego artykułu zmian. Oznacza to, że wszelkie działania podejmowane w trakcie
programowania, wdrażania, jak również na każdym etapie realizacji poszczególnych projektów powinny
uwzględniad interesy wszystkich grup społecznych. Istotne jest, aby poprzez eliminację barier fizycznych,
finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego
udziału w życiu społeczeostwa, dążyd do umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku
pracy i integracji z otoczeniem.
Instytucja Zarządzająca RPO WM zapewni, że zasada równości szans będzie przestrzegana na każdym
z etapów realizacji Programu. Jednym z priorytetowych kierunków interwencji EFS, odpowiadającym
bezpośrednio na wyzwania wynikające z zasady równości szans jest wsparcie osób dyskryminowanych –
defaworyzowanych w dostępie do rynku pracy, w zwiększaniu stopnia ich przygotowania zawodowego
oraz poprawy zdolności do uzyskania zatrudnienia. Na etapie programowania pod uwagę została wzięta
specyficzna sytuacja kobiet i osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W tym kontekście niezwykle istotne
jest budowanie otoczenia i tworzenie warunków do równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu
społecznym i zawodowym. Będzie ono realizowane w szczególności poprzez:


zwiększanie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jako grupy defaworyzowanej na rynku
pracy;

hnologii wspomagających w UE”, SEK(2009) 1257.
326

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, o
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ułatwianie dostępu do podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby
niepełnosprawne;



rozwój usług wspierających, ułatwiających włączenie do rynku pracy (np. transportowych,
opiekuoczych czy zapewnienie udziału asystentów i trenerów pracy);



poszerzanie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji i konsultacji;



tworzenie przyjaznego
aktywizacyjnym.

systemu

wsparcia

oraz

rozwijanie

instrumentów

o

charakterze

Instytucja zarządzająca zapewni również na każdym etapie wdrażania wykonanie postanowieo Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez zapewnienie:
 poszanowania odmienności i akceptację osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej
różnorodności i całej ludzkości,
 równośd szans,
 dostępnośd.
Na etapie programowania Instytucja zarządzająca zapewniła dostęp środowiskom działającym na rzecz
równości do konsultacji społecznych i partycypacji.
Na etapie wdrażania sformułowane zostaną odpowiednie kryteria wyboru projektów, które uwzględnią
potrzeby defaworyzowanych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych. Instytucja Zarządzająca
RPO WM zagwarantuje, iż osoby niepełnosprawne objęte zostaną odpowiednimi instrumentami
i usługami aktywizacyjnymi, jak również zapewni, że stworzone zostaną przyjazne warunki dla udziału tych
osób we wszystkich kierowanych do nich projektach. W tym kontekście kluczowe jest zwiększanie dostępu
osób niepełnosprawnych do potrzebnych im usług, przy jednoczesnym zapewnieniu przez
projektodawców odpowiednich warunków uczestnictwa w szkoleniach uwzględniających specyficzne
potrzeby tej grupy osób np. poprzez organizowanie szkoleo w pomieszczeniach wolnych od barier
funkcjonalnych, dostosowanych do wymogów bezpieczeostwa i higieny pracy. Na etapie monitorowania
i sprawozdawczości zapewniony zostanie stały monitoring oraz gromadzenie danych na temat
realizowanych projektów ukierunkowanych na integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Na etapie ewaluacji przewiduje się realizację badao ewaluacyjnych pozwalających na ocenę efektywności
pomocy udzielonej osobom o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz monitorowanie dalszych
losów tych osób po zakooczeniu udziału w projekcie.
Na etapie kontroli zostaną podjęte działania sprawdzające prawidłową realizację zapisów projektowych
o implementacji w projekcie zasady równości.
W całym okresie wdrażania będą prowadzone działania informacyjno –promocyjne zmierzające do
dalszego upowszechniania i implementacji zasady równości. Instytucja zarządzająca zapewni także udział
przedstawicieli środowisk działających na rzecz równości w gremiach i Komitetach programu.
9.2. ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn będzie wdrażana na każdym etapie realizacji RPO WM 20142020. Na etapie programowania pod uwagę wzięta została m.in. odmienna sytuacja kobiet
i mężczyzn na rynku pracy. W związku z powyższym, kluczowego znaczenia dla interwencji EFS
w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn w ramach RPO WM 2014-2020 nabierają:


koniecznośd zwiększania zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza kobiet, jako tej grupy, która
jest defaworyzowana;



podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wsparcie osób
o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, np. kobiet powracających na rynek pracy, które nie
wróciły do zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w tym po urlopach macierzyoskich i wychowawczych;
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rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn jako odpowiedzi na wyzwania rynkowe,
pobudzanie postaw przedsiębiorczych;



godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez zwiększanie dostępu do usług opiekuoczych nad
dziedmi i osobami zależnymi, co umożliwi pełne uczestnictwo w kształceniu i rynku pracy oraz
promowanie nowych form organizacji pracy.

Zgodnie z przyjętą strategią programowania zdecydowano się na traktowanie zasady równości szans
kobiet i mężczyzn jako zasady horyzontalnej, przekrojowej dla wszystkich Osi Priorytetowych RPO WM
2014-2020. Oprócz podejścia przekrojowego, RPO WM 2014-2020 będzie promował rozwiązania
sprzyjające jej upowszechnieniu.
W ramach Priorytetu VIII przewidziano działania skierowane na tworzenie rozwiązao na rzecz równych
szans, jak również promowanie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i zwalczanie
stereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i społecznym.
Na etapie programowania Instytucja zarządzająca zapewniła dostęp środowiskom działającym na rzecz
równości, w tym równości szans kobiet i mężczyzn do konsultacji społecznych i partycypacji.
Na etapie wdrażania przyjęto zasadę, iż przygotowywane projekty będą oparte o diagnozę
uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci. Każdy
projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 zawierad będzie opis oceny wpływu na sytuację płci.
Pozwoli to na sprawdzenie i ocenę jego zróżnicowanego wpływu na kobiety i mężczyzn, tak aby nie
dopuścid do wystąpienia jakichkolwiek przejawów nierówności czy dyskryminacji. Analiza ta umożliwi
także weryfikację pod kątem tego, czy projekt w rzeczywistości przyczynia się do uwzględniania potrzeb
kobiet i mężczyzn poprzez np. oferowanie różnych, zindywidualizowanych form wsparcia
odpowiadających na odmienne potrzeby uczestników/uczestniczek projektu. Ocena merytoryczna jakości
projektu będzie przebiegad również w oparciu o przedstawioną analizę i będzie uwzględniała wpływ na
sytuację kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, na etapie wdrażania, kryteria wyboru projektów uwzględniad
będą potrzeby różnych grup społecznych w danych obszarach, w tym preferowania grup
defaworyzowanych. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie tworzenie projektów w ramach tzw. działao
pozytywnych, które pozwolą na wpływanie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a
tym samym wyrównywanie jej szans społecznych i zawodowych. Klasyfikacja projektów będzie
następująca:


projekty pozytywne – specyficzne działania nakierowane na zwalczanie istniejących nierówności
pomiędzy kobietami i mężczyznami;



projekty równościowe – działania, które w sposób ogólny przyczyniają się do zapewnienia równości
płci.

Na etapie monitorowania i sprawozdawczości system wskaźników zawartych w Programie umożliwiad
będzie gromadzenie i zbieranie danych statystycznych w podziale na płed.
Sprawozdawczośd będzie uwzględniała zidentyfikowaną wyżej klasyfikację projektów i ich potencjalny
wpływ na równośd szans kobiet i mężczyzn w ramach RPO WM 2014-2020.
Na etapie ewaluacji badane będzie oddziaływanie RPO WM 2014-2020 na realizację zasady równych
szans kobiet i mężczyzn. Dodatkowo dane pochodzące z systemu informatycznego, gromadzącego dane o
uczestnikach projektów, pozwolą na systematyczne i kompleksowe prowadzenie badao ewaluacyjnych
pod kątem wsparcia udzielanego w podziale na płed oraz monitorowanie dalszych losów uczestników i
efektywności udzielonej pomocy.
Na etapie kontroli zostaną podjęte działania sprawdzające prawidłową realizację zapisów projektowych o
implementacji w projekcie zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W całym okresie wdrażania będą prowadzone działania informacyjno –promocyjne zmierzające do
dalszego upowszechniania i implementacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Instytucja
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zarządzająca zapewni także udział przedstawicieli środowisk działających na rzecz równości, w tym
również równości szans kobiet i mężczyzn w gremiach i Komitetach programu
9.3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Przez zrównoważony rozwój rozumie się możliwośd zaspokojenia potrzeb rozwojowych obecnej generacji
bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb rozwojowych przyszłych pokoleo. Stosowanie zasady
zrównoważonego rozwoju wynika z art. 8 rozporządzenia CPR oraz art. 11 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) i oznacza, że dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego nie odbywa się
kosztem naruszenia równowagi w przyrodzie, a dodatkowo sprzyja przetrwaniu jej zasobów.
Zrównoważony rozwój skupia się w dużej mierze na problemach wynikających z ograniczeo w dziedzinie
ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Należy jednak podkreślid znaczenie istniejących barier
o charakterze ekonomicznym i społecznym, takich jak długotrwała recesja, czy zjawiska ubóstwa
i wykluczenia społecznego. Definicja zrównoważonego rozwoju wskazuje, że aby go osiągnąd lub raczej
nieustannie dążyd do jego zachowania, konieczne jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary:
 wymiar ekologiczny/środowiskowy - gwarantuje każdemu człowiekowi jednakowy dostęp
do środowiska, nakładając jednocześnie na niego obowiązek troski o stan natury oraz
odpowiedzialnośd za wprowadzane w środowisku zmiany. Wynika z niego pełna odpowiedzialnośd
zarówno paostwa, jak i każdego obywatela, za skutki korzystania z zasobów naturalnych i zniszczenia
powodowane, w wyniku działalności gospodarczej i aktywności społecznej. Środowisko naturalne
stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to korzystanie
z zasobów w taki sposób, aby nie pogorszyd stanu środowiska. Zasoby te to również tkanka miejska
i tereny zielone oraz drogi. Zagospodarowanie terenów zdegradowanych poprzez rekultywację oraz
rewitalizację pozwoli przywrócid je gospodarce i uczynid atrakcyjniejszymi miejscami do życia. Także
działania dotyczące przyrody w mieście, jak projekty sprzyjające remediacji, wpłyną na poprawę stanu
powietrza i wód w mieście. Również rozwój transportu będzie miał pozytywny wpływ na realizację
zasady poprzez promowanie transportu ekologicznego.
 wymiar społeczny – podkreśla, że rozwój ma przede wszystkim służyd człowiekowi będącemu
podmiotem zrównoważonego rozwoju i posiadającemu prawo do zdrowego i godnego życia w zgodzie
z naturą. Zatem wysoki poziom życia społecznego jest celem zrównoważonego rozwoju.
 wymiar ekonomiczny/gospodarczy – opiera się na założeniu, że dwa pozostałe wymiary rozwoju, tzn.
wymiar społeczny i wymiar ekologiczny nie są i nie będą hamulcami postępu. Są natomiast i będą jego
stymulatorami, poprzez wymuszony tymi wymiarami postęp technologiczny, podnoszenie poziomu
wykształcenia społeczeostwa, jego zwiększony udział w podejmowaniu i ponoszeniu odpowiedzialności
za decyzje, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój aktywności i przedsiębiorczości, wzrost
efektywności wykorzystania surowców, materiałów i pracy ludzkiej, zwiększenie bezpieczeostwa.
Można tym samym uznad, że gospodarka jest narzędziem osiągania zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój to także jeden z trzech priorytetów unijnej Strategii Europa 2020. Na potrzeby tego
dokumentu rozwój zrównoważony został zdefiniowany jako wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej327. Zrównoważony
rozwój poprzez pryzmat Strategii Europa 2020 oznacza przede wszystkim:


niskoemisyjną, konkurencyjną i oszczędnie korzystającą z zasobów naturalnych gospodarkę,



ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,



ekoinnowacyjnośd,

raz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.
327
Komunikat Komisji, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010)2020 wersja
ostateczna, s. 11, http
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edukację konsumencką,



inteligentne sieci energetyczne,



ochronę środowiska i działania zapobiegające utracie bioróżnorodności.

Zasada zrównoważonego rozwoju ma zatem charakter horyzontalny i w związku z tym będzie
uwzględniana przy realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Programu. Działania
w ramach RPO WM 2014-2020 zostały ukierunkowane na osiągniecie synergii celów gospodarczych,
społecznych i ochrony środowiska oraz przyczynią się do wzmocnienia wysiłków w zakresie ochrony
środowiska w perspektywie długookresowej. Mając na uwadze dwufunduszowy charakter Programu
należy podkreślid, że inne akcenty zostaną położone na działania finansowane z EFRR, a inne na działania
finansowane z EFS.
Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana w odniesieniu do działao skierowanych
na finansowanie infrastruktury poprzez stosowanie zasad „zanieczyszczający płaci” oraz „użytkownik
płaci”. Realizacja tych reguł oznacza, że co do zasady, kosztami spełniania wymogów środowiskowych
powinni byd obciążani użytkownicy. Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana również
poprzez włączenie zagadnieo z nią związanych do kształcenia i szkoleo współfinansowanych ze środków
EFS.
Instytucja Zarządzająca RPO WM zapewni, że zasada zrównoważonego rozwoju będzie przestrzegana na
każdym etapie realizacji Programu. Odnosi się to zarówno do etapu programowania, podczas którego
zdecydowano się na potraktowanie zasady zrównoważonego rozwoju jako zasady horyzontalnej,
uwzględnionej w każdym celu szczegółowym RPO WM 2014-2020. Na etapie wdrażania stosowane będą
kryteria wyboru projektów, które zapewnią, że zasada zrównoważonego rozwoju będzie przestrzegana
(przy ocenie wyboru projektów). Na etapie monitorowania i sprawozdawczości zapewnione zostanie
monitorowanie zgodności działao podejmowanych w ramach RPO WM 2014-2020 z zasadą
zrównoważonego rozwoju. Na etapie ewaluacji badane będzie oddziaływanie RPO WM 2014-2020 na
realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz prowadzone będą badania ewaluacyjne pod kątem
efektywności wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego oraz szeroko
pojętej sfery ochrony środowiska. Należy podkreślid, że uzupełnieniem realizacji zasady zrównoważonego
rozwoju na etapie programowania będzie przeprowadzenie dla RPO WM 2014-2020 strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (art. 46 i następne ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach na
środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)).
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ROZDZIAŁ 10 - DEFINICJE
Aglomeracja - przyjmuje się, że zespół jednostek osadniczych określany jest pojęciem aglomeracji
miejskiej w przypadku, gdy jego potencjał demograficzny i gospodarczy oraz spełniane funkcje wskazują
na wyraźnie występujące różnice ilościowe i jakościowe między tym zespołem a innymi elementami
systemu osadniczego kraju. W skład tego zespołu wchodzą zintegrowane funkcjonalnie i przestrzennie:
miasto lub miasta stanowiące obszary centralne (rdzenie) aglomeracji; mniejsze miasta i osiedla miejskie;
wsie, w których formy zabudowy mieszkaniowej i stopieo wyposażenia w strukturę komunalną oraz
struktura zawodowa ludności pozwalają na zakwalifikowanie ich do obszarów zurbanizowanych. Ponadto
do aglomeracji zalicza się zintegrowane z nią przestrzennie obszary rolne, leśne i rekreacyjne, spełniające
funkcje obsługi przede wszystkim dla ludności aglomeracji (za Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji
miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Oficyna, 2007).
Aglomeracja (definicja na potrzeby gospodarki ściekowej) - oznacza teren na którym zaludnienie lub
działalnośd gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane
i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego
mieszkaoca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako
wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. (źródło
Prawo wodne). Aglomeracja wyznaczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Analiza SWOT - metoda będąca elementem analizy strategicznej, pozwalająca przeanalizowad atuty
i słabości regionu wobec szans i zagrożeo stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od
pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities
(szanse), threats (zagrożenia).
Badania naukowe - zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. nr 96, poz. 615), badania: a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie, praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, b)
badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede
wszystkim na zastosowanie w praktyce, c) badania przemysłowe — badania mające na celu zdobycie
nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub
wprowadzania znaczących ulepszeo do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują
tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.
Bezrobotny – osoba zdefiniowana w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Ciągłośd programowania - ogół operacji finansowanych ze środków pomocy technicznej 2014-2020,
obejmujących koszty wsparcia procesów wdrażania, zarządzania, ewaluacji, monitoringu,
sprawozdawczości i kontroli, zamykania pomocy oraz procesów informacji i promocji RPO WM
dotyczących perspektywy 2007-2013 oraz nowej perspektywy po roku 2020.
Duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo nie objęte definicją małego i średniego przedsiębiorstwa, czyli
takie, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro
lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.
Działalnośd badawczo-rozwojowa - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615) działalnośd twórcza obejmująca badania naukowe lub prace
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rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz
wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowao.
Efekt dźwigni (Leverage effect) – efekt występujący kiedy interwencja publiczna skłania beneficjentów lub
pośredników do wydatków prywatnych na cele interwencji. W przypadkach, gdzie interwencja publiczna
wspiera inwestycje prywatne, efekty dźwigni są proporcjonalne do wielkości wydatków prywatnych
beneficjentów lub pośredników.
Ekonomia społeczna – zgodnie z zapisami projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej to
sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalnośd ekonomiczną i działalnośd pożytku publicznego
służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc
pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej.
ESCO (z ang. Energy Service Company) - firma specjalizująca się w realizacji przedsięwzięd zwiększających
efektywnośd wykorzystania energii i obniżających wydatki na energię ponoszone przez klientów ESCO.
Ewaluacja ex-ante (ocena ex-ante) - ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu.
Ma za zadanie poddad analizie zasadnośd diagnozy: czy wskazane w diagnozie problemy są wciąż aktualne
(czy się zmniejszyły, czy wręcz przeciwnie – pogłębiły). Rolą ewaluacji ex-ante jest również
przeanalizowanie sposobu, w jaki dotychczas rozwiązywane były problemy, wskazując, jakie czynniki
mogą stymulowad szanse powodzenia programu, a jakie mogą tworzyd bariery. Ponadto ewaluacja exante ma za zadanie ocenę spójności wewnętrznej i zewnętrznej programu. Badanie tego typu zostanie
wykorzystane jako ostateczny test planowanego programu oraz narzędzie ostatecznego projektowania
sposobu jego wdrażania.
Ewaluacja ex-post (ocena ex-post) - jest społeczno-ekonomicznym badaniem oceniającym znaczenie
przeprowadzonej interwencji w zakresie realizacji potrzeb, na które miała odpowiadad, jak również
oceniającym jej niezamierzone efekty. Tego typu badanie dokonywane jest po zakooczeniu realizowanej
interwencji. W odniesieniu do praktyk przyjętych w UE ewaluacja ex-post powinna byd realizowana nie
później niż 3 lata po zakooczeniu działao.
Ewaluacja on-going (ocena on-going) - ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. Skupia
się na bieżących problemach i barierach we wdrażaniu programu. Jej celem jest oszacowanie stopnia
osiągania zakładanych celów programu, zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych
rezultatów oraz określenie trafności zamierzeo w stosunku do aktualnych trendów społecznogospodarczych. Wyniki ewaluacji on-going służą ewentualnym modyfikacjom programu.
Granica ubóstwa skrajnego - poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych (IPiSS). Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może
byd odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.
Innowacyjne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju miejskiego (innovative action in the area of
sustainable urban development). Obejmują one badania oraz projekty pilotażowe w celu zidentyfikowania
lub testowania nowych rozwiązao dla problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich, które mają znaczenie na szczeblu UE. Zgodnie z inicjatywą Komisji Europejskiej, na ten
instrument można alokowad 0,2% ogólnej puli środków EFRR paostwa członkowskiego. Jednak szczegóły
alokowania środków na te działania nie są obecnie znane. O tym, czy w ogóle będą środki na takie
działania realizowane przez KE zadecydują wyniki negocjacji w ramach WRF.
Instytucje otoczenia biznesu - instytucje nie działające dla zysku, oferujące przedsiębiorcom usługi
wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyd zagadnieo związanych z tworzeniem,
prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie
informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+RT itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczane są np.
regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby
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gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory
przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy
prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw, itp.
Instytucje pomocy i integracji społecznej - jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone
w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
- regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy
społecznej, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek
wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje
pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej,
warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalnośd w sferze pomocy i integracji
społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
Inteligentne systemy transportowe - systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii
(telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania
stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu
transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.
Jednostki naukowe - zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615) jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace
rozwojowe: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b)
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), c) instytuty badawcze, d) międzynarodowe instytuty naukowe
utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)
Polską Akademię Umiejętności, f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a—e, posiadające
osobowośd prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców
posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r.
Nr 75, poz. 473).
Klaster - specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni
elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalnośd gospodarczą. Podmioty te
równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami
działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące
pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności
adaptacyjne.
Luka finansowa/kapitałowa/gwarancyjna - jeden z efektów zawodności rynku, związany
z występowaniem wysokich kosztów transakcyjnych, polegający na ograniczeniu lub braku dostępu do
finansowania zewnętrznego określonych grup przedsiębiorstw.
Mikroprzedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną
definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeo blokowych).
Małe przedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną
definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeo blokowych).
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Osoba defaworyzowana na rynku pracy – osoba bezrobotna lub nie posiadająca zatrudnienia lub nie
wykonująca innej pracy zarobkowej, nie pobierająca świadczeo z pomocy społecznej i ZUS zaliczana do
przynajmniej jednej z grup obejmujących osoby znajdujące się w szczególnie trudniej sytuacji na
mazowieckim rynku pracy:







osoba pomiędzy 25 a 30 rokiem życia;
osoba powyżej 50 roku życia;
osoba długotrwale bezrobotna;
osoba niepełnosprawna;
osoba bez kwalifikacji;
kobieta.

Osoba nieaktywna zawodowo - osoba w wieku produkcyjnym, nie posiadająca zatrudnienia lub nie
wykonująca innej pracy zarobkowej, nie pobierająca świadczeo z pomocy społecznej i ZUS i nie
zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
Osoba niepełnosprawna – osoba w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Organizacja pozarządowa - organizacja niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje lub
stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych
przez partię polityczną, klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia oraz
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.): a) osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego, b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Organizacje pozarządowe
nazywa się trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego
(biznesu, przedsiębiorczości).
Platforma miejska - urban platform (Platforma Rozwoju Obszarów Miejskich). Działania platformy
rozwoju obszarów miejskich są uzupełnieniem instrumentu URBACT, wspierającym budowanie potencjału
i sieci wymiany doświadczeo na poziomie Unii między miastami, innymi ośrodkami subregionalnymi lub
lokalnymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację strategii zrównoważonego rozwoju miejskiego.
Podmioty ekonomii społecznej - obejmują cztery główne grupy:


przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej,



podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra
integracji społecznej, kluby integracji społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku
przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywad do prowadzenia lub pracy
w przedsiębiorstwie społecznym lub byd prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez
przedsiębiorstwa społeczne,



podmioty sfery pożytku publicznego, które prowadzą działalnośd ekonomiczną, zatrudniają
pracowników, chod ich działanie nie jest oparte na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje
pozarządowe prowadzące działalnośd odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą
stad się przedsiębiorstwami społecznymi o ile podejmą działalnośd gospodarczą w określonym
zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku,
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podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego,
bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
Są to podmioty, które nie spełniają wszystkich cech i warunków dotyczących działalności
przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielid na trzy podgrupy:
 organizacje pozarządowe prowadzące działalnośd gospodarczą, z której zyski wspierają realizację
celów statutowych,
 zakłady aktywności zawodowej,
 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie,
 pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą, bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalnośd na własny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną
działalnośd gospodarczą.
Przedsiębiorstwo społeczne - zgodnie z leksykonem ekonomii społecznej (www.ekonomiaspołeczna.pl),
przedsiębiorstwo społeczne (zwane też czasem przedsiębiorstwem ekonomii społecznej - PES) to forma
aktywności społeczno-gospodarczej. PES może byd organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną, czy też
spółką handlową, która nie jest nastawiona na zysk. Najbardziej popularna i często stosowana
w odniesieniu do przedsiębiorstwa społecznego jest definicja europejskiej sieci badawczej EMES. Według
niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalnośd o głównie społecznych celach, której zyski
w założeniu są reinwestowane w jej cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub
zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i kryteria
ekonomiczne, którymi powinny charakteryzowad się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.
Kryteria ekonomiczne: a) prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny, na podstawie
instrumentów ekonomicznych; b) niezależnośd; c) suwerennośd instytucji w stosunku do instytucji
publicznych; d) ponoszenie ryzyka ekonomicznego; istnienie (chodby nielicznego) płatnego personelu.
Kryteria społeczne: a) wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia; b) oddolny,
obywatelski charakter inicjatywy; c) specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania; d) możliwie
wspólnotowy charakter działania; e) ograniczona dystrybucja zysków. Ten zestaw kryteriów jest definicją
idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięd zaliczanych do tego sektora nie wymaga się
zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich. Przedsiębiorstwo społeczne jako termin
prawny proponuje wprowadzid projektodawca ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie
społecznym.
Relatywna granica ubóstwa - stanowi 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych. W 2011 r.
dla gospodarstwa jednoosobowego była to kwota 690,00 zł, w 2010 r. – 665,00 zł, a dla gospodarstwa
wieloosobowego (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14) odpowiednio 1863,00 zł i 1795,00 zł.
Rodzina wielodzietna - zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej
dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.
Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd - community led local development (CLLD/RLKS)
Instrument, funkcjonujący do tej pory jako LEADER w ramach EFRROW, jest w propozycji na lata 20142020 poszerzony także o opcjonalne zastosowanie go w ramach EFRR, EFS oraz EFMR. CLLD to instrument
(metoda), którego celem jest wdrażanie części działao ukierunkowanych na rozwój lokalny, które mogą
lub powinny byd realizowane przez lokalne społeczności. Żaden poziom władz publicznych ani innych grup
interesu nie powinien stanowid większości w ciałach decyzyjnych (mniej niż 49% głosów) CLLD. RLKS jest
kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego
rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie do WPRyb. Zakres RLKS definiuje
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Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społecznośd. Głównym podmiotem CLLD jest Lokalna Grupa
Działania (analogicznie jak w systemie LEADER). Lokalne grupy działania mogą zarówno zarządzad
lokalnymi strategiami działania, jak i występowad w roli beneficjenta. Ostateczny kształt przepisu
regulującego definicję obszaru i ludności objętych CLLD zostanie określony w CPR.
Smart grid – Inteligentne systemy elektroenergetyczne, termin oznacza dostarczanie odbiorcom energii
elektrycznej lub szerzej - usług energetycznych - z wykorzystaniem środków IT, zapewniające obniżenie
kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej
(źródło: http://www.smartgrid.agh.edu.pl/).
Smart metering - system inteligentnego opomiarowania. Oznacza zastosowanie elektronicznych liczników
energii elektrycznej lub innego medium, posiadających możliwośd rejestracji szczegółowych informacji
o zużyciu tego medium.
Spin off - jest to w najszerszym ujęciu nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia
się pracownika przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego,
szkoły wyższej) oraz wykorzystuje w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby organizacji
macierzystej.
System pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), system pieczy zastępczej to zespół osób,
instytucji i działao mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach
niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia
dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuoczo-wychowawcze, regionalne
placówki opiekuoczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz
podmioty, którym zlecono realizację zadao z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Średnie przedsiębiorstwo - w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeo blokowych).
Transfer technologii - w szerokim rozumieniu proces przeniesienia wyników badao naukowych, myśli
naukowej, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego
zastosowania.
Transport multimodalny – przewóz towarów lub osób przy wykorzystaniu więcej niż jednego środka
transportu (np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy) w ramach jednej podróży.
Ubóstwo - według metodologii GUS („Ubóstwo w Polsce w 2011 r.”, maj 2012 r.) gospodarstwo domowe
(a tym samym wszystkie osoby wchodzące w jego skład) zostaje uznane za ubogie (zagrożone ubóstwem),
jeżeli poziom jego wydatków (łącznie z wartością artykułów otrzymanych nieodpłatnie oraz pobranych
z indywidualnego gospodarstwa rolnego, działki bądź z prowadzonej działalności na własny rachunek) jest
niższy od wartości przyjętej za granicę. Przy obliczaniu granic ubóstwa obowiązują dwie wielkości
progowe: dla osoby samotnie gospodarującej (gospodarstwo jednoosobowe) oraz dla osoby w rodzinie
(bez względu na wiek osób). Przy obliczaniu zasięgu ubóstwa obiektywnego, GUS uwzględnia trzy granice
ubóstwa: relatywną (ubóstwo relatywne), ustawową (ubóstwo ustawowe) i skrajną (ubóstwo skrajne).
Uczelnia - zgodnie z art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
nr 96, poz. 615) szkoła wyższa w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
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Usługi społeczne - wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami
obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi
opiekuocze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych grup
docelowych (dzieci, nadużywający substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospołecznymi
etc.)
Ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie z obowiązującą Ustawą o pomocy społecznej uprawnia
do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. Od października 2006 r. dla
osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 477,00 złotych, zaś dla osoby w gospodarstwie
wieloosobowym – 351,00 złotych.
Wartości bazowe - obrazują początkowe wielkości, w stosunku do których dokonuje się pomiaru
wskaźnika, dzięki czemu można ocenid efekty przyznanego wsparcia. Ponadto wartości bazowe
wskaźników są potrzebne do wyliczenia wartości docelowych, które mają byd osiągnięte po zakooczeniu
realizacji projektu/programu.
Wartości docelowe - obrazują natomiast wszelkie podjęte przez beneficjentów działania (przy użyciu
różnych środków i zasobów finansowych, ludzkich, technicznych, organizacyjnych), które przekładają się
na materialne efekty realizacji projektu/programu.
Wiek poprodukcyjny - według metodologii GUS w wieku poprodukcyjnym znajdują się: a) mężczyźni
w wieku 65 lat i więcej, b) kobiety w wieku 60 lat i więcej.
Wiek produkcyjny - według metodologii GUS w wieku produkcyjnym znajdują się: a) mężczyźni pomiędzy
18. a 64. rokiem życia, b) kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia. Wiek produkcyjny dzielony jest dalej
na: a) wiek mobilny - 18–44 lata mężczyźni i kobiety; b) wiek niemobilny - 45–64 lata mężczyźni i 45–59 lat
kobiety.
Wiek przedprodukcyjny - według metodologii GUS w wieku przedprodukcyjnym znajdują się mężczyźni
i kobiety poniżej 18 roku życia.
Wskaźnik obciążenia demograficznego - liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przypadająca na 100 osób
w wieku produkcyjnym lub liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym (Źródło: „Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie mazowieckim”,
MRR, sierpieo 2012).
Wskaźniki oddziaływania - wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza
natychmiastowe efekty dla beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po
pewnym okresie, niemniej są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne
obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji.
Wskaźniki produktu - wskaźniki odnoszące się do projektów, mierzone są w jednostkach materialnych lub
monetarnych (np. długośd zbudowanej drogi, ilośd firm, które uzyskały pomoc).
Wskaźniki rezultatu - wskaźniki odnoszące się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów programu.
Dostarczają one informacji nt. zmian np. w zachowaniu, potencjale lub działalności beneficjentów. Takie
wskaźniki mogą przybierad formę wskaźników materialnych (np. skrócenie czasu podróży), lub
finansowych (np. zmniejszenie kosztów transportu).
Wykluczenie społeczne - brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania
z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny byd dostępne dla wszystkich,
a w szczególności dla osób ubogich.
Zasklepienie gleby - oznacza permanentne pokrycie terenu i gleby na nim nieprzepuszczalnym, sztucznym
materiałem (np. asfalt lub beton), na przykład budynkami i drogami.
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Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) - integrated territorial investment - mają ścisły związek
z rozwojem miast, ale i innych obszarów, gdzie istnieje koniecznośd zaangażowania wsparcia z więcej niż
jednego priorytetu z jednego lub kilku programów operacyjnych (w ramach ERDF i ESF). Przewiduje on
możliwośd delegowania zadao w zakresie wyboru projektów, monitoringu, kontroli oraz płatności przez
Instytucję Zarządzającą do jednej lub kilku instytucji pośredniczących na niższym poziomie, ale mogą to
byd różne podmioty (publiczne i niepubliczne), np. władze lokalne, instytucje rozwoju regionalnego lub
organizacje pozarządowe. ZIT-y są instrumentem przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii
rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Przede wszystkim służą zwiększeniu
zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE. Narzędzie
zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest włączone do części rozporządzenia dotyczącego wszystkich
funduszy objętych zakresem WRS. Zgodnie z zapisami CPR, zastosowanie tego instrumentu ma charakter
opcjonalny w przypadku angażowania działao z kilku programów bądź osi priorytetowych. Strumieo
środków na ZIT wypełniający ring-fencing w ramach rezerwy programowania ma stanowid dodatkową
alokację dla RPO, jedynie wtedy, gdy zostaną wypełnione warunki dotyczące zorganizowania sprawnego
i efektywnego systemu realizacji.
Zjawiska dysfunkcyjne - zjawiska niepożądane, mogące wywoład negatywne skutki w skali indywidualnej
i społecznej, m.in.: uzależnienia (np. alkoholizm, narkomania), rodziny przestępcze, przemoc w rodzinie.
Zrównoważony rozwój miejski (sustainable urban development) - instrument umożliwiający alokowanie
5% EFRR środków alokacji krajowej na zintegrowane działania na rzecz rozwoju miejskiego, na poziom
władz lokalnych (miejskich), które powinny uczestniczyd w wyborze operacji. Przyjęte rozwiązanie mówi
o opcjonalnym przekazaniu miastom lub innym stosownym podmiotom środków na zarządzanie.
Wdrożenie tego instrumentu może następowad zarówno poprzez ZIT, jak i dedykowaną oś priorytetową
w ramach programu.
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ROZDZIAŁ 11 - WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW (SYMBOLI)
AKPOŚK

Aktualizacja Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

ARM S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna

As

arsen

BAEL

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

B(a)P

benzo/a/piren

BDL GUS

Bank Danych Lokalnych Głownego Urzędu Statystycznego

BERD

(ang. Business Expenditures on R&D) nakłady podmiotów gospodarczych na działalnośd
badawczą i rozwojową

B+R

działalnośd badawczo - rozwojowa

B+R+I

działalnośd badawczo rozwojowa i innowacyjna

B+RT

działalnośd badawczo – rozwojowa i transfer technologii

BSC

klasyfikacja podstawowego dostępu do internetu

B2B

(ang. business to business) relacja występująca pomiędzy firmami, związana
z e-biznesem.

Cd

kadm

CKP

Centrum Kształcenia Praktycznego

CLLD (RLKS)

(ang. Community Led Local Development) rozwój lokalny kierowany przez społecznośd)

CO2

dwutlenek węgla

COM

(od ang. Commision) Komisja – skrót używany w dokumentach/materiałach dotyczących
Unii Europejskiej, oznaczający Komisję Europejską

COSME

(ang. Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) Program na rzecz
konkurencyjnosci przedsiębiorstw oraz małych I średnich przedsiębiorstw

CPR

(ang. Common Provisions Regulation) Wspólne Ramy Strategiczne

CRM

(ang. Customer Relationship Management) system zarządzania relacjami z klientami

CT

cel tematyczny

CZP

Centrum Zdrowia Psychicznego

DK

droga krajowa

DSM

(ang. Demand Side Management) zarządzanie stroną popytową

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EC

elektrociepłownia

EDGE

(ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) technologia używana w sieciach GSM do
przesyłania danych
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EDI

(ang. Electronic Data Interchange) wymiana elektronicznych dokumentów handlowych, o
synchronizacja danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFMR

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW

Europejski Fundusz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

EPC

całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów

ERDF

(ang. European Regional Development Fund) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ERP

(ang. enterprise resource planning) system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

ESCO

(ang. Energy Savings Company) firma specjalizująca się w realizacji przedsięwzięd
zwiększających efektywnośd wykorzystania energii i obniżających wydatki

ESF

(ang. European Social Fund) Europejski Fundusz Społeczny

ESPON

(ang. European Spatial Planning Observatory Network) europejska sied obserwatoriów
rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej

ETO

(ang. European-Tuning-Organization)

EWG

Europejska Wspólnota Gospodarcza

FS

Fundusz Spójności

GERD

nakłady krajowe brutto na działalnośd badawczo rozwojową

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GPRS

(ang. General Packet Radio Service) technika przesyłania danych w pakietach w sieciach
GSM

GSM

(ang. Global System for Mobile Communications) globalny system mobilnej komunikacji

GUS

Główny Urząd Statystyczny

HRST

(ang. Human Resources in Science and Technology) zasoby ludzkie w sektorze naukowym
i technicznym

IA

Instytucja Audytowa

ICT

(ang. information and communication technology) technologie informacyjne i
komunikacyjne

IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w
sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola)

IOB

instytucje otoczenia biznesu

IPiSS

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

IP

Instytucja Pośrednicząca

IPII

Instytucja Posrednicząca II stopnia
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ISCED 1

liczba osób z wykształceniem podstawowym

ISCED 2

liczba osób z wykształceniem średnim I stopnia

ISCED 3

liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym

ISCED 4

liczba osób z wykształceniem pomaturalnym

IT

Technologie informatyczno telekomunikacyjne

IZ

Instytucja Zarzadzająca

JST

Jednostka Samorządu Terytorialnego

ITS

inteligentne systemy transportowe

JWC

jednolite części wód

KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

KE

Komisja Europejska

KET

Kluczowe Technologie Wspomagające

KM

Koleje Mazowieckie

K/M

kobiety/mężczyźni

KPD

Krajowy Plan Działao

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KPRM

Kancelaria Prezesa rady Ministrów

KPZK

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KRK

Krajowe Ramy Kwalifikacji

KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MORP

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MŚP

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

NGO

(ang. non-governmental organization) organizacja pozarządowa

Ni

nikiel

NOx

tlenki azotu

NUTS

(ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) Klasyfikacja Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych
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ODEX

Zagregowany wskaźnik efektywności energetycznej

OECD

(ang. Organization for Economic Co-operation
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OMW

Obszar Metropolitarny Warszawy

OSI

Obszar Strategicznej Interwencji

OZE

odnawialne źródła energii

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pb

ołów

PES

przedsiębiorstwo ekonomii społecznej

PI

priorytet inwestycyjny

PIG

Paostwowy Instytut Geologiczny

PISA

(ang. Programme for International Student Assessment) Program Międzynarodowej
Oceny Umiejętności Uczniów

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKP

Polskie Koleje Paostwowe

PM10S,
PM2,5S

tzw. emisja z „rury”

PM10T,
PM2,5T

emisja ze ścierania opon i klocków hamulcowych

PM10U,
PM2,5U

„pylenie wtórne” z nawierzchni dróg

PM10,
PM2.5

pył zawieszony

PO

Program Operacyjny

POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

and

Development)

Organizacja

PO PT 2014- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
2020
PRM

Prezydium Rady Ministrów

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PSZ

publiczne służby zatrudnienia

RDO

ramowa dyrektywa odpadowa

RDW

ramowa dyrektywa wodna

REGON

Rejestr Gospodarki Narodowej - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki
Narodowej

RF

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
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RIS3

Regionalna Strategia Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji

RIT

Regionalne Instrumenty Terytorialne

RLM

równoważna liczba mieszkaoców (liczba wyrażająca wielokrotnośd ładunku
zanieczyszczeo w ściekach)

RPO

Regionalny Program Operacyjny

RPO
WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2014-2020
SUE RMB

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

SIO

System Informacji Oświatowej

SMSR

System Monitoringu Suszy Rolniczej

SOPO

Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej

SRWM

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze.

SWOT

Skrót w określeniu „analiza SWOT” pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:
strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats
(zagrożenia).

SzOP

Szczególowy opis priorytetów

TBS-y

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

TEN-T

Transeuropejska Sied Transportowa

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

TIK

technologie informacyjne i komunikacyjne

UE

Unia Europejska

UM WM

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

UNESCO

(ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

USA

(ang. United States of America) Stany Zjednoczone Ameryki

uzppr

ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

WE

Wspólnota Europejska

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa

WKDS

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

WPGO

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

WPR

Wspólna polityka rolna

WPRyb

Wspólna polityka rybołówstwa

WRF

Wspólne Ramy Finansowe
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WRS

Wspólne Ramy Strategiczne

WUS

Wojewódzki Urząd Statystyczny

WZMIUW

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Tabela 19 – Wykaz skrótów (symboli)
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - METODYKA WŁĄCZANIA PARTNERÓW SPOŁECZNO –
GOSPODARCZYCH W PRACE NAD RPO WM 2014-2020
Proces przygotowania
na lata 2014-2020

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego

Na mocy projektu rozporządzenia ogólnego KE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), Zarząd
Województwa Mazowieckiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej, na którą scedowano opracowanie
RPO WM 2014-2020. Zgodnie z przyjętym Zarząd, modelem programowania nowej perspektywy
finansowej w województwie mazowieckim, zostały powołane trzy Zespoły (redakcyjno-programowy, ds.
Aktualizacji Strategii, ds. rekomendacji), których zadaniem jest zaangażowanie/włączenie podmiotów,
które z ramienia samorządu województwa odpowiadają za rozwój województwa w poszczególnych jego
obszarach, powiązania programu z dokumentami strategicznymi (Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2030) oraz wykorzystanie doświadczeo z realizacji programów operacyjnych
w perspektywie finansowej 2007-2013.
Ponadto, wpisując się w założenia Komisji Europejskiej, dołożono wszelkich starao, aby aktywne
uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych w przedmiotowym procesie było rzeczywiste na
wszystkich etapach programowania funduszy. Wskazano, że realizacja prac nad Programem, ściśle
skorelowana z zasadą partnerstwa328, przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości i skutecznej jej
realizacji. Ponadto stanowi ona doskonały przykład zastosowania zasady ,,dobrego sprawowania
rządów”329 w politykach regionalnych UE, umożliwiającej skuteczne wdrożenie strategii „Europa 2020”.
W procesie przygotowanie Programu, współpraca z partnerami toczyła się na różnych płaszczach tj. grupy
robocze, Zespoły zadaniowe330 (redakcyjno-programowy, do spraw rekomendacji, do spraw Aktualizacji
i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz
wdrożeniem dokumentów programowych Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej
2014-2020331) oraz konsultacje społeczne.
Stosownie do przyjętej metodyki, przygotowanie właściwej treści Programu, poprzedziło opracowanie
Założeo do RPO WM na lata 2014-2020 oraz Wstępnego Projektu RPO WM 2014-2020.

I Etap prac - Założenia do RPO WM na lata 2014-2020 – konsultacje społeczne
Dokument pt.: Założenia do RPO WM na lata 2014-2020, został sporządzony w celu wyznaczenia
obszarów wsparcia dla dwufunduszowego RPO WM 2014-2020. Założenia (…) zostały przyjęte przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 2447/212/12 w dniu 27 listopada 2012 r.,
a następnie poddane zostały procesowi konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie: 3-21 grudnia
2012 r.
Biorąc pod uwagę stanowisko KE dotyczące procesu konsultacji społecznych oraz z uwagi na związanie
wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego terminami prac, proces konsultacji społecznych
został zapoczątkowany już na etapie opracowania Założeo do RPO WM 2014-2020. Ponadto, ich celem

://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
328
Zaangażowanie wszystkich partnerów i zainteresowanych podmiotów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w przygotowanie, wykonanie i
ocenę ex post pr ogramów i projektów w ramach polityki spójności UE
329
ECO/33
330 Patrz str. 196
331 Zwanym dalej Zespołem ds. Aktualizacji Strategii (…)
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było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej nowej perspektywy finansowej 2014-2020, poprzez
zaangażowanie jak największej liczby podmiotów społeczno-gospodarczych. Z tego względu konsultacje
przeprowadzono z wykorzystaniem możliwie różnorodnych i przyjaznych form komunikacji.
Komunikaty o konsultacjach oraz informacje o dokumencie dystrybuowano z wykorzystaniem stron
internetowych Urzędu, w tym strony BIP oraz funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego
Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, wykorzystano także tradycyjną
drogę korespondencyjną oraz zorganizowano spotkania informacyjne, które miały na celu przedstawienie
założeo oraz wymianę uwag dot. przedmiotowego dokumentu. Uruchomiono również aplikację
umożliwiającą zgłoszenie propozycji projektów strategicznych do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020
– Mazowiecki Bank Projektów (www.bankprojektow.mazovia.pl).
Zapewniono następujące formy współtworzenia zapisów Założeo do RPO WM 2014-2020:


on-line – możliwośd łatwego i sprawnego zgłaszania przez wszystkich zainteresowanych uwag
i komentarzy drogą elektroniczną za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej
formularza zmian:
 skrzynka mailowa – utworzenie odrębnego adresu mailowego: konsultacjerpo@mazovia.pl,
w celu sprawnego przekazywania formularza zmian, a także pisemne przekazywanie wniosków
i uwag;
 formularz zmian – opracowanie szablonu umożliwiającego zgłaszanie uwag do przedmiotowego
dokumentu w sposób czytelny i uporządkowany;



współpraca z Regionalnymi Ośrodkami EFS działającymi na Mazowszu w: Warszawie, Radomiu,
Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach przy rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach
społecznych;



spotkania - bezpośredni kontakt i dyskusja podmiotów zainteresowanych kształtem programu,
z autorami dokumentu. Zorganizowano szereg spotkao o charakterze konsultacyjnym, w tym
spotkania z autorami uwag i komentarzy, w celu wypracowania konsensusu względem ich
uwzględnienia, bądź w celu ich doprecyzowania oraz poszukiwania możliwości ich uwzględnienia na
dalszym etapie prac.



forma tradycyjna – podmioty zainteresowane mogły przesyład uwagi i wnioski za pośrednictwem
poczty tradycyjnej bądź faksem.

Wszystkie przyjęte uwagi i komentarze stanowiły bardzo cenne zaplecze analityczne. Zgłoszone uwagi nie
zostały wprowadzone do Założeo RPO WM 2014-2020, tylko w przypadku uzasadnienia merytorycznego
zostały one uwzględnione we Wstępnym Projekcie RPO WM 2014-2020. Wnioski ze współpracy oraz jej
szczegółowy przebieg, zostały sporządzane w formie Raportu z konsultacji społecznych, który poprzez
stronę internetową Urzędu, został podany do publicznej wiadomości.
II Etap - Wstępny Projekt RPO WM na lata 2014-2020 (WP RPO WM 2014-2020) - współtworzenie
w procesie partycypacji
Ww. dokument stanowił pierwszą wersję projektu RPO WM 2014-2020. Powstał przy udziale Zespołu
redakcyjno-programowego w oparciu o Założenia do RPO WM na lata 2014-2020 oraz uwagi zgłoszone
w procesie konsultacji społecznych, a także w bezpośredniej współpracy z partnerami społecznogospodarczymi mającej na celu m.in. sprecyzowanie wstępnych obszarów wsparcia w ramach celów
tematycznych, zgodności przedstawionych w dokumencie zapisów z dokumentami strategicznymi,
przedstawionego zarysu diagnozy społeczno-gospodarczej oraz przedstawionej analizy SWOT. Wszystkie
przyjęte uwagi i komentarze stanowiły bardzo cenne zaplecze analityczne. Wstępny Projekt RPO WM
2014-2020 został skonsultowany z członkami Zespołu ds. Aktualizacji Strategii (…). Dokument został
przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 8 stycznia br., a następnie przekazany do
zaopiniowania Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.
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Przy tworzeniu zapisów dla WP RPO WM 2014-2020, kierując się pozytywnymi doświadczeniami z okresu
programowego 2007-2013, podmioty rekomendowały priorytety, wymagające kontynuacji w obecnej
perspektywie. Działania te posłużyły za wyznacznik do ukierunkowania planowanych w ramach nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 obszarów wsparcia. Znalazły one swoje odzwierciedlenie
mi.in w ramach Osi Priorytetowej I Wsparcie przedsiębiorczości Mazowsza opartej na wiedzy i innowacji
oraz Osi Priorytetowej V – Rozwój regionalnego systemu transportowego.
Partnerzy przedstawili również propozycję nowych działao i obszarów, jakie powinny byd realizowane
w okresie 2014-2020. Zgłoszone wnioski dotyczące rozwoju innowacji społecznych oraz inteligentnych
sieci energetycznych - smart grid, smart metering, zostały ujęte analogicznie w ramach Priorytetu VII Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i Priorytetu III - Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną. Zgodnie z preferencjami partnerów dotyczącymi priorytetowych dla rozwoju regionu
działao, potwierdzona została również zasadnośd koncentracji wsparcia w ramach obszarów wskazanych
w niniejszym dokumencie, jak również działao z zakresu priorytetów inwestycyjnych w ramach EFS.
Następnie w oparciu o zasadę partnerstwa Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 26 lutego br.,
przyjął metodyką włączania partnerów społeczno-gospodarczych w prace nad RPO WM 2014-2020, która
stanowid będzie podstawę współpracy z podmiotami zewnętrznymi w całym okresie programowania
(wypracowany system, organizacyjny został szczegółowo przedstawiony poniżej). W oparciu
o przedmiotowy dokument w dniu 28 marca 2013 r., odbyło się spotkanie inicjujące cykl prac
podzespołów tematycznych (szczegółowo opisanych poniżej) ds. współtworzenia RPO WM 2014-2020.
Przedmiotowa współpraca odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Efektem współpracy
z partnerami społeczno-gospodarczymi było przeprowadzenie analizy zapisów Programu, w odniesieniu
do diagnozy społeczno-gospodarczej, celów szczegółowych, określeniu ram strategicznych
zaproponowanego wsparcia w kontekście uwarunkowao wskazanych w dokumentach programowych UE
oraz krajowych, w celu jak najefektywniejszego, odpowiadającego potrzebom społeczno-gospodarczym
ukierunkowania RPO WM 2014-2020. Ponadto, jednym ze znamiennych wkładów partnerów w treśd
Programu, było wprowadzenie cross finansingu oraz rozszerzenie podejścia terytorialnego o promowanie
projektów partnerskich. Główny nacisk w zakresie przedmiotowej współpracy położono na analizę
obszarów interwencji, systemu wskaźników, priorytetyzację działao w ramach poszczególnych Osi oraz
wymiar terytorialny. Poruszone zostały również kwestie pomocy publicznej, instrumentów inżynierii
finansowej oraz polityk horyzontalnych. Ponadto, członkowie podzespołów brali aktywny udział w pracach
związanych z podziałałem alokacji dla Mazowsza, a także zgłaszali propozycję projektów strategicznych
realizowanych w ramach nowej perspektywy oraz współdecydowali o ich wyborze. Przedmiotowe
uzgadniania dokonywały się w formie bezpośrednich spotkao lub pozyskiwaniem informacji zwrotnej
z rozsyłanych droga mailową formularzy.
Ponadto, w celu prezentacji założeo projektu RPO WM 2014-2020, w czerwcu 2013 r., zorganizowano cykl
spotkao konsultacyjnych w 5 największych miastach subregionów (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom,
Siedlce). Podczas spotkao prezentowane były obszary interwencji jakie realizowane będą w lata 20142020 oraz ścieżkę prac nad RPO WM 2014-2020. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów społeczno-gospodarczych oraz
mieszkaocy subregionu. Spotkanie posłużyło zaktywizowaniu szerokiego grona słuchaczy do współpracy
na rzecz regionalnego programu operacyjnego.
W październiku 2013 r. we wszystkich ośrodkach subregionalnych województwa, zorganizowano
konferencje, których celem była dyskusja przedstawicieli władz, organów i instytucji oraz środowisk
lokalnych na temat przyszłych priorytetów rozwoju województwa mazowieckiego. Jednym z głównych
tematów rozmów były instrumenty wymiaru terytorialnego – Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT).
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął koncepcję realizacji RIT w miastach regionalnych i
subregionalnych określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego – tj. w Radomiu, Płocku,
Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach. Podczas konferencji została omówione m.in.: koncepcja i mechanizm
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działania RIT, rola partnerstwa oraz miast liderów, finansowanie instrumentu oraz inwestycje wiodące i
inwestycje towarzyszące w ramach RIT.
W zależności od potrzeb, przedmiotowa współpraca w ramach uporządkowanego systemu, będzie trwała
do momentu opracowania koocowego projektu Programu.
III Etap – projekt RPO WM 2014-2020 – konsultacje społeczne
Istotnym elementem uzupełniajacym wypełnienie wymogów dot. zasady partnerstwa, będzie
przeprowadzenie dalszych konsultacji społecznych. Zostaną one dokonane na koocowym etapie
programowania, niezależnie od stopnia zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w czasie
przygotowywania treści programu. Ze względu na dużą efektywnośd przedmiotowego procesu podczas
Założeo do RPO WM 2014-2020, konsultacje programu będą zorganizowanie w sposób analogiczny lub
bardzo zbliżony.
Ponadto, kładąc nacisk na umożliwienie efektywnej oraz ogólnodostępnej współpracy nad Programem, na
stronie internetowej Urzędu (www.rpo.mazowia.pl, www.dialog.mazovia.pl), została zamieszczona
informacja, przedstawiająca schemat partycypacji w pracach nad RPO WM 2014-2020, mająca na celu
zaproszenie do współpracy nad Programem szerokiego grona partnerów społeczno-gospdarczych. Poniżej
przedstawiony został jej szczegółowy opis.
Zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych w proces wdrażania, monitorowania
i ocenę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Niezbędnym jest również, włączenie partnerów na dalszych etapach prac nad Programem tj. wdrażania,
monitorowania oraz oceny. Partnerzy zostaną zaangażowani w przygotowywanie sprawozdao z postępu
prac oraz udział w procesie monitorowania i realizacji Programu. Partnerzy zostaną również włączeni w
prace odpowiednich grup roboczych (np. w zakresie ewaluacji) oraz będą pełnoprawnymi członkami
Komitetów Monitorujących, z uwagi na fakt, iż ciała te w naturalny sposób urzeczywistniają zasadę
partnerstwa. Szczegółowy opis zaangażowania podmiotów społeczno- gospodarczych w prace Komitetów
Monitorujących oraz ich zadania, zostaną przedstawione w regulaminie prac Komitetów.

Metodyka zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych
Wpisując się w założenia zasady partnerstwa, podjęto działania w celu zaangażowania (zgodnie z poniższej
przedstawionymi przesłankami) podmiotów społeczno-gospodarczych do współpracy, mającej na celu
współtworzenie zapisów do RPO WM 2014-2020. Odbywała się ona w ramach uporządkowanego systemu
prac. Szczegółowa metodyka prac została przedstawiona poniżej.
Celem wypracowanie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania partycypacją, niezbędnym jest
zapewnienie rzetelnej współpracy, skoncentrowanej na skuteczności oraz efektywności prac nad RPO WM
2014-2020. Komisja Europejska w dokumencie pt.: ,,Elementy europejskiego kodeksu postępowania
w zakresie partnerstwa”, zachęca do działania w oparciu o istniejące struktury partnerskie na poziomie
krajowym, regionalnym lub lokalnym, aby zminimalizowad ich powielanie i zapewnid oszczędnośd czasu.
W związku z powyższym, metodyka prac została oparta o już funkcjonujące zespoły, powołane
Zarządzeniami Marszałka Województwa Mazowieckiego wprowadzając jedynie konieczne modyfikacje
w ramach wcześniej umocowanych struktur.
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Rysunek 2 – Model programowania
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W ramach Zespołu redakcyjno-programowego utworzone zostaną cztery skategoryzowane tematycznie
podzespoły, w skład których wejdą przedstawiciele partnerów, którzy zostali wskazani w odrębnym
rozdziale.
Proponuje się następujący podział prac:
Podzespół 1 – Priorytety 1-2 (I- Wsparcie przedsiębiorczości na Mazowszu opartej na wiedzy i innowacji,
II- Wzrost e-potencjału Mazowsza, smart specialization);
Podzespół 2 – Priorytety 3-5 (III- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, IV- Środowisko i infrastruktura
społeczna, V- Rozwój regionalnego systemu transportowego);
Podzespół 3 – Priorytety 6-8 (VI- Rozwój rynku pracy, VII- Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, VIII- Edukacja dla rozwoju regionu);
Podzespół 4 – instrumenty inżynierii finansowej, zintegrowane podejście terytorialne, pomoc publiczna
oraz polityki horyzontalne (zrównoważony rozwój, równośd szans, zasada równości szans kobiet
i mężczyzn).
Prace podzespołów oraz włączenie partnerów społecznych i gospodarczych w proces przygotowywania
Programu, zostały umocowanie Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 381/13 z dnia
3 kwietnia 2013 r., w sprawie powołania Zespołu redakcyjno-programowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020. Na potrzeby
wdrożenia zasady partnerstwa, dokonano modyfikacji Zespołu poprzez wprowadzenie wewnętrznego
podziału na podzespoły tematyczne oraz rozszerzenie składu osobowego uwzględniającego szerokie
grono interesariuszy.
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Wypracowany w podzespołach kształt Programu każdorazowo przekazywany zostałał do uzgodnienia na
ogólnym posiedzeniu Zespołu redakcyjno-programowego. Następnie ostateczne stanowisko
przekazywano pod obrady Zespołu do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
oraz koordynacji prac nad przygotowaniem i wdrożeniem dokumentów programowych Województwa
Mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020. Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska,
dokument zostawał przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Metodyka doboru partnerów do podzespołów
Partnerzy biorący udział w pracach przedmiotowego zespołu zostaną przyporządkowani do
poszczególnych podzespołów zgodnie z przygotowaniem merytorycznym. Do pracy w podzespołach
zostaną zaproszeni partnerzy nie będący stałymi członkami Zespołu redakcyjno-programowego.
Proponuje się przedstawicieli następujących grup:






przedsiębiorców i pracodawców;
instytucji naukowych;
organizacji pozarządowych;
jednostek samorządu terytorialnego;
instytucji rządowych.

Rola partnerów w procesie prac nad RPO WM 2014-2020
Głównym zadaniem partnerów będzie wypracowanie wniosków i rekomendacji, które będą uzupełniały
Projekt RPO WM 2014-2020 lub wskazywały na koniecznośd wprowadzania zmian w już istniejących
zapisach, poprzez wykorzystanie praktycznej wiedzy i doświadczenia uzupełnianych w usystematyzowany
sposób wiedzą naukową. Partnerzy będą pełnid również funkcje opiniotwórczo-konsultacyjne jako
rzecznicy grup reprezentowanych środowisk. Uczestnicy prac nad RPO WM 2014-2020 skupią się na
analizie planowanych obszarów wsparcia w kontekście potrzeb społeczno-ekonomicznych, a także
rozważą czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych oraz zaspokojenia
potrzeb i rozwiązania zdiagnozowanych problemów.

Najważniejsze zadania podzespołów
Do przykładowych zadao podzespołów będzie należało w szczególności wypracowanie, omawianie,
analizowanie i konsultowanie rozwiązao w zakresie;


nadania priorytetów zidentyfikowanym w Projekcie RPO WM 2014-2020 typom projektów.



eliminacji typów projektów, które ze względu na koncentrację środków nie powinny byd wspierane
lub powinny stanowid jedynie element towarzyszący większej inwestycji.



przyporządkowania wskaźników do typów projektów wraz z określeniem ich wartości.



określenia alokacji niezbędnej do realizacji celów określonych w poszczególnych priorytetach.



wypracowania rozwiązao z zakresu instrumentów inżynierii finansowej, zintegrowanego podejścia
terytorialnego, smart specialization, pomocy publicznej oraz polityk horyzontalnych (zrównoważony
rozwój, równośd szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn).

Dobór partnerów
W celu zapewnienia efektywnie funkcjonującego i trwałego partnerstwa niezwykle istotny jest dobór do
współpracy właściwych partnerów. Dlatego też, metodyka wyboru partnerów została oparta
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o zasadę reprezentatywności/przedstawicielstwa
i bezstronności.

oraz

powszechności,

a

także

przejrzystości

IZ musi zagwarantowad, aby w partnerstwie uczestniczyły uznane organizacje partnerów społecznych,
w szczególności ogólne organizacje międzybranżowe i organizacje sektorowe. Z tego względu, RF
podejmuje szereg działao, w tym dąży do zidentyfikowania najlepszych inicjatyw partnerów społecznych
i gospodarczych oraz środowisk opiniotwórczych i ich ciągłego włączenia w organizację prac nad RPO WM
2014-2020.
Zgodnie z wytycznymi KE, wybór partnerów musi obejmowad najbardziej reprezentatywne organizacje,
które działają w obszarach objętych poszczególnymi funduszami. Organizacje muszą mied możliwośd
wyznaczenia ich poszczególnych przedstawicieli na członków partnerstwa. KE wyraźnie wskazuje, że jeżeli
liczba zainteresowanych organizacji jest szczególnie duża, właściwe może byd utworzenie platformy
w celu wyboru przedstawicieli, którzy będą członkami partnerstwa, uczestniczącego w przygotowaniu
i realizacji Programu.
Ponadto, pod uwagę wzięto następujące przesłanki doboru;
 organizacje silnie wyspecjalizowane (posiadające merytoryczną wiedzę kompatybilną z zakresem
poruszanych przez program obszarów);
 organizacje reprezentujące różne środowiska branżowe;
 organizacje podejmujące działania w obszarze swojej specjalizacji;
 doświadczenie i praktyka działania we współpracy z administracją publiczną;
 realizacja wspólnego celu tj. rozwój regionu województwa mazowieckiego;
 świadomośd problemów i potrzeb dot. rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego;
 wykazywanie oddolnej inicjatywy oraz potrzeby zmiany istniejącego stanu rzeczy przez podmioty;
 lokalni liderzy działający na Mazowszu;
 elastycznośd i otwartośd;
 pozytywne doświadczenia we wcześniejszej współpracy z UMWM;
 organizacje reprezentujące przedstawicieli instytucji regionalnych, przedstawicieli jednostek naukowych,
przedstawicieli sektora gospodarki, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli
administracji centralnej, przedstawicieli administracji regionalnej i lokalnej.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA PARTNERÓW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
ZAANGAŻOWANYCH W PRACE NAD RPO WM 2014-2020


Mazowiecka Rada Innowacyjności - członkami przedmiotowej Rady są przede wszystkim
przedstawiciele instytucji naukowych, a także jednostek badawczo-rozwojowych. Posiadana przez
przedmiotowych członków wiedza i doświadczenie stanowi niezwykle cenny wkład merytoryczny
w pracach związanych z rozwojem regionu pod kątem innowacyjności, RPO WM 2014-2020 oraz
aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji w kontekście inteligentnej specjalizacji (RIS3). Istotą
współpracy jest przekazywanie informacji w zakresie potrzeb, oczekiwao, propozycji, które mogłyby
zostad uwzględnione we Programie w zakresie inteligentnej specjalizacji, a także innowacyjnego
rozwoju Mazowsza.



Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego - celem zaangażowania w prace NGO jest
opracowanie Programu odpowiadającego potrzebom i problemom społeczno-gospodarczym,
a w szczególności organizacji reprezentujących społeczeostwo obywatelskie ze szczególnym
uwzględnieniem zaangażowania w ochronę środowiska, włączenie społeczne, równośd płci i szans.



Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (WKDS) - celem działalności Komisji jest wypracowanie
rozwiązao i porozumieo, co do podstawowych problemów o charakterze regionalnym i lokalnym.
Prowadzony w Komisji dialog ma na celu przedyskutowanie szeregu kwestii, które mogą byd
rozwiązywane na szczeblu województwa. Dla związków zawodowych i organizacji pracodawców
partnerem, w zakresie zadao publicznych, jest w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
samorząd terytorialny, w szczególności samorząd województwa. Oznacza to, że wojewódzkie komisje
dialogu społecznego są miejscem, w którym organy samorządu uzyskują przyzwolenie partnerów
społecznych na prowadzone przez siebie działania. Z tego właśnie względu przedmiotowa organizacja
została zaangażowana w prace nad nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020. Ponadto,
WKDS reprezentuje związki zawodowe oraz organizacje pracodawców i pracowników, posiadając
kompetencję do wypowiadania się w sprawach społeczno-gospodarczych. Udział przedstawicieli
WKDS jest szczególnie uzasadniony w pracach związanych z kwestiami MŚP oraz rynku pracy, gdyż
posiadane doświadczenie oraz znajomośd tematu predestynuje ich do merytorycznej dyskusji na
temat kształtu programowanego wsparcia w ww. tematach w ramach RPO WM 2014-2020.



Rada Główna Instytutów Badawczych - organ przedstawicielski, który reprezentuje interesy
środowiska instytutów badawczych wobec organów władzy paostwowej, samorządowej, organizacji
naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych. Uczestniczy w polityce
gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Udział przedstawicieli Rady
ma szczególne znaczenie dla prac związanych z innowacyjnością oraz przedsiębiorczością.
Przedstawiciele Rady mają wiedzę w zakresie komercjalizacji badao, transferu technologii i powinni
uczestniczyd w pracach, które przyczynią się do skonstruowania odpowiednich mechanizmów
wsparcia w tych obszarach.



Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich - podstawowym zadaniem, stojącym przed
Samorządem Województwa Mazowieckiego w pracach nad nową perspektywą finansową, będzie
wzmocnienie triady nauka-biznes-administracja. Chcąc dobrze zaprojektowad środki, które Mazowsze
otrzyma w ramach RPO WM 2014-2020 na I Oś Priorytetową – Przedsiębiorczośd i Innowacyjnośd,
niezbędny jest udział w pracach konsultacyjnych w zakresie programowania, przedstawicieli zarówno
sektora naukowego, jak również sfery gospodarki. W ramach Osi 1 będą miały miejsce procesy
pobudzania innowacyjności poprzez wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, instytucji
otoczenia biznesu oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Z tego właśnie względu do współpracy
zaproszono uczelnie wyższe z województwa mazowieckiego, celem zdiagnozowania potrzeb,
oczekiwao oraz propozycji, które mogłyby byd uwzględnione w projekcie RPO WM 2014-2020.
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Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Mazowieckiego –
występuje w charakterze jednostki reprezentującej interesy osób wykluczonych społecznie z uwagi
na ich niepełnosprawnośd. Swoje działania opiera o inspirowanie przedsięwziąd zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony ich praw.



Przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego – przedstawiciele Sejmiku to wybrani
w demokratycznych wyborach bezpośrednich przedstawiciele społeczeostwa mazowieckiego, tym
samym upoważnieni do reprezentowania interesów mieszkaoców. Doświadczenie osób
zaangażowanych w prace komisji stanowid będzie niezwykle cenne zaplecze w pracach nad RPO WM
2014-2020.



Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu – Komisja Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zajmująca się kwestiami rozwoju gospodarczego, kreowania rynku
pracy w tym przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarowania
mieniem Województwa, utrzymania i rozbudowy infrastruktury o znaczeniu wojewódzkim.



Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego – Komisja Sejmiku
Województwa Mazowieckiego odpowiedzialna za opracowywanie strategii rozwoju Województwa,
opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnich programów
wojewódzkich.



Komisja Ochrony Środowiska – do zakresu działania Komisji należą w szczególności sprawy z obszaru
ochrony środowiska oraz korzystania z zasobów i kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.



Przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych - w celu zapewnienia spójności
i koordynacji procesu opracowania programów operacyjnych, zaproszone zostały do współpracy
instytucje wybrane pod kątem przygotowania merytorycznego. Współpraca stanowiła nieocenione
zaplecze wiedzy w kontekście wszystkich priorytetów inwestycyjnych oraz kwestii horyzontalnych.
Z uwagi na koniecznośd opracowania Programu, odpowiadającego wyzwaniom związanym ze
zróżnicowaniem regionalnym Województwa Mazowieckiego, do współpracy przy opracowaniu
przedmiotowego dokumentu zaproszono również przedstawicieli zrzeszających jednostki samorządu
terytorialnego, celem rzeczywistego uruchomienia mechanizmów rozwoju lokalnego. Wszystkie
poszczególne gminy i powiaty zostaną zaangażowane w proces konsultacji społecznych, tak jak to
miało miejsce podczas konsultacji dokumentu pt.: Założenia do RPO WM 2014-2020.
W partnerstwach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, (w szczególności
miasta prowadzące działania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych), które zapewnią
udział organizacji społecznych w pracach programowych. Istotny jest udział tego rodzaju grup z uwagi
na projektowanie obszarów wsparcia, które skierowane jest do różnego rodzaju beneficjentów.



Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego - w skład Konwentu wchodzą starostowie
z powiatów województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy
reprezentują Związek Powiatów Polskich. Cele konwentu są realizowane przez współpracę
z administracją rządową i samorządową oraz współdziałanie z innymi instytucjami z terenu
Mazowsza.



Wojewódzki Urząd Pracy - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy – jednostka reprezentująca
interesy podmiotów związanych z rynkiem pracy tj.; pracodawcy, pracownicy, osoby bezrobotne,
młodzież, instytucje samorządowe i centralne, szkoły i inne instytucje edukacyjne, firmy szkoleniowe,
NGO i ośrodki naukowe.
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej– ma na celu stworzenie diagnozy dotyczącej problemów,
zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej.



Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – działa w interesie nauczycieli,
pedagogów, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.



Krajowa Rada Spółdzielcza - naczelny organ samorządu spółdzielczego w Polsce. Występuje
w interesie osób dobrowolnie zrzeszonych w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb
społecznych, ekonomicznych i kulturalnych.
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