
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 



ALOKACJE: 

2007-2013 2014-2020 



RPO WM 2007-2013 

B+R (88 mln euro)  

Informatyzacja + e-usługi  (197 mln euro) 

Innowacje i przedsiębiorczość (360 mln euro) 

Infrastruktura drogowa  (444 mln euro) 

Tabor kolejowy (55 mln euro)  

Infrastruktura lotniskowa (36 mln euro) 

Gospodarka niskoemisyjna (30 mln euro)  

Kultura (79 mln euro) 

RPO WM 2014-2020 

B+R (278 mln euro)  

Informatyzacja + e-usługi  (153 mln euro) 

Innowacje i przedsiębiorczość (213 mln euro) 

Infrastruktura drogowa  (233 mln euro) 

Tabor kolejowy + regionalne linie kolejowe  
(135 mln euro)  

Infrastruktura lotniskowa  (0 mln euro) 

Gospodarka niskoemisyjna  (324 mln euro) 

Kultura (36 mln euro) 



Nowa perspektywa - nowe wyzwania: 

• Mazowsze jako region lepiej rozwinięty 
 przekroczenie 75-procentowego progu średniej zamożności regionów UE; 

• Program dwufunduszowy 
 EFS i EFRR; 

• Koncentracja tematyczna 
 Cele Tematyczne - wytyczne KE, co do zakresu planowanych interwencji; 

• Ring-fencing - wymóg przeznaczania określonej ilości środków unijnych 
na konkretne cele 
 m.in. minimum 60% ERDF środków na Mazowszu powinno zostać skoncentrowanych 

w obszarze innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej; 



• Rezerwa wykonania 

6% (ok. 125,4 mln EUR) z całości alokacji dla RPO WM 2014-2020, 
której otrzymanie uwarunkowane będzie realizacją kamieni milowych; 

• Większy akcent na wykorzystanie instrumentów finansowych. 

• Nowe mechanizmy wsparcia:  

ZIT (166 mln EUR); 

RIT (130 mln EUR) - mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 

 



Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne 

W skład WOF wchodzi 40 JST, 
które podpisały porozumienieo 
współpracy w zakresie realizacji ZIT. 

Dokumentem warunkującym 
uczestnictwo Partnerstwa ZIT  
w procesie zarządzania i realizacji 
Programem jest Strategia ZIT 
WOF.  



Regionalne Inwestycje 

Terytorialne 

Mechanizm ten realizuje politykę 
rozwoju opisaną w SRWM do 2030 r., 
mającą na celu wsparcie OSI ostrołęcko-
siedleckiego, płocko-ciechanowskiego 
oraz radomskiego, które zostały 
określone w SRWM, jako problemowe.  

Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST!  



Subregion płocki 

Subregion ciechanowski 

Subregion ostrołęcki 

Subregion siedlecki 
Subregion radomski 

Wsparcie regionalnych OSI 
problemowych  poprzez regionalne 

inwestycje terytorialne (RIT)  
 



 Alokacja dla dróg lokalnych w ramach CT 7 nie przekroczy 15% alokacji 

dla transportu drogowego (34 842 883 EURO);  

 Zdrowie - inwestycje muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych; 

 Energetyka - identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających 

efektywność energetyczną w danym budynku, dokonywana będzie na podstawie 

audytu energetycznego, stanowiącego niezbędny element projektu; 

 Tereny inwestycyjne - tworzenie nowej infrastruktury, służącej rozwojowi 

przedsiębiorstw 

 zasada proporcjonalności – wykorzystanie infrastruktury -> odpowiedni zwrot środków 

na koniec okresu trwałości projektu; 

 realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, 

chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany; 

 Gospodarka wodno-ściekowa - przesunięta do realizacji na poziom krajowy (POIŚ). 

 

 

Najważniejsze ograniczenia w RPO WM 2014-2020: 



Dziękuję za uwagę 
 
Wiesław Raboszuk 
 

Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego  

www.funduszedlamazowsza.eu 


