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WYKAZ SKRÓTÓW 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

CT Cel tematyczny 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 

IC  Instytucja Certyfikująca 

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa  

IOB Instytucje otoczenia biznesu 

IP / Instytucja 

Pośrednicząca 

Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 

wdrożeniowej 

IP (MJWPU) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniąca rolę Instytucji 

Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 ,  

IP (WUP) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 

IP (ZIT) Miasto stołeczne Warszawa, jako podmiot reprezentujący Porozumienie gmin 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, odpowiedzialny za realizację zadań związanych z przygotowaniem  

i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WM  

2014-2020 

IW Instrukcja Wykonawcza 

IZ / Instytucja 
Zarządzająca 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, którą, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wdrożeniowej jest Zarząd Województwa Mazowieckiego   

KE Komisja Europejska 

KM  Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

MSP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

OP Oś priorytetowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

OPS Ośrodek Opieki Społecznej 

PGO WM Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 

PI Priorytet inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

PIFE Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

PT Pomoc Techniczna 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RPO WM 2014-2020 / 

Program 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

SFC 2014 SFC2014 – elektroniczny system wymiany danych z KE (System for Fund 

Management in the European Community 2014), o którym mowa w art. 74 ust. 4 

rozporządzenia ogólnego  

SZOOP Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WM 2014-2020 
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UE Unia Europejska 

ZIT WOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
oznacza to „Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  
o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r. (z późn. zm.)”, 
reprezentowane jest przez m.st. Warszawa pełniące funkcję IP (ZIT) 

ZWM Zarząd Województwa Mazowieckiego 
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INFORMACJE WSTĘPNE 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 za 2016 rok zostało sporządzone zgodnie z: 

 art. 50 ust. 1-9 oraz art. 111 ust. 1-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,  

 załącznikiem V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego 

przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań  

z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii 

audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy 

kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca 

terytorialna”, 

 Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju 

i Finansów, 

 Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego przygotowaną przez 

Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa.  

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie mają pola tekstowe w SFC2014 część opisowa 

sprawozdania jest syntetyczna i zwięzła. Sprawozdanie zawiera najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem 

Programu. Opisy mają charakter krótkiego streszczenia, zgodnie z uwagami i komentarzami Komisji Europejskiej 

zawartymi w Instrukcji do sprawozdania rocznego z wrażania programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020.  

W przypadku prezentowania w sprawozdaniu rocznym określonych wartości finansowych w odniesieniu do 

alokacji środków UE (tj. %) wykorzystano alokację środków UE wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie 

z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju dla pierwszego miesiąca po 

okresie sprawozdawczym, za jaki prezentowane są dane. Kurs wskazany w wykorzystanym algorytmie został 

zastosowany również do przeliczania z PLN na EUR danych, które w systemie występują tylko w PLN.1  

                                                           
1 Do sprawozdania zastosowano przeliczenie kursu EUR na PLN wg kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC)  
z dnia 29 grudnia 2016 r., tj. 4,4141 zł. 
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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 

 

CCI 2014PL16M2OP007 

Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020  

Wersja 1 

Rok sprawozdawczy 2016 

Data zatwierdzenia sprawozdania przez 

Komitet Monitorujący 
 

2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 
ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.1 System realizacji RPO WM 2014-2020 

SZOOP 

Najważniejsze zmiany dokonane w 2016 r. (zatwierdzono 12 wersji) dotyczyły kryteriów wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań/poddziałań, aktualizacji Wykazu zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych, Indykatywnego planu finansowego, zmian schematu płatności dla Beneficjenta w formie 

zaliczek, limitów i ograniczeń w realizacji projektów dla działań 4.1, 4.2, 6.2, uzupełnień zapisów dot. pomocy 

publicznej oraz typów projektów w działaniach 10.3, 5.3, aktualizacji typów Beneficjentów dla osi III, IV, V, IX, 

zmian zapisów dot. konkursów architektonicznych, dostosowania zapisów do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020, zmian wartości w Działaniach: 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 z 350 na 3500 PLN w 

pkt. 21 Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych. 

 

Wszystkie kryteria wyboru projektów zatwierdzane były sukcesywnie przez KM w czasie umożliwiającym 

ogłoszenie naboru wniosków w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu naborów. Nie zanotowano 

przypadku przesunięcia terminu naboru wniosku z powodu opóźnienia w zatwierdzeniu kryteriów przez KM. 

Przeciętny czas zatwierdzenia kryteriów wyprzedzał termin ogłoszenia naboru na dany konkurs o około 1,5 

miesiąca. Nie odnotowano interwencji Wnioskodawców w zakresie przedstawionego schematu zatwierdzania 

kryteriów. W ramach prac KM funkcjonowało 11 grup roboczych, które pracowały nad przygotowaniem jak 

najlepszych kryteriów wyboru projektów.  

Instrukcje Wykonawcze 

W 2016 r. zmodyfikowano IW IZ m. in. z powodu nowych zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących 

udział w wyborze projektów do dofinansowania, dodania procedury sporządzania zestawienia zatwierdzonych 

wniosków o płatność oraz kwot odzyskanych/wycofanych w ramach IF, zmiany sposobu procedowania 

z rozpatrywaniem zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.  

Porozumienia między zaangażowanymi instytucjami  

W związku ze zmianą zakresu danych przetwarzanych w Zbiorze RPO WM podpisano Aneksy do Porozumień 

w sprawie powierzenia IP przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WM. Podpisano aneks 
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do Porozumienia w sprawie realizacji RPO WM zawartego z WUP i MJWPU w celu doprecyzowania zasady 

współpracy między stronami. 

Wytyczne programowe 

W 2016 r. obowiązywały wytyczne wykazane w poprzednim sprawozdaniu rocznym. Zmodyfikowano wytyczne 

w zakresie wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 – rozszerzono dokument o tryb konkursowy otwarty, 

zmieniono sposób liczenia terminu na ocenę formalną w zakresie EFS, wprowadzono wskazania do konkursów. 

2.2 Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

W ramach EFRR od początku realizacji ogłoszono 39 konkursów o łącznej wartości alokacji 615,7 mln euro 

(w okresie sprawozdawczym 33 konkursy o wartości alokacji 494,4 mln euro). 

W ramach EFS ogłoszono 31 konkursów o łącznej wartości alokacji 119,2 mln euro (w okresie sprawozdawczym 

21 konkursów o łącznej wartości alokacji 90,7 mln euro).  

W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 140 projektów o szacowanej wartości 

całkowitej 277,2 mln euro, w tym wkład UE 230,5 mln euro, z czego podpisano 66 umów o wartości całkowitej 

132,8 mln euro i dof. UE 99,6 mln euro. 

Złożono 2701 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym o wartości ogółem 1329,2 mln euro oraz 

wartości dof. UE 946,3 mln euro (w okresie sprawozdawczym 2655 wniosków o wartości ogółem 1268,6 mln 

euro, w tym dof. UE 897,9 mln euro), z czego w ramach: 

 EFRR 1229 wniosków o wartości ogółem 962,7 mln euro oraz wartości dof. UE 653,2 mln euro, 

 EFS 1472 wniosków o wartości ogółem 366,5 mln euro oraz wartości dof. UE 293,1 mln euro (w 2016 r. 

1426 wniosków o wartości ogółem 306 mln euro oraz wartości dof. UE 244,7 mln euro). 

Podpisano 484 umowy o wartości ogółem 444,9 mln euro oraz wartości dof. UE 348,8 mln euro, co stanowi 

17,75% alokacji (w okresie sprawozdawczym 437 umów o wartości ogółem 420,1 mln euro, w tym dof. UE 329 

mln euro), z czego w ramach: 

 EFRR 214 umów o wartości ogółem 339,4 mln euro oraz wartości dof. UE 264,4 mln euro, 

 EFS 270 umów o wartości ogółem 105,5 mln euro oraz wartości dof. UE 84,4 mln euro (w 2016 r. 223 

umowy 306 mln euro oraz wartości dof. UE 244,7 mln euro). 

Wydatki wykazane przez beneficjentów w zatwierdzonych wop wyniosły 52,5 mln euro, w tym dof. UE 38,6 mln 

euro (1,97% alokacji), z czego w ramach: 

 EFRR wartość ogółem 23,1 mln euro, w tym dof. UE 15,4 mln euro, 

 EFS o wartość ogółem 29,3 mln euro, w tym dof. UE 23,3 mln euro. 

Ww. wydatki zostały wykazane w 2016 r. 

W 2016 r. IC przekazała do KE pierwsze Wnioski o płatność o wartości dofinansowania środków unijnych ok. 37,1 

mln euro, z czego EFRR wynosi ok. 15,1 mln euro (1,04% alokacji) oraz EFS ok. 22,0 mln euro (4,29% alokacji). 

Rozkład projektów 

 wg sektorów gospodarki  

Najwięcej projektów realizowano w ramach edukacji – 171 na kwotę dof. UE 27,5 mln euro, natomiast pod 

względem wartościowym w ramach Transport i składowanie – 10 projektów o wartości dof.UE 81,9 mln euro. 
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 wg rodzajów beneficjentów 

Najwięcej umów realizowano przez przedsiębiorców – 199 o wartości dof. UE 59,7 mln euro, natomiast pod 

względem wartościowym przez jst – 196 projektów o wartości dof. UE 165,9 mln euro. Najmniejszą grupę 

beneficjentów stanowiły uczelnie/jednostki naukowe – 7 projektów o wartości dof. UE 5,9 mln euro. 

 wg obszarów wsparcia  

 miasto – 277 projektów na kwotę dof. UE 274,5 mln euro, 

 wieś – 200 projektów na kwotę dof. UE 47,1 mln euro. 

 wg subregionów 

Najwięcej projektów realizowano w m.st. Warszawa – 103 na kwotę dof. UE 63,9 mln euro, najmniej 

w subregionie ostrołęcko-siedleckim – 69 projektów na kwotę dof. UE 24,5 mln euro. 

2.3 Instrumenty finansowe 

W dniu 26.01.2016 r. ZWM podjął informację dotyczącą powierzenia, zgodnie z art. 38 ust 4 lit b (i) 

rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) zadań 

wdrożeniowych z zakresu instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. W dniu 

24.05.2016 r. podpisano Memorandum of Understanding między IZ a EBI, dotyczącym ewentualnej dalszej 

współpracy między stronami. Na podstawie ww. Porozumienia w dniu 9.12.2016 r. podpisano Umowę 

o finansowaniu między Województwem Mazowieckim a EBI. 

Wdrażanie instrumentów finansowych będzie się odbywało z wykorzystaniem modelu funduszu funduszy. 

Status prawny instrumentu finansowego – rachunek powierniczy. Natomiast produktem finansowym będzie 

pożyczka. Trwają prace dotyczące wyboru pośredników finansowych. 

W dniu 29.12.2016 r. przekazano do Funduszu Funduszy pierwszą transzę w wysokości 25% alokacji 

środków przyznanych w ramach ww. Umowy, w wysokości 13,1 mln euro, w ramach działań: 4.1 – 1 ,6 mln euro, 

4.2 – 5,2 mln euro, 6.2 – 6,3 mln euro. 

W 2016 r. nie wypłacono środków do beneficjentów ostatecznych. Dystrybucja środków do odbiorców 

ostatecznych nastąpi po wyborze pośredników finansowych. 

3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013)Przegląd wdrażaniaOś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności 

badawczo-rozwojowej w gospodarce 

W 2016 r. oraz w całym okresie realizacji złożono 412 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod 

względem formalnym na łączną kwotę 124,7 mln euro, w tym dof. z EFRR 74,1 mln euro. Do realizacji 

zatwierdzono 112 wniosków, z czego podpisano 70 umów o wartości 2,2 mln euro, w tym dof. UE 1,3 mln euro 

(0,5% alokacji). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na kwotę 0,05 mln euro oraz dofinansowania UE 

0,03 mln euro, tj. 0,01% alokacji. IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR 0,01 mln euro 

(0,003% alokacji). 

Od początku realizacji ogłoszono 6 konkursów na wartość alokacji 125,6 mln euro, z czego w okresie 

sprawozdawczym 5 konkursów na wartość alokacji 118,4 mln euro. W 2017 roku zaplanowano kolejne nabory. 

Na podstawie podpisanych umów można okreslić pierwsze wartości szacowane wskaźników (szczegółowe 

informacje w zał. 3A).  
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Wszystkie umowy realizowane są przez przedsiębiorców, wśród których największą grupę stanowią osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – mikroprzedsiębiorstwo (31%). Najwięcej umów realizowanych 

jest w ramach następujących sektorów gospodarki: Inne niewyszczególnione usługi - 22 umowy oraz Działania 

informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo 

i działalność pokrewna – 15 umów, których łączna wartość dofinansowania UE stanowi ok. 55% wartości 

wszystkich zawartych umów. Ponad 38% projektów realizowanych jest na terenie M. St. Warszawa o wartości 

dof. UE 0,5 mln euro, natomiast najmniej w subregionie ostrołęcko-siedleckim – 3 umowy o wartości dof. UE 0,06 

mln euro. Ponad połowa projektów realizowana jest na obszarach miejskich (54%). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP. 

3.1.2 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza 

W 2016 r. oraz w całym okresie realizacji złożono 143 wnioski o dofinansowanie poprawne pod względem 

formalnym na łączną kwotę 128,9 mln euro, w tym dof. z EFRR 100,7 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 88 

wniosków, z czego podpisano 83 umowy o wartości 95,1 mln euro, w tym dof. UE 74,1 mln euro (51,36% 

alokacji). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 2,4 mln euro oraz dofinansowania UE 

1,9 mln euro, tj. 1,33% alokacji. IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFRR ok. 1,7 mln euro 

(1,16% alokacji). 

Od początku realizacji ogłoszono 4 konkursy na wartość alokacji 94,5 mln euro, z czego w okresie 

sprawozdawczym 2 konkursy na wartość alokacji 15 mln euro (1 dot. RIT). 

W wykazie projektów pozakonkursowych został zidentyfikowany projekt o szacowanej wartości całkowitej 16 

mln euro, w tym wkład UE 12,8 mln euro, który będzie realizowany przez ZIT WOF. 

Na podstawie podpisanych umów można określić pierwsze wartości szacowane wskaźników (szczegółowe 

informacje w zał. 3A). 

W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowanych jest w M. St. Warszawa – 32 umowy 

o wartości dof. UE 18,7 mln euro, natomiast najmniej w subregionie ciechanowsko-płockim – 10 umów o wartości 

dof. UE 8,2 mln euro. Wśród rodzajów beneficjentów realizujących projekty największą grupę stanowią 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 29 umów. Ponad 83% projektów realizowanych jest w ramach 

sektora gospodarki: Opieka Zdrowotna, których wartośći dof. UE wynosi 45,4 mln euro. Przeważająca część 

umów (76%) realizowana jest na obszarach miejskich. Wartość ich stanowi 90% przyznanego wsparcia. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu OP. 

3.1.3 Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

W okresie sprawozdawczym oraz w całym okresie realizacji złożono 96 wniosków o dofinansowanie 

poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 16,1 mln euro, w tym dof. z EFRR 6,4 mln euro. Brak 

podpisanych umów. 

Ogłoszono 8 konkursów na wartość alokacji 57,4 mln euro, z czego jeden konkurs został zakończony. 

Rozstrzygnięcie pozostałych konkursów zaplanowano w I półroczu 2017 r. W ramach Działania 3.1 jeden konkurs 

został ogłoszony w ramach ZIT („Tereny inwestycyjne ZIT”), natomiast 1 dotyczył RIT „Uporządkowanie i 

przygotowanie terenów inwestycyjnych RIT”. 

Analiza pierwszych naborów wskazuje na niski poziom zainteresowania konkursami dotyczącymi uzbrojenia 

terenów inwersyjnych oraz bonów na doradztwo udzielanych przez IOB. W konkursie przeznaczonym dla jst na 
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uzbrojenie terenu zgłoszony został jeden wniosek, wycofany następnie przez wnioskodawcę. Ogłoszono kolejny 

nabór wniosków. W przypadku braku zainteresowania trwającymi naborami IZ RPO WM rozważy dopuszczanie 

MŚP jako wnioskodawcę. Zgłoszono również postulat realokacji części środków z Poddziałania 3.1.1 do osi IV na 

konkursy w ramach ZIT na ścieżki rowerowe, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ogłoszono również 

kolejny nabór na wsparcie przedsiębiorstw przez IOB w formie bonów ze zmniejszonymi rygorami. 

W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 2 projekty o szacowanej wartości 

całkowitej 15,9 mln euro, w tym wkład UE 12,8 mln euro. Jeden z nich będzie realizowany przez ZIT WOF. 

W związku z trwającym procesem naboru wniosków oraz ich oceną realizacja wartości docelowych 

wskaźników nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym (szczegółowe informacje w zał. 3A). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi III. 

3.1.4 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

W 2016 r. oraz w całym okresie realizacji złożono 307 wniosków o dof. poprawnych pod względem 

formalnym na łączną kwotę 367,7 mln euro, w tym dof. z EFRR 259,6 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 89 

wniosków, z czego podpisano 33 umowy o wartości całkowitej 105,1 mln euro, w tym dof. UE 82 mln euro (26,9% 

alokacji). Nie złożono wniosków o płatność. 

Od początku realizacji ogłoszono 7 konkursów na wartość alokacji 158,2 mln euro, w tym w 2016 r. 

ogłoszono 6 konkursów na wartość alokacji 130,2 mln euro. Przeprowadzone zostały 2 konkursy w ramach ZIT 

oraz 3 w ramach RIT. 

Na podstawie podpisanych umów można określić pierwsze wartości szacowane wskaźników (szczegółowe 

informacje w zał. Tabela 3A). 

W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie warszawsko-wsch. – 

10 umów o wartości dof. EFRR 17,6 mln euro. Najwięcej umów realizowanych jest w ramach Administracji 

Publicznej – 18 umów o wartości dof. UE 12,9 mln euro. Wśród beneficjentów realizujących projekty dominują jst 

- 85% wszystkich zawartych umów, a ich wartość wynosi 52,2 mln euro. Ponad połowa projektów (52%) 

realizowana jest na obszarach wiejskich, jednak ich wartość jest dużo niższa od wartości projektów 

realizowanych na terenach miejskich –stanowią odpowiednio 17% i 83%. 

Zidentyfikowano zagrożenie realizacji projektów z zakresu sieci ciepłowniczych zaplanowanych do realizacji 

w ramach PI 4e. Ankietyzacja przedsiębiorstw ciepłowniczych z terenu woj. maz. dot. określenia możliwości 

ubiegania się o środki UE w zakresie spełnienia wymogu pomocy publicznej dot. efektywnych sieci 

ciepłowniczych wykazała brak projektów spełniających ww. wymogi. W związku z tym zgłoszono postulat 

wykreślenia zapisów dot. wsparcia w tym zakresie z RPO WM. 

3.1.5 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku 

W okresie sprawozdawczym oraz w całym okresie realizacji złożono 231 wniosków o dofinansowanie 

poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 120,7 mln euro, w tym dof. z EFRR 68,9 mln euro. Do 

realizacji zatwierdzono 69 wniosków, z czego podpisano 24 umowy o wartości całkowitej 6,2 mln euro, w tym dof. 

UE 4,3 mln euro (4,99% alokacji). Nie złożono wniosków o płatność. 

Od początku realizacji ogłoszono 9 konkursów na wartość alokacji 53,5 mln euro, w tym w okresie 

sprawozdawczym 7 konkursów na wartość alokacji 46,9 mln euro.  
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Na podstawie podpisanych umów można okreslić pierwsze wartości szacowane wskaźników (szczegółowe 

informacje w zał. Tabela 3A). 

W ramach analizy przestrzennej najwięcej projektów realizowanych jest w subregionach warszawsko-wsch 

i warszawsko-zach. – po 6 umów o łącznej wartość dof. UE 1,6 mln euro. Wszystkie umowy realizowane są przez 

jst, które najwięcej umów realizują w ramach sektora gospodarki: Administracja Publiczna – 19 umów o wartości 

dof. UE 3,7 mln euro. Na obszarach wiejskich i miejskich realizowanych jest po 12 projektów, których wartość 

wynosi odpowiednio 2,2 mln euro i 2,1 mln euro. 

Zakończono wszystkie nabory mające wpływ na realizację ram wykonania. Jednakże uchylenie uchwały 

zatwierdzającej Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 uniemożliwia podpisywanie 

umów w ramach Dziania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020. Powyższa sytuacja stanowi zagrożenie 

dla konkursów w zakresie wsparcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów jak i Regionalnych Instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Brak podpisania umów w tym zakresie może zagrozić realizacji 

PI 6a. 

3.1.6 Oś Priorytetowa VI Jakość życia 

W okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji ogłoszono 3 konkursy na wartość alokacji 33,3 mln 

euro, w ramach których nabór wniosków zakończy się w I kwartale 2017 r., a rozstrzygnięcie planuje się w II/III 

kw. 2017 r. W ramach Działania 6.2 ogłoszono 2 konkursy dotyczące RIT („Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej RIT”). 

Ze względu na trwający proces naboru wniosków w okresie sprawozdawczym nie realizowano wartości 

docelowych wskaźników (szczegółowe informacje w zał. tabeli 3A). 

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z EBI na wdrażanie projektu RPMA.06.02.00-14- 0001/16 

o wartości 25,1 mln euro w ramach instrumentów finansowych. 

W ramach PI 9b programy rewitalizacji opracowywane przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego 

często nie spełniają wymogów Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W takich przypadkach nie było możliwości wpisania 

ich do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego prowadzonego przez IZ RPO 2014-2020, co 

jest warunkiem koniecznym do otrzymania środków na projekty rewitalizacyjne. Powyższe może wpłynąć na 

niewielką liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne w ramach działania 6.2 , 

konieczność wydłużenia konkursu, a co się z tym wiąże zagrożone jest osiągnięcie zakładanych wskaźników i 

osiągniecie kamieni milowych w tym obszarze. 

3.1.7 Oś Priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

W okresie sprawozdawczym oraz w całym okresie realizacji złożono 40 wniosków o dofinansowanie 

poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 204,5 mln euro, w tym dof. z EFRR 143,4 mln euro. Do 

realizacji zatwierdzono 5 wniosków, z czego podpisano 3 umowy o wartości całkowitej 105,8 mln euro, w tym dof. 

UE 77,5 mln euro (22,46% alokacji). Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 20,7 mln 

euro oraz dofinansowania UE 13,4 mln euro, tj. 3,89% alokacji. IC przekazała do KE Wnioski o płatność 

o wartości EFRR 13,4 mln euro (3,88% alokacji). 

W okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji ogłoszono 2 konkursy dotyczące RIT na wartość 

alokacji 93,2 mln euro. 
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W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 6 projektów o szacowanej wartości 

całkowitej 176 mln euro, w tym wkład UE 123,9 mln euro, z czego podpisano 2 umowy o wartości całkowitej 68,5 

mln euro i dof. z EFRR 48,1 mln euro. 

Na podstawie podpisanych umów można określić pierwsze wartości szacowane wskaźników (szczegółowe 

informacje w zał. Tabela 3A). 

W ramach analizy przestrzennej wynika, że każda umowa realizowana jest w 3 różnych subregionach: 

ciechanowsko-płockim, m. st. Warszawa, radomskim. 2 projekty o wartości dof. 48, 4 mln euro realizowane są 

przez jst. Wszystkie umowy realizowane są na obszarach miejskich w ramach sektora  - transport i składowanie. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi VII. 

3.1.8 Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 

Do końca 2016 r. złożono 200 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym na łączną kwotę 76,4 

mln euro, w tym dof. z EFS 61,1 mln euro (w 2016 r. 161 wniosków o wartości ogółem 49,8 mln euro i dof UE 

39,8 mln euro). Do realizacji zatwierdzono 57 wniosków, z czego podpisano 53 umowy o wartości całkowitej 28,5 

mln euro, w tym dof. UE 22,8 mln euro (17,8% alokacji). W 2016 r. zawarto 13 umów o wartości całkowitej 3,8 mln 

euro, w tym wkład UE 3 mln euro. Beneficjenci złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 20,7 mln 

euro oraz dof. UE 16,4 mln euro (12,8% alokacji). IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS 15,9 

mln euro (12,42% alokacji). 

Od początku realizacji ogłoszono 3 konkursy na wartość alokacji 13,1 mln euro, w tym w 2016 r. 2 konkursy 

na wartość alokacji 8,3 mln euro. 

W wykazie projektów pozakonkursowych zostało zidentyfikowanych 78 projektów o szacowanej wartości 

całkowitej 57,7 mln euro, w tym wkład UE 46,8 mln euro, z czego podpisano 39 umów o wartości całkowitej 24,8 

mln euro i dof. z EFS 19,8 mln euro. 

Nie zidentyfikowano ryzyka nieosiągnięcia wskaźników. Ze względu na proces naboru i oceny wniosków o 

dof. wskaźniki związane z Działaniem 8.2 i PI 8iv będą realizowane w 2017 r.  

Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie ostrołęcko - siedleckim - 11 umów o wartości dof. UE 

4,5 mln euro, pod względem wartościowym w subregionie radomskim - 5,2 mln euro. Ponad 73% projektów 

realizowanych jest przez jst, a ich wartość dof. UE wynosi 19,8 mln euro. Dominujący dział gospodarki - 

Działalność w zakresie opieki społecznej…- 40 projektów o wartości stanowiącej 88% dof. z EFS. Ponad połowa 

projektów realizowana jest na obszarach miejskich (65%). 

Problemy we wdrażaniu Osi zostały opisane w pkt. 6a. 

3.1.9 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

W całym okresie realizacji oraz w 2016 r. złożono 171 wniosków o dof. poprawnych pod względem formalnym 

na łączną kwotę 36 mln euro, w tym dof. z EFS 28,8 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 76 wniosków, z czego 

podpisano 39 umów o wartości całkowitej 11,8 mln euro, w tym dof. UE 9,5 mln euro (5,9% alokacji). Beneficjenci 

złożyli poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 0,7 mln euro oraz dof. UE 0,5 mln euro, tj. 0,31% alokacji. IC 

przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS ok. 0,1 mln euro (0,07% alokacji). 

Do końca 2016 r. ogłoszono 13 konkursów o łącznej alokacji 49,7 mln euro, w tym w 2016 r. 11 konkursów 

o alokacji 45,3 mln euro.  
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W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 42 projekty o szacowanej wartości 

całkowitej 6,1 mln euro, w tym wkład UE 4,9 mln euro, z czego podpisano 14 umów o wartości całkowitej 2,9 mln 

euro i dof. z EFS 2,3 mln euro.  

Ze względu na niskie zainteresowanie beneficjentów naborami adresowanymi do OPS i w obszarze usług 

społecznych oraz niską jakość składanych projektów duża część wnioskodawców nie otrzymuje dof. Alokacja 

przeznaczona na nabory nie jest wykorzystywana w wystarczającym stopniu, w związku z czym istnieje ryzyko 

niezrealizowania celów pośrednich i końcowych. Podjęto działania zaradcze opisane w pkt. 6a i b. 

Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie ciechanowsko-płockim - 13 umów o wartości dof. UE 

2,6 mln euro. Ponad 54% projektów realizowanych jest przez jst, natomiast największe wsparcie otrzymały NGO 

(50%). Pod kątem ilościowym najwięcej umów zawarto w sektorze Administracja publiczna (49%), a 

wartościowym Edukacja (41%). Ponad 64% projektów realizowana jest na obszarach miejskich.  

Problemy we wdrażaniu OP IX zostały opisane w pkt. 6a. 

3.1.10 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

W całym okresie realizacji oraz w 2016 r. złożono 1094 wnioski o dof. poprawne pod względem formalnym na 

łączną kwotę 220,2 mln euro, w tym dof. EFS 176,1 mln euro. Do realizacji zatwierdzono 211 wniosków, z czego 

podpisano 171 umów o wartości całkowitej 31,2 mln euro, w tym dof. UE 25 mln euro (16,6% alokacji). 

Zatwierdzono wop na łączną kwotę 1,6 mln euro oraz dof. UE 1,3 mln euro (0,85% alokacji). IC przekazała do KE 

Wnioski o płatność o wartości EFS ok. 1 mln euro (0,67% alokacji). 

Do końca 2016 r. ogłoszono 14 konkursów o łącznej alokacji 56,4 mln euro, w tym w 2016 r. 8 konkursów 

o alokacji 37 mln euro. Dwa konkursy dotyczyły ZIT. 

W wykazie projektów pozakonkursowych zostały zidentyfikowane 4 projekty, które zostały objęte umowami 

o wartości całkowitej 2,8 mln euro, w tym wkład UE 2,2 mln euro. 

Realizacja większości wskaźników nie jest zagrożona. Na koniec 2016 r. znaczna część naborów nie była 

rozstrzygnięta lub projekty były na wstępnym etapie realizacji. Wskaźniki osiągną wyższą wartość w 2017 r. 

Największe zagrożenie nieosiągnięcia celów pośrednich i końcowych istnieje w przypadku wsparcia 

oferowanego w trybie konkursowym w PI 10iv, które jest konsekwencją niskiego zainteresowania naborami i niską 

jakością składanych wniosków. Podjęto działania zaradcze opisane w pkt. 6 a i b. 

Najwięcej projektów realizowanych jest w subregionie ciechanowsko-płockim - 47 o wartości dof. UE 4,5 mln 

euro. Najwięcej projektów i najwyższe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy - 48% wszystkich projektów o wartości 

dof. UE 11 mln euro. Prawie 86% projektów jest w sektorze edukacji - dof. UE 20,9 mln euro. Ponad połowa 

projektów (51%) realizowana jest na obszarach miejskich.  

Problemy we wdrażaniu OP X zostały opisane w pkt. 6a. 

3.1.11 Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. zostało wydanych 7 decyzji o dofinansowanie na wartość całkowitą 33,9 mln euro, 

w tym dofinansowania z EFS 27,1 mln euro, co stanowi 37,17% alokacji przyznanej na Oś XI. Beneficjenci złożyli 

poprawne wnioski o płatność na łączną kwotę 6,3 mln euro oraz dofinansowania UE 5,1 mln euro, tj. 6,96% 

alokacji. IC przekazała do KE Wnioski o płatność o wartości EFS ok. 4,9 mln euro (6,72% alokacji). 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące problemy we wdrażaniu Osi XI. 
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla RPO WM 2014-2020 znajdują się 

w załączonych tabelach 1-4. 

3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych 
sprawozdaniach z wdrażania począwszy od 2017 r. 

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania znajdują się 

w załączonej tabeli 5. 

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane finansowe zostały wykazane w załączonych tabelach 6-8. 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

W roku 2016 na zlecenie Samorządu Województwa rozpoczęto realizację dwóch badań ujętych w Planie 

Ewaluacji RPO WM na lata 2014-2020 tj: 

1. Badanie pn ,, Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach 

RPO WM 2014-2020” 

W styczniu 2017 r. planowane zakończenie badania ewaluacyjnego pn. ,,Ocena użyteczności agend badawczych 

w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020” – umowa podpisana 12 września 2016 r. 

Termin realizacji 19 tygodni.  

Ewaluacja była realizowana w związku z koniecznością skoncentrowania wsparcia na obszarach określonych 

inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz ich doprecyzowaniach w formie priorytetowych kierunków badań 

(agend badawczych) sformułowanych w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Badanie umożliwi 

analizę użyteczności agend badawczych i kierunków wsparcia przyjętych w RPO WM 2014 – 2020 oraz ich 

efektywności pod kątem planowanej koncentracji wsparcia. Wyniki badania pozwolą na ukierunkowanie wsparcia 

dla przedsiębiorstw w ramach kolejnych planowanych konkursów. 

Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest podstawą programowania wsparcia innowacyjności  

w perspektywie finansowej 2014-2020. Wymaga ona wdrożenia skutecznych metod pozyskiwania informacji na 

temat stanu gospodarki i trendów w zakresie działalności B+R przedsiębiorstw.  

Zgodnie z przyjętą w województwie mazowieckim definicją/metodologią specjalizacja nie może być 

zamkniętym katalogiem branż lub technologii, ale powinna wskazywać kilka obszarów tematycznych, wokół 

których skoncentruje się działalność pobudzająca innowacyjność. W trakcie procesu identyfikacji specjalizacji 

określono dominujące sektory gospodarki regionu, kluczowe technologie i procesy usługowe oraz 

zidentyfikowano sieć powiązań pomiędzy nimi. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano cztery obszary 

koncentracji powiązań, definiujące inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego: 

1. bezpieczna żywność - produkty spożywcze wysokiej jakości, wytworzone zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju, bezpieczne zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym 

cyklu produkcji i dystrybucji; 

2. inteligentne systemy zarządzania - rozwiązania infrastrukturalne oraz narzędzia wspomagające proces 

decyzyjny umożliwiające w szczególności zwiększanie efektywności surowcowej i energetycznej, 

charakteryzujące się wysokim stopniem adaptacyjności, prowadzące do wzrostu automatyzacji 

i skutecznego monitoringu procesów; 
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3. nowoczesne usługi dla biznesu - koncentracja wsparcia na obszarach działalności zapewniających 

kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy dla usprawniania procesów realizowanych przez podmioty 

gospodarcze funkcjonujące na terenie województwa; 

4. wysoka jakość życia - działania zwiększające dostępność i adekwatność usług społecznych oraz 

produktów podnoszących jakość środowiska funkcjonowania człowieka, w szczególności w obszarze 

edukacji (wychowanie nowego społeczeństwa, pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości), zdrowia 

(w tym zdrowego trybu życia), bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego. 

Jednym z zadań systemu wspierania innowacyjności opartego na inteligentnej specjalizacji jest 

identyfikacja, tzw. nisz rozwojowych, tj. priorytetowej tematyki projektów badawczo-rozwojowych o szczególnym 

znaczeniu dla rozwoju Mazowsza. Koncentracja wsparcia na tego typu projektach pozwoli efektywnie 

wykorzystać dostępne środki, angażując je w najbardziej perspektywiczne przedsięwzięcia, powiązane w ramach 

wspólnych obszarów specjalizacji. Wypracowanie mechanizmu identyfikacji nisz rozwojowych jest niezbędne dla 

skutecznego zarządzania innowacyjnością w duchu inteligentnej specjalizacji. 

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze), zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej są 

identyfikowane w procesie oddolnym, tzn. przy udziale szerokiego grona interesariuszy – przedstawicieli firm, 

jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa mazowieckiego (grupy robocze ds. 

inteligentnej specjalizacji).  

Realizacja przedmiotowego badania jest podyktowana koniecznością skoncentrowania wsparcia na 

obszarach określonych inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz doprecyzowanych w ramach procesu 

przedsiębiorczego odkrywania priorytetowych kierunkach badań (agend badawczych). Wyniki badania pozwolą 

na ukierunkowanie wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach kolejnych planowanych konkursów oraz pozwolą 

ocenić efektywność zastosowanego mechanizmu. 

2. Badanie pn. ,, Ewaluacja ex post realizacji RPO WM  2007-2013”. – umowa podpisana 20 grudnia 2016 

r. na kwotę 206 640,00 (kwota brutto). Termin realizacji 21 tygodni. 

Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WM 2007-

2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. 

Badanie zgodnie z założeniami ujętymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., które 

ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 powinno objąć każdy 

z celów RPO WM 2007-2013. Należy przeanalizować stopień wykorzystania użytych zasobów, skuteczność oraz 

efektywność programowania funduszy, a także wpływ gospodarczy i społeczny zrealizowanych interwencji. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013 (RPO WM 2007-2013) był 

jednym z szesnastu programów regionalnych, które realizowały Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 

i Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (zwane też Narodową Strategią Spójności). 

Głównym celem RPO WM 2007-2013 była poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.  

Cel główny RPO WM 2007-2013 był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.  

II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.  

2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

III. Regionalny system transportowy. 

IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. 
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3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 

VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  

w regionie.  

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetu: 

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. 

Powyższe cele realizowane w ramach siedmiu osi priorytetowych, przy finansowym wsparciu dla IZ RPO WM 

2007-2013 z osi priorytetowej 8 Pomoc techniczna. Na realizację Programu przewidziano łącznie kwotę 

1 868 602 800 euro. 

Odbiorcy badania: 

Bezpośredni: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020. 

Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020. 

Pośredni: 

Beneficjenci RPO WM 2007-2013.  

Komisja Europejska 

Wyniki prac zostaną opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu  

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ 
ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 
ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE 
DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

1. Brak ostatecznych rozwiązań prawnych dotyczących potwierdzania kwalifikacji w projektach 

współfinansowanych z EFS w związku z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - zmiany w procesie 

nabywania kwalifikacji wskazują, że aby uznać daną kwalifikację za zgodną z Polską Ramą Kwalifikacji 

konieczne jest jej wpisanie do wprowadzonego ww. ustawą Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Na 

etapie tworzenia wniosku nie można powołać się na kwalifikacje włączone do ZRK, bowiem w dziale 

„kwalifikacje rynkowe” jest on w zasadzie pusty. Brak rozwiązań prawnych w ww. zakresie wpływa na 

osiągnięcie wskaźnika odnoszącego się do uzyskiwanych kwalifikacji w następujących obszarach 

interwencji: 

 aktywizacji zawodowej (PI 8i „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”), 

 aktywizacji społeczno-zawodowej (PI 9i „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”),  

 wsparcia osób dorosłych w podwyższaniu kompetencji (PI 10iii „liczba osób w o niskich kwalifikacjach, 

objętych wsparciem w programie”), 

 wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu wykształcenia, podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji (PI 10iv 

„liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia”). 
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2. Cofnięcie akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – potencjalnym wnioskodawcom w ramach Działania 9.3, skutkowała koniecznością modyfikacji 

kryteriów wyboru projektów dla konkursu w lutym 2016 r. W konsekwencji nastąpiło odroczenie podpisania 

umów o dofinansowanie do czasu uzyskania przez OWES nowej akredytacji. Realizacja projektów w tym 

obszarze została opóźniona. 

3. Realizacja programów rządowych stanowiących konkurencyjne wsparcie dla działań w ramach RPO WM 

2014-2020: Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” i II edycja – „Programu Asystent 

rodziny na rok 2016” dla gmin i powiatów – konkurencyjne dla Działania 9.1 (wsparcie rodzin wielodzietnych, 

ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami niesamodzielnymi i rodziców 

samotnie wychowujących dzieci); Program Wieloletni „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 dla jst oraz 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2016 

(ASOS 2014-2020) –konkurencyjne dla Działania 9.2.1 (środowiskowe usługi społeczne na rzecz aktywnej 

integracji m.in. osób niesamodzielnych i starszych). 

4. Zmiany w nowelizowanej obecnie ustawie o systemie oświaty są przyczyną niepewności potencjalnych 

wnioskodawców dotyczącego ostatecznego sposobu funkcjonowania systemu oświaty po reformie. Skutkuje 

to mniejszym niż się spodziewano zainteresowaniem naborami w ramach OP X i w konsekwencji niższą 

kontraktacją oraz niewystarczającym wykorzystaniem alokacji w naborach. Część wnioskodawców 

rezygnuje z podpisywania umów. Zmiany utrudniają także realizację projektów już wdrażanych. Wątpliwości 

dotyczą kwestii zapewnienia trwałości inwestycji (wygaszanie gimnazjów); braku aktualności diagnozy 

sytuacji szkoły realizującej projekt (zmiana struktury szkół po reformie); kierowania wsparcia do szkół ze 

słabymi wynikami edukacyjnymi – po połączeniu szkół wyniki będą nieaktualne, itp. Konsekwencją może być 

nieosiągnięcie założonych wskaźników rzeczowych i finansowych. 

 
5. Niewielkie zainteresowanie naborami, co przekłada się na niski poziom wykorzystania alokacji, w interwencji 

skierowanej na rzecz: 

 Klientów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, PCPR) – PI 9i 

 Usług społecznych i usług opieki zdrowotnej – PI 9iv 

 Modernizacji oferty kształcenia zawodowego – PI 10iv 

Jednocześnie składane projekty są niskiej jakości – w skrajnych przypadkach w naborach rekomendacje do 

dofinansowania otrzymuje jedynie 14% złożonych wniosków, które angażują tylko ok. 10% środków 

przeznaczonych na konkurs. 

Ma to wpływ na niewielkie osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego w ramach ww. 

priorytetów inwestycyjnych. 

 
W zakresie Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach 

Umowy Partnerstwa 2014-2020: 

 IZ RPO WM monitoruje stan osiągnięcia wyznaczonych celów pośrednich i końcowych w cyklach 

miesięcznych; 

 Przyjęto kompletny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WM 2014 – 2020; 

 Przyjęto wszystkie ogólne kryteria wyboru projektów w RPO WM 2014-2020; 

 Zakończono tworzenie zaplanowanego systemu instytucjonalnego w RPO WM 2014-2020; 

 Zakończono proces desygnacji w ramach RPO WM 2014-2020; 

 Wdrożono system monitorowania projektów pozakonkursowych; 



21 
 

 Zidentyfikowano wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić odpowiedni poziom 

zaangażowania alokacji i realizacji wskaźników: 

 Przyjęto harmonogram naboru wniosków na dany rok umożliwiający realizację wskaźników, w tym 

realizację z ram wykonania, adekwatnie do poszczególnych osi priorytetowych; 

 Zidentyfikowano i realizowano projekty pozakonkursowe zgodnie z założeniami zapewniającymi 

realizację wskaźników, w tym realizację z ram wykonania; 

 Uruchomiono, w pierwszej kolejności, nabory realizujące wskaźniki produktowe, będące 

jednocześnie ramami wykonania Programu;  

 Ustanowiono koszty jednostkowe dla wszystkich wskaźników produktowych, będących 

jednocześnie ramami wykonania Programu i wpisano je do regulaminów konkursów lub do 

kryteriów wyboru projektów;  

 W regulaminach konkursów bądź w kryteriach dostępu wskazano terminy zakończenia realizacji 

projektów, zapewniające osiągnięcie właściwych wskaźników; 

 Na szeroką skalę prowadzono akcję informacyjno-promocyjną dotyczącą planowanych naborów dla 

potencjalnych beneficjentów; 

 IZ wprowadziła procedurę sporządzania i aktualizacji planów działania w zakresie EFS, których 

celem będzie ułatwienie potencjalnym wnioskodawcom śledzenia planu realizacji RPO WM 2014-

2020 oraz przygotowania się do aplikowania w danym naborze. 

IZ RPO WM opracowała założenia do planu działań zmierzających do przyspieszenia realizacji konkursów 

oraz naborów pozakonkursowych oraz przyspieszenia kontraktacji środków w zakresie OP VIII-X. Planowane jest 

określanie katalogu zadań, w szczególności sformułowanie celów wdrażania Programu do osiągnięcia na 

poszczególnych etapach realizacji planu, zoptymalizowanie procesu naboru, m.in. poprzez skrócenie czasu na 

rozstrzygnięcie naboru oraz podpisywanie umów, zmiana systematyki naborów zgodnie ze zaktualizowanymi 

wytycznymi Ministra Rozwoju, intensyfikacja działań promocyjnych zachęcających potencjalnych beneficjentów 

do udziału w naborach cieszących się najmniejszym zainteresowaniem, priorytetowe traktowanie konkursów 

realizujących wskaźniki z ram wykonania. Zakłada się wdrożenie planu przyspieszenia realizacji konkursów oraz 

naborów w oparciu o bieżący przegląd efektów przeprowadzonych naborów i analizę możliwości wprowadzenia 

rozwiązań optymalizujących wdrażanie Programu w najbliższej przyszłości. 

b) Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 

realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych 

przypadkach) 

 

Z analizy ogłoszonych naborów, wniosków zatwierdzonych do dofinansowania oraz z podpisanych umów wynika, 

że w ramach: 

 OP I, II, IV, VI, VIII nie zidentyfikowano ryzyka nieosiągnięcia celów pośrednich, 

 OP III zidentyfikowano zagrożenie realizacji wskaźnika ram wykonania - brak dużego zainteresowana 

naborem RPMA.03.01.02-IP.01-14-023/16 dot. wsparcia prowadzenia i rozwoju działalności 

przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo, gdzie pierwotnie zaplanowano wsparcie 301 

przedsiębiorstw na kwotę 5 mln euro, jednak wsparcie otrzyma 45 na kwotę 0,6 mln euro. Ponadto 

zgodnie z założeniami ważnym elementem realizacji wskaźników ram wykonania było uruchomienie 

wsparcia za pomocą instrumentów zwrotnych. W wyniku zmian legislacyjnych uruchomienie środków 

w terminie umożliwiającym realizację ram prawdopodobnie nie będzie możliwe. IZ podejmuje szereg 

działań zmierzających do realizacji wymaganych wartości ram w inny sposób niż założono pierwotnie, 
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 OP V zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia realizacji jednego ze wskaźników celów pośrednich dot. 

wsparcia PSZOK. Pomimo zakończenia naboru dedykowanego ww. inwestycjom brak jest możliwości 

podpisania umów o dof. z uwagi na uchylenie uchwały zatwierdzającej PGO WM, 

 OP IX osiągnięcie wskaźnika postępu rzeczowego i finansowego jest potencjalnie zagrożone - 

niewystarczające zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki oraz niska jakość składanych 

projektów. Dokonano analizy przyczyn negatywnej oceny wniosków (analiza treści kryteriów, które 

sprawiały najwięcej trudności i były przyczyną odrzucenia wniosków) w celu przygotowania do 

powtórzenia tych naborów. Przeprowadzono ankietę wśród OPS, w celu zdobycia informacji na temat 

barier w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z EFS i poznanie oczekiwań w tym zakresie. 

Zaplanowano dodatkowe działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe. W wyniku analizy 

poprzednich konkursów planuje się realizację kolejnych naborów w oparciu o zaktualizowane kryteria. 

 OP X największe zagrożenie nieosiągnięcia założonych celów jest dla konkursów dot. doskonalenia 

zawodowego uczniów, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doskonalenie umiejętności 

i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu (w PI 10iv), 

które nie cieszą się zainteresowaniem. Wynika to m.in. z braku wiedzy wśród organów prowadzących i 

szkół na temat specyfiki wsparcia. Szkoły nie zgłaszają chęci uczestniczenia w projektach. 

W przeprowadzonej przez IZ ankiecie badającej przyczyny takiej sytuacji, powiaty wskazują również na 

braki kadrowe oraz brak doświadczenia, motywacji dla aplikowania o wsparcie, możliwości 

zabezpieczenia wkładu własnego lub możliwości kontynuacji rozpoczętych w ramach projektu działań. W 

maju 2017 r. ogłoszony zostanie konkurs w formule "kompleksowej", zakładającej objęcie w projektach 

wszystkich typów operacji przewidzianych w ramach Poddziałania 10.3.1. Taka forma będzie bardziej 

przystępna organizacyjnie dla szkół w związku z koniecznąścią równoległej realizacji zadań statutowych, 

a tym samym zmniejszy obciążenie wnioskodawców procedurami aplikacyjnymi. 

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Streszczenie treści Sprawozdania zostało zawarte w Załączniku II. 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Sprawozdanie dotyczące operacji obejmujących instrumenty finansowe znajduje się w Załączniku I Model 

przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych.  

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 
ust. 2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające 
zastosowanie warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie 
przyjmowania PO 

Informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia ogólnych i tematycznych warunków wstępnych 

znajdują się w załączonych tabelach 14-15. 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW 
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

10.1 Duże projekty  

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 
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10.2 Wspólne plany działania  

Nie dotyczy RPO WM 2014-2020. 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 
4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

W przedmiotowym okresie – nie dotyczy. W kolejnych okresach sprawozdawczych planowane jest 

przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, w których zostanie ujęte zagadnienie dotyczące postępów poczynionych 

na drodze do osiągnięcia celów programu, w tym wkład EFSI w zmiany wartości wskaźników rezultatu. 

11.2 SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE 

RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, 

W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY 

ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW 

OPERACYJNYCH I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. 

e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

IZ RPO WM na etapie wdrażania programu operacyjnego zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju 

oraz w wyniku przeprowadzonych szkoleń dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji skierowanych 

do pracowników IZ RPO przeprowadziło szczegółową analizę problemu. W wyniku analizy opracowane zostały 

szczegółowe zapisy umieszczane każdorazowo w Regulaminie konkursu w zakresie prawidłowego rozumienia 

i oceny spełnienia przez Wnioskodawcę zasady równości szans i niedyskryminacji w perspektywie 2014-2020. 

Dodatkowo, we współpracy z IP, opracowane zostały również Instrukcje Wykonawcze dotyczące procedury 

w zakresie uruchamiania środków na racjonalne usprawnienia w projektach, w których pierwotnie nie zakładano 

udziału osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, z budżetu wydzielono środki przeznaczone na uruchomienie 

procedury w przypadku, gdy, Wnioskodawca zgłosi w projekcie udział osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, 

w związku z zaistniałymi problemami dotyczącymi oceny formalnej w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę 

zasady równości szans i niedyskryminacji opracowano listę sprawdzającą dot. dostępności i otwartości projektu 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

11.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca ma obowiązek opisać, w jaki sposób 

projekt wpływa na zasadę zrównoważonego rozwoju. Następnie opis ten jest weryfikowany na etapie oceny 

formalnej przy użyciu kryterium formalnego w brzmieniu: Zgodność projektu opisanego we wniosku o 

dofinansowanie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wnioski, które nie są zgodne z przedmiotową zasadą są 

odrzucane. 
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11.4  Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące 

zmiany klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Kwota wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu wyniosła 78,8 mln euro (3,77% alokacji), 

z czego w ramach: 

 OP IV – 63,5 mln euro (19,59% alokacji), 

 OP V – 3,6 mln euro (3,99% alokacji), 

 OP VII – 11,6 mln euro (3,17% alokacji). 

11.5 Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit 

pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

W trakcie przygotowywania, a także realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 podstawowym założeniem, którym kieruje się Samorząd Województwa 

Mazowieckiego jest zasada partnerstwa. Jej uwzględnienie na wszystkich etapach przygotowania i zarządzania 

Programem ma na celu wypracowanie regionalnego konsensusu co do dokonanych rozstrzygnięć, ułatwienie 

dialogu przy podejmowaniu decyzji, a także zaangażowanie partnerów w realizację, monitorowanie i ewaluację 

Programu. Rola partnerstwa jest ważna na każdym etapie realizacji RPO WM 2014-2020 - na etapie: 

programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Korzystając z doświadczeń perspektywy 2007-2013 został 

utworzony Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020. Komitet może rekomendować IZ obszary, które powinny 

zostać poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach Programu. Komitet aktywnie włącza się w realizację procesu 

ewaluacji programu, np. poprzez akceptację planu ewaluacji, jak również analizę postępu realizacji planu. 

W ramach prac Komitetu analizowane są wyniki badań ewaluacyjnych, sposób ich wdrożenia, a także 

monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w procesie ewaluacji. Wyniki przeprowadzonych ewaluacji są 

upublicznione na stronach internetowych, co umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nimi. 

W trakcie realizacji badania ewaluacjnego organizowane są wywiady z beneficjentami, żeby umożliwić 

wypowiedzenie się wszystkich zainteresowanych. Na etapie realizacji Programu ważna rola przypadła Komitetowi 

Monitorującymi. W skład KM wchodzą przedstawiciele partnerów spoza administracji rządowej i samorządowej, 

którzy stanowią około 40% składu Komitetu. Są to: przedstawiciele partnerów - organizacji związkowych 

i pracodawców, przedstawiciele partnerów - izby gospodarczej, przedstawiciele partnerów – środowiska 

naukowego lub akademickiego, przedstawiciele partnerów – organizacji pozarządowych reprezentujący 

organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe działające na rzecz 

promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji, organizacje 

pozarządowe o charakterze federacyjnym, organizacje pozarządowe właściwe ze względu na przynajmniej jeden 

z rodzajów działalności objętych Programem RPO 2014-2020. Powstało również jedenaście grup roboczych, 

które pracują nad projektami kryteriów, w skład których wchodzą członkowie lub zastępcy członków Komitetu, 

w tym również partnerzy.   

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit 
pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013  

 

12.1 Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji 

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji opracowany został Plan ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest uchwycenie 
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rzeczywistych efektów interwencji, tj. wskazanie jaka część zmiany w sytuacji społeczno- ekonomicznej regionu 

zaistniała dzięki realizacji RPO WM 2014-2020 oraz odpowiedź na pytanie dlaczego zmiana nastąpiła. 

Wskazany w niniejszym planie katalog badań ewaluacyjnych uwzględnia wachlarz propozycji badawczych 

wynikających z analizy logiki RPO WM 2014-2020, ewaluacji ex ante RPO WM 2014-2020, jak również 

z wytycznych Komisji Europejskiej i Krajowej Jednostki Ewaluacji, a także badania dodatkowe, uwzględniające 

specyfikę Programu. 

W ramach Planu ewaluacji RPO WM 2014-2020 zidentyfikowano następujące obszary badawcze 

1. Nowoczesna gospodarka  - kapitał przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji 

2. Zrównoważony rozwój 

3. Kapitał ludzki i społeczny 

4. Badania systemowe 

Poniżej zaprezentowano listę badań ewaluacyjnych dla RPO WM na lata 2014-2020, które zostały zrealizowane 

w roku 2016 na zlecenie Samorządu Województwa:  

1. Badanie pn ,, Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach 

RPO WM 2014-2020” 

W I kwartale 2017 r ukończone zostało badanie ewaluacyjne pn. ,, Ocena użyteczności agend badawczych w 

projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020”. 

Ewaluacja była realizowana w związku z koniecznością skoncentrowania wsparcia na obszarach określonych 

inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz ich doprecyzowaniach w formie priorytetowych kierunków badań 

(agend badawczych) sformułowanych w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Badanie umożliwi 

analizę użyteczności agend badawczych i kierunków wsparcia przyjętych w RPO WM 2014 – 2020 oraz ich 

efektywności pod kątem planowanej koncentracji wsparcia. Wyniki badania pozwolą na ukierunkowanie wsparcia 

dla przedsiębiorstw w ramach kolejnych planowanych konkursów. 

Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest podstawą programowania wsparcia innowacyjności  

w perspektywie finansowej 2014-2020. Wymaga ona wdrożenia skutecznych metod pozyskiwania informacji na 

temat stanu gospodarki i trendów w zakresie działalności B+R przedsiębiorstw.  

Zgodnie z przyjętą w województwie mazowieckim definicją/metodologią specjalizacja nie może być 

zamkniętym katalogiem branż lub technologii, ale powinna wskazywać kilka obszarów tematycznych, wokół 

których skoncentruje się działalność pobudzająca innowacyjność. W trakcie procesu identyfikacji specjalizacji 

określono dominujące sektory gospodarki regionu, kluczowe technologie i procesy usługowe oraz 

zidentyfikowano sieć powiązań pomiędzy nimi. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano cztery obszary 

koncentracji powiązań, definiujące inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego: 

1. bezpieczna żywność  

2. inteligentne systemy zarządzania  

3. nowoczesne usługi dla biznesu  

4. wysoka jakość życia  

Realizacja przedmiotowego badania jest podyktowana koniecznością skoncentrowania wsparcia na 

obszarach określonych inteligentną specjalizacją Mazowsza oraz doprecyzowanych w ramach procesu 

przedsiębiorczego odkrywania priorytetowych kierunkach badań (agend badawczych). Wyniki badania pozwolą 

na ukierunkowanie wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach kolejnych planowanych konkursów oraz pozwolą 

ocenić efektywność zastosowanego mechanizmu. 

Wyniki prac zostaną opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu  

2. Badanie pn. ,, Ewaluacja ex post realizacji RPO WM  2007-2013 

Celem ewaluacji ex post jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WM 2007-

2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. 
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Badanie zgodnie z założeniami ujętymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., które 

ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 powinno objąć każdy 

z celów RPO WM 2007-2013. Należy przeanalizować stopień wykorzystania użytych zasobów, skuteczność oraz 

efektywność programowania funduszy, a także wpływ gospodarczy i społeczny zrealizowanych interwencji. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 (RPO WM 2007-2013) był jednym z 

szesnastu programów regionalnych, które realizowały Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (zwane też Narodową Strategią Spójności). 

Głównym celem RPO WM 2007-2013 była poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.  

Cel główny RPO WM 2007-2013 był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.  

II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.  

2. Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

III Regionalny system transportowy. 

IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. 

3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie. 

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetów: 

V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 

VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego  

w regionie.  

Cel pośredni realizowany był poprzez przedsięwzięcia przewidziane do wsparcia w ramach Priorytetu: 

VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. 

 

Powyższe cele realizowane w ramach siedmiu osi priorytetowych, przy finansowym wsparciu dla IZ RPO WM 

2007-2013 z osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna. Na realizację Programu przewidziano łącznie kwotę 

1 868 602 800 euro. 

 

Rekomendacje z badania zostaną wdrożone w ramach RPO WM na lata 2014-2020 mając na celu usprawnienie 

procesu wydatkowania środków unijnych. 

Wyniki prac zostaną opublikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu. 

Realizacja zapisów Planu Ewaluacji RPO WM 2014-2020 przyjętego na posiedzeniu KM dnia 19 lutego 2016 r 

przebiega bez zakłóceń zaś wypracowane rekomendacje wdrażane są przez instytucje uczestniczące 

w dystrybucji środków unijnych.  

12.2 Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 

prowadzonych w ramach strategii komunikacji 

Badania ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju wskazały, że wprawdzie znajomość 

pojęcia Fundusze Europejskie pozostaje na tym samym poziomie, to jednak wiedza i postrzeganie FE 

w niektórych aspektach jest znacznie lepsze. Wyraźnie bardziej entuzjastyczne jest spojrzenie na bilans korzyści 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/


27 
 

i strat wynikających z członkostwa w UE (71% vs 62%). Znacząco częściej deklarują poprawę jakości życia 

mieszkańców dzięki oddziaływaniu FE (88% vs 75%). Obecnie już połowa mieszkańców wie, że w ramach FE są 

pieniądze przeznaczone konkretnie dla ich województwa (50% vs 41%). Dużo więcej jest przekonanych o tym, że 

uzyskanie dotacji z FE jest łatwe (21% vs 8%). 

W okresie sprawozdawczym wszystkie działania były prowadzone zgodnie z „Rocznym planem działań 

informacyjnych i promocyjnych na 2016 rok”. Szczegółowy opis wszystkich działań oraz osiągnięte wskaźniki 

zostały przedstawione w „Formularzu sprawozdawczym dotyczącym informacji i promocji” za 2016. 

Działania realizowane przez MJWPU opierały się przede wszystkim na materiałach zamieszczanych w Internecie 

oraz bezpośrednim kontaktom skierowanym do: 

Instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy 

Pracownicy MJWPU współorganizowali i uczestniczyli w spotkaniach Grupy Sterującej, Grupy Roboczej dla 

Województwa Mazowieckiego, sieci INFORM, spotkaniu bilateralnym IZ RPO WM z przedstawicielami KE. 

Dodatkowo pracownicy brali udział w konsultacjach nt. dokumentów horyzontalnych i badaniach ewaluacyjnych. 

Zorganizowali dwa spotkania grup roboczych dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE 

oraz wizytę studyjną delegacji tureckiej. 

Potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 

MJWPU zapewniła szerokie wsparcie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom poprzez zamieszczenie 

wszystkich niezbędnych dokumentów w wersji elektronicznej do pobrania (w tym zestawów logotypów oraz 

wzorów tablic i plakatów) na stronie www.funduszedlamazowsza.eu, na portalu Funduszy Europejskich, 

wyszukiwarce dotacji oraz Bazie Wiedzy. Każdy zainteresowany miał możliwość uzyskania informacji poprzez 

konsultacje osobiste, zapytania elektroniczne lub telefonicznie w Sieci PIFE (6 punktów) oraz na licznych 

spotkaniach informacyjnych i szkoleniach. 

Pracownicy MJWPU zorganizowali oraz przeprowadzili łącznie 125 szkoleń dla 2735 osób (stopień zadowolenia 

ok. 90%), które były dedykowane do poszczególnych grup potencjalnych beneficjentów naborów ogłoszonych w 

2016 r. Zorganizowano we współpracy z uczelniami 2 spotkania edukacyjne, których celem było przygotowanie 

do aplikowania w formule partnerstw. Przeprowadzili 56 bezkosztowych form edukacyjnych, w których MJWPU 

była współorganizatorem lub uczestniczyła na zaproszenie podmiotów zewnętrznych dla 1319 osób.  

Pracownicy WIS przygotowali edukacyjną grę planszową „Mazopolis” pokazującą wszystkie obszary 

finansowania w ramach RPO WM 2014-2020, zasady ubiegania się o unijne dofinansowanie i realizacji 

projektów. Wyprodukowali 7 filmów edukacyjno-informacyjnych w formie wideocastów. Wzięli udział w 

webinarium i debacie zorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Rzeczpospolitą. Prowadzili profile na 

portalach społecznościowych (YT, TT, FB).  

Ponadto opublikowano 30 artykułów na portalach biznesowo-naukowych oraz rozesłano 12 numerów 

Newslettera. Wydano 4 numery biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”. 

Opracowano kompleksową strategię kreatywną (wspólna wizualizacja i hasła, które wykorzystano w części 

działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych). 

Ze wszystkich działań prowadzonych przez MJWPU prowadzono transmisje on-line. 
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Zorganizowano: 

 Trzydniowe wydarzenie o charakterze konferencyjnym, warsztatowym, wyjazdowym oraz networkingowym – 

Mazowieckie Dni Partnerstwa (MDP). Uczestniczyli w nich przedstawiciele krajowych oraz zagranicznych 

instytucji zainteresowanych nawiązaniem współpracy partnerskiej (przedstawiciele 10 krajów). Celem 

wydarzenia było zainicjowanie wspólnej platformy dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów z 

województwa Mazowieckiego – udział wzięło 76 uczestników 

 Cykl 5 konferencji regionalnych dotyczących „Stopnia wdrażania RPO WM w 2016 roku i prezentacji 

harmonogramu konkursów na 2017 rok” w Siedlcach (159 uczestników), w Ciechanowie (204), w Ostrołęce 

(128), w Radomiu (187), w Płocku (137 uczestników). 

 7. Forum Rozwoju Mazowsza (7FRM) w Warszawie. Oprócz elementów o charakterze konferencyjno-

wystawienniczych (łącznie na 3 scenach zorganizowano 29 debat i 8 prezentacji) dla uczestników 

wydarzenia przygotowano zajęcia inspirujące do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań: warsztaty i sesje 

networkingowe. Łącznie w trzech głównych strefach (City, Business, People) do dyspozycji odwiedzających 

było łącznie ponad 40 różnej wielkości podstref tematycznych i sal warsztatowych (współorganizowane i 

współprowadzone przez partnerów Forum) oraz ponad 160 ekspertów. Forum było współtworzone przez 

ponad 70 partnerów wydarzenia, którzy prowadzili działania promocyjne wydarzenia, np. zamieszczanie 

informacji na swoich stronach internetowych, promocja w mediach społecznościowych, mailingi. MJWPU 

prowadziła działania promocyjne w Internecie oraz w prasie branżowej; dodatkowo pozyskała 10 patronów 

medialnych. 7. Forum zostało objęte patronatem honorowym: Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Osobiście w wydarzeniu uczestniczyło łącznie 891 osób (goście i wystawcy), a transmisję on-line oglądało 

1300 osób. 

Ogółu społeczeństwa 

MJWPU zorganizowała: 

 Dni Otwarte Funduszy Europejskich przy współpracy z 18 partnerami, ok. 4000 uczestników 

 Strefę „Gry o M.”, którego jednym z narzędzi było stoisko promocyjne wystawiane podczas lokalnych 

imprez. W strefie ogólnej prowadzone były warsztaty oraz konsultacje indywidualne z pracownikami. 

Organizowano tutaj również liczne konkursy z nagrodami oraz rozgrywki wersji stolikowej gry „Mazopolis”. 

Strefa plenerowa prowadzona była przez moderatora, który podczas gry tłumaczył uczestnikom podstawowe 

pojęcia związane z FE. Uczestnicy mogli wcielić się w role samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, 

pracowników fundacji i innych potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014-2020. Zorganizowano 7 

wyjazdów, do których promowania przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną 

 Spotkania tematyczne z mediami oraz ponad 30 konferencji prasowych poświęconych podpisywaniu umów 

 Pracownicy MJWPU uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, gdzie prowadzili 

prelekcje, konsultacje, szkolenia, organizowali i obsługiwali stoiska wystawiennicze oraz stoliczki eksperckie 

Na działania szkoleniowo-edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów wydatkowano 945 872,16 

PLN, co stanowi 58,03% przeznaczonej na ten cel alokacji w 2016 roku. Natomiast na działania informacyjno-

promocyjne została wydatkowana kwota 1 712 673,78 PLN (53,52% planowanej alokacji). Obie kwoty 

finansowane były ze środków EFS (80%) oraz budżetu Województwa Mazowieckiego (20%). 
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13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 
ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia ogólnych i tematycznych warunków wstępnych znajdują 

się w pkt. 9 w załączonych tabelach 14-15. 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD 
TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. 
a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

14.1 Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, 

w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej 

oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach programu operacyjnego 

Od początku realizacji RPO WM na lata 2014-2020 w trybie konkursowym w ramach ZIT ogłoszono 6 naborów na 

łączną kwotę dofinansowania 83,3 mln euro, z czego wartość środków wspólnotowych wyniosła 82,6 mln euro. 

W ramach EFRR i EFS ogłoszono po 3 nabory odpowiednio na łączną kwotę dofinansowania UE 74,6 mln euro 

oraz 8,1 mln euro. Dla Poddziałań 2.1.2 oraz 3.2.1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 zidentyfikowano dwa projekty pozakonkursowe o łącznej szacowanej wartości 

dofinansowania UE 18,2 mln euro, do których nie złożono wniosków o dofinansowanie. Głównym założeniem 

zidentyfikowanych projektów jest promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT oraz realizowanie zadań dot. e-

usług dla Mazowsza w ramach ZIT. Łączne zaangażowanie dla projektów ogłoszonych w trybie konkursowym 

oraz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych wyniosło 100,9 mln euro, co stanowi 64,83% alokacji (bez 

RW), przeznaczonej na finansowanie projektów realizowanych w ramach ZIT. 

Regionalne inwestycje terytorialne - RIT skierowane są do 5 subregionów (NTS 3) ciechanowskiego, płockiego, 

ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego. Podstawą realizacji RIT jest współpraca JST z ww. subregionów. 

Samorządy realizujące RIT są zobligowane do zawiązania dowolnej formy partnerstwa. Podstawą partnerstwa 

RIT ma być odpowiedź na wspólne wyzwania i cele rozwojowe, zidentyfikowane w subregionach oraz potrzebę 

wypracowania wspólnej wizji rozwoju. Współpraca partnerów w ramach RIT pozwoli na kompleksowe, spójne, 

bardziej skoordynowane i skoncentrowane działania prorozwojowe oraz rozwiązywanie problemów lub 

wykorzystanie potencjałów na obszarze danego subregionu, co przełoży się na poprawę spójności przestrzennej. 

Do końca 2016 r. w ramach RIT ogłoszono 9 konkursów na łączną kwotę dofinansowania 180,5 mln euro. 

W odpowiedzi na konkursy beneficjenci złożyli 62 wnioski o dofinansowanie na kwotę EFRR 175,4 mln euro, 

z czego do realizacji zatwierdzono 12 wniosków o wartości dofinansowania 50,7 mln euro. 

14.2 Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności 

instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie 

zarządzania funduszami i korzystania z nich 

Polityka spójności działa zgodnie z zasadą „zarządzania dzielonego” – dzielonego między Komisję i organy na 

szczeblu lokalnym i krajowym, które zarządzają funduszami w państwach członkowskich. Nowa polityka spójności 

na lata 2014–2020 kładzie nacisk na budowanie zdolności administracyjnych w państwach członkowskich, aby 

mogły one w pełni dostosować się do nowych warunków korzystania z europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych, aby skutecznie realizowały swoje programy inwestycyjne i osiągały optymalne wyniki. Dlatego 
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też wspieranie zdolności administracyjnych polega na zapewnieniu odpowiednich struktur, zasobów ludzkich, 

systemów i narzędzi poprzez upewnienie się, że obowiązki i zadania są jasno rozdzielone, personel został 

odpowiednio przeszkolony, a za zarządzanie funduszami odpowiadają pracownicy o właściwych kwalifikacjach. 

Koniecznym jest również zadbanie o odpowiednie narzędzia – systemy informatyczne, podręczniki, zasady – 

w celu zarządzania europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi. Jeżeli systemy i narzędzia są 

dostępne, instytucje są w mniejszym stopniu podatne na ryzyko. Dodatkowo innym ważnym elementem jest 

zarządzanie. Oznacza to odpowiedzialność osób zarządzających za osiągane wyniki, ochronę przed korupcją 

i konfliktem interesów oraz promowanie przejrzystości. 

Mając powyższe na uwadze w ramach działań informacyjno – promocyjnych o szerokim zasięgu w ramach 

wdrażania RPO WM na lata 2014-2020 przeprowadzono następujące działania: 

• Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca konkretnych naborów RPO WM. Jedna kreacja 

dostosowana do poszczególnych grup docelowych naboru.  

• Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca konkretnych naborów RPO WM. Przedstawienie 

harmonogramu na rok 2018.  

Celem ww. kampanii, poprzez wykorzystanie mediów o zasięgu regionalnym i lokalnym – geotargetowanie, było 

poinformowanie ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskania środków 

z Funduszy Europejskich.  

Ponadto realizując zadania informacyjno – promocyjne Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WM na lata 

2014-2020 wykorzystywały następujące techniki celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców: 

• FAQ na www pod konkurs 

• Szkolenia pod konkurs 

• Videocasty  

• Artykuły i spoty w mediach pod konkurs 

• Webinaria 

Dodatkowo w ramach działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych Wnioskodawców wykorzystano 

następujące narzędzia: 

• Prowadzenie sieci PIFE (MJWPU) + Oddziały Zamiejscowe (Siedlce, Ostrołęka, Płock, Radom, 

Ciechanów) 

• Prowadzenie Punktu Informacyjnego EFS (WUP w Warszawie) 

• Delegatury WUP (Siedlce, Ostrołęka, Płock, Radom, Ciechanów)  

• Strona www.funduszedlamazowsza.eu  – 1 mln odwiedzin 

Efektem ww. zadań w roku 2016 działania edukacyjne w roku 2016 objęły swoim zasięgiem 8 495 uczestników 

w ramach organizowanych przez Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za dystrybucje środków unijnych 

następujących działań: 

 2 spotkania informacyjne (WUP) + szkolenia jednodniowe (ok. 105 osób) 

 35 szkoleń dwudniowych 

 Szkolenia na zaproszenia do Gmin, Powiatów, Instytucji 

 80 szkoleń jednodniowych 

 35 szkoleń specjalistycznych 

 2 spotkania informacyjne (WUP) + szkolenia jednodniowe (ok. 105 osób) 

 

Wszystkie ww. działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 do efektywnego wdrażania funduszy unijnych. 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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14.3 Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych 

i transnarodowych 

Nie dotyczy RPO WM 20014-2020 

14.4 W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne 

i strategie morskie 

Województwo mazowieckie aktywnie uczestniczy w procesie wdrażania Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego (SUE RMB). Pomiędzy SUE RMB a RPO WM 2014-2020 występuje komplementarność tzn. 

poszczególne osie priorytetowe Programu są zgodne z celami ogólnymi SUE RMB, tj.: ocalenie morza, rozwój 

połączeń w regionie i zwiększenie dobrobytu. Ogólna zgodność kierunków interwencji z obszarami priorytetowymi 

Strategii, oznacza pośredni wpływ Programu na jej realizację w tych obszarach.  

Wkład Programu w realizację SUE RMB realizowany jest poprzez działania dotyczące większości wspieranych 

z UE dziedzin, tj. m.in.: badań i rozwoju, transferu technologii i innowacji, ochrony środowiska naturalnego, 

kultury, transportu czy też  rynku pracy. 

W obszarach interwencji związanych ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w całym okresie wdrażania 

Programu podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę dofinansowania ze środków EFRR wynoszącą 230,4 

mln euro oraz ze środków EFS 57,3 mln euro. 

Program zapewnia komplementarność z SUE RMB w szczególności jeśli chodzi o realizację celu SUE RMB 

dotyczącego wzrostu dobrobytu, w obszarze priorytetowym Innowacje, poprzez realizację następujących osi 

priorytetowych RPO WM 2014-2020: 

 I oś priorytetowa pn. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce,  

 III oś priorytetowa pn. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. 

Jeśli chodzi o I oś priorytetową RPO WM 2014-2020 w 2016 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie 

na następujące typy projektów:  

 wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, 

 bony na innowacje, 

 projekty badawczo-rozwojowe, 

 tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. 

Na ten cel zaangażowano w 2016 roku środki w wysokości 123,3 mln euro. 

W ramach ogłoszonych naborów przyjęto 412 wniosków spełniających wymogi formalne, z czego zatwierdzono 

do realizacji 112. Do końca 2016 roku zawarto 70 umów o dofinansowanie w ww. zakresie. 

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć 

w dziedzinie innowacji społecznych 

Poprawa jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje 

szczególna potrzeba wsparcia lokalnej społeczności stanowi jeden z głównych celów RPO WM 2014-2020. 

Realizacji tego celu służą działania w ramach VIII osi priorytetowej pn. Rozwój rynku pracy, IX osi priorytetowej 

pn. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz X osi priorytetowej pn. Edukacja dla rozwoju 

regionu. 

Działania dotyczące realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych na Mazowszu realizowane były 

w 2016 roku w ramach programów krajowych, RPO WM 2014-2020 nie zawiera działań dedykowanych 

wprost/bezpośrednio innowacjom społecznym. 
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14.6 Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb 

obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup 

docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem 

społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych 

i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych 

ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane 

środki finansowe. 

Zgodnie z założeniami Programu w ramach realizacji EFS działania mające na celu zaspokojenie szczególnych 

potrzeb grup docelowych najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone są w zakresie 

konkursów ogłaszanych w ramach OP VIII, IX i X. 

 Oś VIII - prowadzono działania mające na celu aktywizację zawodową osób w wieku 30 lat i powyżej. 

Jednym z celów jest objęcie wsparciem osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Do końca 

2016 r., w ramach Działania 8.1 przeprowadzono nabór na projekty pozakonkursowe, w którym wzięło udział 

39 urzędów pracy. W ramach naboru finansowane były następujące usługi i instrumenty rynku pracy: 

• diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

w tym pośrednictwo pracy lub/i poradnictwo zawodowe, 

• podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy, 

• pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 

• wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy, w tym prace interwencyjne. 

Beneficjenci zobowiązani byli do realizacji projektów z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz do monitorowania wybranych wskaźników 

dotyczących grup docelowych takich jak liczba osób długotrwale bezrobotnych (osiągnięta wartość 4161), liczba 

osób z niepełnosprawnościami (472), liczba osób o niskich kwalifikacjach (5195). 

 Oś IX - zastosowano preferencje punktowe dla projektów, gdzie wspierane są głównie osoby zamieszkujące 

na obszarach poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, w tym na obszarach wiejskich. Związane jest to m. in. ze zróżnicowanym poziomem 

zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie woj. Uwzględnianie terytorialnego nasilenia 

ww. problemów wynika również z Rozdziału 5 RPO WM. Ponadto w zależności od tematyki konkursu 

w ramach kryteriów dostępu i/lub merytorycznych szczegółowych zapewniane są preferencje dla 

określonych grup osób, do których należą: osoby z niepełnosprawnościami, osoby zakwalifikowane do III 

profilu pomocy zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, osoby korzystające z PO PŻ czy osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 

Wsparcie wobec nich ma na celu przezwyciężenie ich trudnej sytuacji życiowej, a agregowanie środków 

finansowych z EFS przyczynią się do kompleksowej i zindywidualizowanej realizacji działań, co byłoby nie 

możliwe jedynie przy wykorzystaniu środków krajowych w tak krótkim czasie. 

 Oś X Działanie 10.2 - realizowano wsparcie w postaci szkoleń lub innych form podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych, zakończonych procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych 

kwalifikacji. Zastosowane w nim kryteria, preferujące osoby z grup najbardziej potrzebujących o niskich 

kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż. oraz z obszarów wiejskich. Adresatami są osoby w wieku powyżej 25 

r.ż., które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych. Preferowane były także projekty skierowane do 

placówek z obszarów wiejskich. Na koniec 2016 r. we wnioskach, w których zadeklarowano jako typ obszaru 
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wsparcia "obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)" wartość dof. z EFS wynosi w ramach OP: VIII - 8 

mln euro, IX - 3,6 mln euro, X - 11,6 mln euro. 
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Spis załączników 

Tabela 1 Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); 

ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” 

Tabela 2A Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny 

i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości 

docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc 

techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono 

wartość docelową 

Tabela 2C Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach 

według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi 

priorytetowej „Pomoc techniczna” 

Tabela 3A Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi 

priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do 

osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) 

Tabela 4A Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii 

regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej 

części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) 

w odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej 

osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu 

Tabela 5 Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 

Tabela 6 Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 

Tabela 7 Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS 

i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 1304/2013) 

Tabela 8 Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

Tabela 14 Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych 

Tabela 15 Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych 

Załącznik I Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych 

Załącznik II Streszczenie podawane do wiadomości publicznej (art.50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 


