
Załącznik II STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art.50 ust. 9 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 

 Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) za lata 2014-2015 zawiera wszystkie informacje zgodne  

z rozporządzeniem 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. 

 Zostało opracowane zgodnie z 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” oraz Wytycznymi w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.  

W okresie sprawozdawczym w ramach RPO WM 2014-2020 przyjęto dokumenty programowe, tj. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych oraz Opis Funkcji i Procedur. Podpisano porozumienia pomiędzy 

instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu. Przyjęto wytyczne programowe m. in. w zakresie wyboru 

projektów w ramach RPO WM 2014-2020 oraz w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem 

w ramach RPO WM 2014-2020.  

Dokonano analizy postępu rzeczowego i finansowego. Do końca 2015 roku ogłoszono 16 konkursów na 

kwotę dofinansowania 112,2 mln euro (wkład UE) w ramach następujących Osi Priorytetowych: 

 Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – ogłoszono 1 konkurs 

na kwotę 5 mln euro alokacji.  

 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza – ogłoszono 2 konkursy na łączną kwotę 57 mln euro 

alokacji. 

 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną - rozpoczęto 1 nabór wniosków na łączną 

kwotę 14 mln euro alokacji.  

 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku - w 2015 r. przeprowadzono 2 nabory wniosków na 

łączna kwotę 6,6 mln euro alokacji. 

  Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy – ogłoszono 1 konkurs na kwotę 4,2 mln euro alokacji.  W ramach PI 8i 

uruchomiono nabór z Działania 8.1 „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty 

pozakonkursowe o numerze RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/15. Okres trwania naboru wynosił 08.06.2015 

r.- 01.07.2015 r. Alokacja naboru wyniosła 121 152 400 PLN. W ramach naboru złożono 39 wniosków  

o dofinansowanie o wartości 117 470 549,74 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 39 umów  

o wartości 117 470 549,74 PLN. W podpisanych umowach zadeklarowano wsparcie m.in. 9779 osób 

bezrobotnych, z czego 5789 osób długotrwale bezrobotnych. Stanowi to odpowiednio 50% i 56% wartości 

docelowej zaplanowanej na 2023 rok. W ramach tej grupy 3783 osoby zakwalifikowano, jako posiadające 



niskie kwalifikacje, a 3114 osoby w wieku 50 lat i więcej. Ponadto, w umowach zaplanowano wypłacenie 

2620 osobom środki na podjęcie działalności gospodarczej, co stanowi 29% wartości docelowej 

zaplanowanej na 2023 rok. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż uruchomiona alokacja stanowi 22% 

alokacje na ten typ projektów a nabory będą powtarzane cyklicznie. W związku z powyższym, na 

podstawie podpisanych umów można stwierdzić, iż cele RPO WM 2014-2020 dla PI 8i nie są zagrożone. 

 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – ogłoszono 3 konkursy na 

kwotę 8,4 mln euro alokacji.  

 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu - ogłoszono 6 konkursów na kwotę17,1 mln euro alokacji.  

 

Ponadto w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowych I-X znajdują się 43 projekty  

o wartości dofinansowania UE 44,2 mln euro oraz w ramach Osi XI Pomoc techniczna 7 projektów o łącznej 

wartości dofinansowania UE 28,2 mln euro.  

Poprawnych pod względem formalnym złożono 46 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 

55,9 mln euro oraz podpisano 46 umów/decyzji o wartości dofinansowania z UE 50,4 mln euro. 

W 2016 r. zaplanowano ogłoszenie 45 konkursów, na które zarezerwowano alokację środków UE 

w wysokości 521,7 mln euro. 

W ramach RPO WM 2014-2020 przewiduje się wdrożenie instrumentów inżynierii finansowej ze środków 

EFRR w wysokości 98,6 mln euro w ramach: 

 Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.3 Innowacje 

w MŚP (alokacja 54,1 mln euro); 

 Oś Priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

(alokacja 6,5 mln euro) oraz 4.2 Efektywność energetyczna (alokacja 13 mln euro); 

 Oś Priorytetowa VI – Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych (25 mln 

euro). 

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WM nie zidentyfikowała kwestii, które mogą zagrozić prawidłowemu 

wykonaniu Programu. Natomiast mając na uwadze realizację celów pośrednich zaplanowano szereg 

mechanizmów wdrożeniowych oraz podjęto działania, które warunkują realizację wartości pośrednich 

zaplanowanych na koniec 2018 roku: 

 uruchomienie, w pierwszej kolejności, naborów realizujących wskaźniki produktowe, będące 

jednocześnie ramami wykonania Programu, z odpowiednią alokacją, 

 wpisaniu kosztów jednostkowych dla wszystkich wskaźników produktowych do regulaminów konkursów 

lub do kryteriów wyboru projektów, 

 ujęcie w regulaminach konkursów zapisów dotyczących konieczności zakończenia realizacji projektów 

najpóźniej do września 2018 roku (w przypadku EFRR), 

 uruchamianie odpowiedniej alokacji Programu, która umożliwi realizację wskaźników finansowych. 

 

Celem realizacji ww. rozwiązań zaplanowano następujące mechanizmy stymulujące realizację kamieni 

milowych. 

 

Na etapie kryteriów wyboru projektów lub Regulaminu konkursu 

Zastosowanie ograniczeń lub promowanie: 

 bliskiego terminu zakończenia projektu, 

 zakupu środków trwałych a nie budowy nieruchomości, 

 projektów gotowych do realizacji, 



 1 miesięczny nabór, w przypadku dłuższych naborów bieżące prowadzenie oceny. 

 

Na etapie realizacji projektów 

 w pierwszej kolejności kontrola projektów realizujących kamienie milowe co pozwoli na rozliczenie 

końcowe projektów. 

 

W roku 2015 ze środków z perspektywy finansowanej 2007-2013 sfinansowane zostało badanie ex-ante 

zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście 

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kontekście 

zawodności rynku lub nieoptymalnego poziomu inwestycji.  

Ponadto zgodnie z art. 56 i 114 CPR Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przygotowała Plan Ewaluacji RPO WM 2014-2020, który został 

zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 w lutym 2016 r. 

 

 


