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Podmiot 
Jakie działania i w jakich 
obszarach były najbardziej 
efektywne (rezultat)  
w obecnym okresie 
programowania 2007-2013? Czy 
należy kontynuować wsparcie  
w danym obszarze, ewentualnie 
jakie zmiany wprowadzić we 
wskazanych obszarach? 

Jakie nowe działania i w 
jakich obszarach 
powinny być realizowane 
w okresie 2014-2020. 
Warunkiem 
zaproponowania obszaru 
do wsparcia (projektu) 
jest wskazanie  
w diagnozie (sytuacja 
społeczno-ekonomiczna) 
problemu, z którego 
wynika konieczność 
realizacji projektu. 

 

Które ze wskazanych obszarów 
wsparcia w ramach 
poszczególnych Celów 
tematycznych są w Pana/Pani 
ocenie najważniejsze? 

 

Jakie projekty realizujące 
cele  RPO WM 2014-2020, 
będą kluczowe dla rozwoju 
Pana/Pani regionu

1
. Jakie 

rezultaty zostaną osiągnięte 
dzięki realizacji 
zaproponowanego projektu? 

 

Pytania fakultatywne dotyczące 
instrumentów wsparcia 
Zintegrowanego Podejścia do 
Rozwoju Terytorialnego: 
1. Określ zakres projektów do 
realizacji w ramach RLKS. 
2. Zaproponuj sposób 
organizacji Lokalnej Grupy 
Działania. 
3. Wskaż tryby wyboru 
projektów w ramach RLKS, 
który będziesz chciał wdrożyć.  

Gmina Rzekuń   Najważniejszymi celami jest 
gospodarka wodno-ściekowa, budowa 
dróg: lokalnych, powiatowych, 
wojewódzkich,   

 

Kluczowe programy: budowa 
infrastruktury technicznej: 
wodno-kanalizacyjnej, budowa 
dróg z infrastruktura 
towarzyszącą.  

Ad. 1 mała infrastruktura 
techniczna: place zabaw, 
zagospodarowanie centrów wsi, 
zagospodarowywanie zbiorników 
retencyjnych, budowa, 
rozbudowa i wyposażenie 
świetlic wiejskich, ścieżek 
rowerowych,   

Ad. 2 Obecny sposób organizacji 
LGD jest właściwy. 

3. Dla każdej wiejskiej gminy w 
województwie mazowieckiem 
powinna być określona pula 
pieniędzy, z której gmina 
powinna mieć możliwość 
zrealizowania swoich inwestycji.    

 

Włodzimierz 
Moniuszko 
 
 
 

 
a) Obniżenie strat 
energii elektrycznej 
poprzez modernizację 
systemu dystrybucji; 

b) Obniżenie strat energii 
elektrycznej poprzez 
wymianę transformatorów 
110/15kV; 

Wsparcie gospodarki nisko emisyjnej, 
ograniczenie strat energii elektrycznej 
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c) Zapobieganiu 
skażeniu środowiska 
poprzez budowę 
szczelnych mis olejowych 
wraz z separatorami na 
stacjach 
transformatorowych dla 
transformatorów 110/15 
kV i transformatorów 
potrzeb własnych; 

d) Inteligentne sieci 
energetyczne - smart grid, 
smart metering. 

 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
Siedlcach 

   1) Utworzenie oddziału 
chirurgii onkologicznej w związku 
z narastającą ilością zachorowań 
na nowotwory (za 10-15 lat co 
trzecia osoba będzie umierała  
z powodu tej choroby) i związany 
z tym ciągły wzrost 
zapotrzebowania na usługi 
medyczne w tym zakresie 

2)Utworzenie oddziału 
chirurgii małoinwazyjnej i 
endoskopowej (np: 
laparoskopia) skróci okres 
hospitalizacji, przyczyni się 
do szybszego powrotu 
pacjenta do zdrowia oraz 
zmniejszy koszty leczenia. 
Zakup specjalistycznego 
endoskopu narządów jamy 
brzusznej (EUS) pozwoli na 
precyzyjne określenie 
położenia, charakteru zmian 
w obrebie przełyku, żołądka, 
trzustki i wątroby. Stanowić 
będzie niezbędne narzędzie 
diagnostyczne przy 
zaawansowanych zabiegach  
w obrebie górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, 
umożliwi wdrożenie nowych 
procedur diagnostyczno-
leczniczych w endoskopii. 
Będzie stanowić znaczne 
ułatwienie we wprowadzeniu 
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zabiegów ECPW na drogach 
żółciowych, umożliwi również 
rozwinięcie diagnostyki usg 
dróg oddechowych (EBUS) 

3)  Na Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii trafiają 
chorzy w stanie zagrożenia 
życia lub z niewydolnością 
wielonarządową. 
Zwiększenie ilości łóżęk  
z posiadanych obecnie 5 do 
planowanych 10 umożliwi 
bezpośrednią pomoc 
najbardziej potrzebujacym 
przyczyniając się do powrotu 
do zdrowia. 

4) Budowa nowoczesnego 
Bloku Operacyjnego z trzema 
salami operacyjnymi umożliwi 
prowadzenie w trakcie 
wykonywanych zabiegów 
szkoleń i ich transmisji w trybie 
on-line do innych ośrodków 
medycznych. 

5) Zakupując rezonans 
magnetyczny (MRI) 
uzyskamy nieinwazyjną 
metodę obrazów wnętrza 
organizmu ludzkiego. Sprzęt 
ten ma zastosowanie w 
medycynie, gdzie jest jedną z 
podstawowych technik 
diagnostyki obrazowej 
(tomografii). Obrazowanie 
MR wykorzystywane jest w 
badaniach praktycznie 
całego ciała  
i może być przeprowadzone 
w różnych sekwencjach. 
Pozornie nieznaczne zmiany 
w ustawieniu podstawowych 
parametrow obrazowania 
mogą doprowadzić do 
uzyskania niecoodmiennych 
danych mających różne 
możliwości diagnostyczne. 
Obrazowanie za pomocą 
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rezonansu magnetycznego 
nie wymaga użycia 
potencjalnie szkodliwego 
promieniowania 
rentgenowskiego i jest 
szczegolnie przydatne do 
wykrywania zmian 
chorobowych w tkankach, 
zwłaszcza zasłoniętych 
kośćmi. 

6. Centralna Sterylizatornia 
bedzie przygotowywała i 
zaopatrywała w grupy 
materiałowe poddane 
procesowi sterylizacji. Będzie 
to zespół pomieszczeń 
rozmieszczonych w ciągu 
technologicznym 
wymuszającym przebieg 
materiałów od strefy brudnej 
poprzez czystą do sterylnej.  
W tym celu niezbędnym jest 
również zakup sprzętu 
sterylizacyjnego. 

Urząd Miasta Siedlce - Działanie 3.1 Infrastruktura 
drogowa 
- Działania 6.1 Kultura 
- Działanie 5.1 Transport miejski 
- Działanie 7.2 Infrastruktura służąca 
edukacji 

- Budowa, przebudowa i 
modernizacja infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej. 
 

- Cel 7 - Promowanie 
zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 
- Cel 4 – Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach. 

- Modernizacja stacji kolejowej 
Siedlce i wykonanie tunelu 
pod torami kolejowymi. 
- Budowa infrastruktury 
służącej tworzeniu węzła 
komunikacyjnego 
integrującego różne rodzaje 
transportu. 
- Budowa infrastruktury 
drogowej związanej z 
autostradą A2 oraz 
infrastruktury towarzyszącej 
modernizacji linii kolejowej E-
20. 
- Budowa drogi łączącej tunel 
pod torami kolejowymi z 
projektowaną wewnętrzną 
południową obwodnicą miasta 
Siedlce. 
- Budowa wewnętrznej 
południowej obwodnicy miasta 
Siedlce. 
- Przebudowa dróg 
wylotowych z miasta Siedlce. 
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Powyższe projekty przyczynią 
się do wzrostu spójności 
systemu transportowego w 
regionie oraz ułatwienia 
dostępności komunikacyjnej 
miasta Siedlce. Ponadto 
spowodują  usprawnienie 
systemu komunikacyjnego w 
mieście i województwie 
mazowieckim. 
 
- Budowa Regionalnego 
Ośrodka Rekreacji, 
Rehabilitacji i Turystyki w 
Siedlcach. 
Projekt przyczyni się do 
zmniejszenia dysproporcji w 
rozwoju społeczno-
gospodarczym oraz 
zwiększenia spójności 
przestrzennej województwa 
mazowieckiego. 
 
- Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej. 
Rezultatem będzie 
zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji i 
gazów cieplarnianych oraz 
redukcja zapotrzebowania na 
energię w sektorze 
publicznym. 
 

Gmina Jedlińsk 

 Najbardziej efektywnymi w okresie 
programowania były działania 
RPO WM 2007-2013 : 

-Działanie 4.1. Gospodarka wodno-
ściekowa. Gdzie spierane były 
przedsięwzięcia zmierzające do 
optymalizacji gospodarki wodno-
ściekowej, zredukowania 
zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód oraz zapewnienia odpowiedniej 
jakości  
i ilości wody pitnej. Realizacja 
działania przyczyniła się do poprawy 
jakości środowiska zabezpieczenia 

-Objęcie wsparciem 
przyszkolnej 
infrastruktury 
pomocniczej w 
szczególności  bibliotek, 
sal gimnastycznych, hal 
sportowych, basenów -nie 
zdiagnozowano problemu 
–brak analiz w tym 
zakresie; 

-Uzupełnienie deficytów 
w zakresie infrastruktury 
społecznej: kulturalnej 
rekreacyjnej i sportowej 

Cel 1,  Cel4,  Cel5,  Cel6,  Cel7,  Cel9 -Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Jedlińsk (miejscowości Wsola, 
Wielogóra, Kamińsk, Piastów, 
Klwaty) w ramach wsparcia 
dla budowy infrastruktury 
ochrony środowiska- budowa 
systemów oczyszczania 
ścieków (oczyszczalnia, 
kanalizacja sanitarna, 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków) w celu ochrony 
dorzecza Radomki przed 
zanieczyszczeniami, ochroną 

1. Określ zakres projektów do 
realizacji w ramach RLKS. 

Zadania RLKS powinny dotyczyć 
projektów  

a) o charakterze odnowy wsi oraz 
zaspokojenia potrzeb społecznych 
– kulturalnych, sportowych, 
ochrony zdrowia: 

- Budowa, wyposażanie budynków  
pełniących funkcje  rekreacyjne, 
sportowe i społeczno - kulturalne, 
w tym świetlic i domów kultury, 
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stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz zmniejszenia 
ilości ścieków odprowadzanych 
bezpośrednio do wód i gleby. 
Działanie przyczyniło się do 
wypełniania zapisów KPOŚK zaś 
jego produkty i rezultaty są trwałe i 
czytelne z punktu widzenia poprawy 
jakości infrastruktury, podniesienia 
standardu życia oraz funkcjonowania 
firm. 
 
-Działanie  3.1. Infrastruktura 
drogowa.  W wyniku realizacji 
inwestycji i wdrożenia nastąpiła 
poprawa parametrów technicznych i 
standardu regionalnej sieci drogowej 
wielu dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, a także 
poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności terenów 
inwestycyjnych. Wskaźniki i rezultatu 
i produktu były czytelne, trwałe i 
mierzalne 
 
-Działanie 7.1. Infrastruktura 
służąca ochronie zdrowia i życia. 
Głównym celem działania jest 
poprawa dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej w regionie. Problemami 
rozwiązywanymi przez projekty 
realizowane w ramach działania 
dotyczyły rozbudowy, przebudowy, 
modernizacji istniejących obiektów 
infrastruktury ochrony zdrowia (z 
wyłączeniem termomodernizacji w 
celu dostosowania do wymogów 
określonych w obowiązujących 
przepisach prawa oraz doposażenia 
w specjalistyczny sprzęt służący 
ochronie i ratowaniu zdrowia i życia 
których wartości nie da się przecenić. 
Odbiorcami usług pozostaje szerokie 
grono pacjentów różnych placówek. 
W szczególności celem było 
wyrównanie istniejących dysproporcji 
– istotne było to zwłaszcza w 

– nie zdiagnozowano 
problemu –brak analiz w 
tym zakresie; 
 
-Wyodrębnie jako osobny 
punkt Rozwój 
infrastruktury kultury– 
nie zdiagnozowano 
problemu, brak 
wystarczających środków 
w okresie 2007 -2014  

-Rozwój ośrodków 
akademickich 
subregionalnych – nie 
zdiagnozowano problemu 
–brak analiz w tym 
zakresie; 

fauny i flory jak również 
gospodarowania istniejącymi 
zasobami; 
 
Rozbudowa (dobudowa) 
oczyszczalni ścieków w 
Jedlińsku – istniejąca 
oczyszczalnia o 
przepustowości 600 m sześć 
/doba będzie niewystarczająca 
z uwagi na rozbudowę sieci i 
umożliwi przyjęcie ścieków 
dowożonych  taborem 
asenizacyjnym do 
mieszkańców pozbawionych 
kanalizacji.  Celem poprawa 
środowiska dorzecza Radomki 
jakości wód pitnych i ochrona 
podziemnych naturalnych 
zasobów wodnych; 
 
Budowa systemu 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy 
Jedlińsk ( m. in miejscowości: 
Lisów Zawady Stare, Zawady 
Nowe, Płasków, Mokrosęk, 
Janki, Jankowice, 
Wierzchowiny, Romanów, 
Bierwce, Bierwiecka Wola, 
Kruszyna, Gutów, Marcelów, 
Józefów Boża Wola,  Górna 
Wola, Czarny Ług, Urbanów, 
Narty, Jeziorno w celu ochrony 
dorzecza Radomki przed 
zanieczyszczeniami, ochroną 
fauny i flory jak również 
gospodarowania istniejącymi 
zasobami; 
 
-Budowa zbiornika 
retencyjnego w Jedlińsku na 
rzece Radomce -poprawa 
środowiska dorzecza 
Radomki, poprawa stanu 
umocnień 
przeciwpowodziowych, rola 
przeciwpowodziowa i 

oraz edukacji -przedszkoli i 
żłobków, bibliotek; 

- Budowa remont przebudowa i 
wyposażenie obiektów ochrony 
zdrowia na obszarach wiejskich; 

- Budowa oraz zagospodarowanie 
zbiorników i cieków wodnych w 
celu wykorzystania ich do rekreacji 
lub poprawy estetyki miejscowości 
i celów przeciwpożarowych 

-Budowa, przebudowa, remont lub 
wyposażenie obiektów małej 
architektury lub urządzenia 
targowisk budowa, przebudowa, 
remont lub wyposażanie obiektów 
budowlanych przeznaczonych na 
cele promocji lokalnych produktów 
i usług, w tym: pawilonów, 
punktów wystawowych, sal 
ekspozycyjnych lub witryn; 
    

-Budowa, przebudowa lub remont 
przeznaczonych do użytku 
publicznego ścieżek rowerowych, 
szlaków pieszych, placów zabaw, 
miejsc rekreacji; 

Budowa, przebudowa lub remont 
obiektów sportowych o znaczeniu 
lokalnym w tym hal sportowych, 
sal gimnastycznych, basenów  

-Kształtowanie obszarów o 
szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, ze względu na  ich 
położenie oraz cechy fukcjonalno-
przestrzenne, w szczególności 
poprzez odnawianie lub budowę 
parkingów, chodników lub 
oświetlenia ulicznego; 
  

-Urządzanie i porządkowanie 
terenów zielonych, parków lub 
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przypadku obiektów na terenach wsi 
i mniejszych miast. 
 
-Działanie 7.2. Infrastruktura 
służąca edukacji którego celem było 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez poprawę  jakości nauczania 
oraz dostępności regionalnej 
infrastruktury edukacyjnej na każdym 
poziomie kształcenia; działanie 
umożliwiło oprócz budowy szkół wraz 
z ich wyposażeniem –co ważne na 
obszarach wiejskich gdzie dostęp do 
edukacji jest szczególnie utrudniony, 
rozbudowę, modernizację  
przyszkolnej infrastruktury 
pomocniczej w tym bibliotek, sal 
gimnastycznych, hal sportowych, 
basenów.   Jedynym mankamentem 
działania były zbyt małe środki 
finansowe w stosunku do potrzeb 
infrastrukturalnych. 

rekreacyjna, uniknięcie 
przepełniania się zbiornika 
Domaniowskiego, uniknięcie 
powodzi zalań i podstopień 
przez Radomkę jakie miały 
miejsce w 2010r., niwelowanie 
zagrożeń ze strony powodzi 
dla rozwoju gospodarczego; 
 
-Budowa kompleksowego 
obiektu Gminnego Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w 
Jedlińsku- obiektu 
zapewniającego dostęp do 
szeroko rozumianej kultury, 
baza twórczych poczynań w 
środowisku lokalnym, z co 
najmniej 1 dużą salą 
koncertową z nagłośnieniami, 
przyczyni się do animacji życia 
kulturalnego, miejsce 
twórczych poczynań w 
środowisku lokalnym, 
spotkania z artystami, 
wspieranie rozwoju młodzieży 
z terenu gminy- zajęcia 
multimedialne, plastyczne, 
taneczne, warsztaty 
muzyczne, wystawy, 
prezentacje fotograficzne. 
 
-Budowa/ przebudowa 
ośrodka zdrowia w Jedlińsku – 
istniejący obiekt z lat 60 tych 
XX w nie spełniający 
rosnących potrzeb 
uniemożliwiający świadczenia 
jakichkolwiek dodatkowych 
usług medycznych; poprawa 
dostępności i jakości usług 
medycznych na obszarach 
wiejskich; poprawa dostępu do 
lekarzy pierwszego kontaktu 
oraz specjalistów; 
 
- Poprawa bezpieczeństwa i 
przeciwdziałanie 
nadzwyczajnym zagrożeniom 

innych miejsc wypoczynku 
infrastruktury turystycznej;  

-Rewitalizacja budynków 
wpisanych do rejestru zabytków 
lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, 
użytkowanych na cele publiczne 
oraz obiektów małej architektury, 
odnawianie lub konserwacja 
lokalnych pomników historycznych  
i miejsc pamięci;   

-Zakup i odnawianie obiektów 
charakterystycznych dla danego 
regionu lub tradycji budownictwa 
wiejskiego i ich adaptacja na cele 
publiczne  

-Odnawianie elewacji 
zewnętrznych i dachów w 
budynkach architektury sakralnej 
wpisanych do rejestru zabytków 
lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków i odnawiania 
cmentarzy wpisanych do rejestru 
zabytków;  
   
   

b) o charakterze podstawowych 
usług dla ludności i gospodarki 
wiejskiej dotyczących .gospodarki 
wodno-ściekowej w szczególności: 
zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, w tym systemów 
kanalizacji sieciowej lub kanalizacji 
zagrodowej, 

c) tworzenia i umożliwienia 
dostępu do infrastruktury 
szerokopasmowego internetu lub 
modernizacji takiej infrastruktury 

d) ochrona przeciwpowodziowa, 
budowa, remont, modernizacja 
zbiorników o charakterze  
przeciwpożarowym na obszarach 
wiejskich; 
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poprzez zakup wozów 
bojowych dla jednostek w 
ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego – 
poprawa bezpieczeństwa w 
Powiecie Radomskim 
 
-Wspieranie wdrażania 
nowoczesnych technologii 
inwestycji i inwestycji w 
zakresie odnawialnych źródeł 
energii, wzrost produkcji 
„zielonej energii”, 
oszczędności dla budżetów, 
racjonalizacja zużycia energii;   

-Rozbudowa linii kolejowej S 8 
na trasie Warszawa –Radom 
w celu  poprawy mobilności 
mieszkańców ; 

-Budowa betonowego pasa 
startowego dla lotniska 
sportowego w Piastowie. 
Lotnisko w Piastowie powstało 
w latach międzywojennych XX 
w. Jako zapasowe dla szkoły 
lotniczej w Radomiu – 
Sadkowie i w początkach 
swojego istnienia miało 
utwardzony pas startowy. 
Czasie II wojny światowej 
zostało zniszczone. Poprawa 
jakości infrastruktury poprzez 
budowę betonowego pasa 
startowego o długości co 
najmniej 1000m oraz 
infrastruktury towarzyszącej 
umożliwi stworzenie 
profesjonalnego lotniska dla 
celów sportowych i 
obsługującego zarazem małe 
samoloty klasy biznes co 
sprzyjać będzie poprawie 
komunikacji w regionie. Jest 
miejscem znaczących imprez 
sportowych; 

e) poprawa lokalnej infrastruktury 
drogowej na terenach wiejskich; 

f) małe projekty do 40 tys. zł;  

g) różnicowanie działalności w 
kierunku nierolniczej; 

h) tworzenie i rozwój 
miokroprzedsiębiorstw; 

   
   
    

2. Zaproponuj sposób 
organizacji 
Lokalnej Grupy 
Działania. 

Dotychczasowy sposób 
organizacji- reglamentowany przez 
obowiązujące przepisy w tym 
posiłkowo przepisy o 
stowarzyszeniach jest sprawdzony 
i wystarczający dla efektywnego 
funkcjonowania Stowarzyszenia – 
Lokalna Grupa Działania 

3. Wskaż tryby wyboru projektów 
w ramach RLKS, który będziesz 
chciał wdrożyć.  

Organ odpowiedzialny za wybór – 
to wieloosobowa Rada LGD. 
Lokalna Grupa Działania ma  
przeprowadzać konkursy i nabór 
wniosków i wybór operacji 
zgodnych z lokalną strategią 
(ogłoszenie o naborze, czasokres 
naboru, skalanie wniosków w 
biurze stowarzyszenia, głosowanie 
i wybieranie projektów przez Radę 
LGD, zasady naboru i kryteria 
oceny– załącznikiem do strategii 
LGD, możliwość powtórzonej 
oceny przez Rade) .  
Kontrola formalna, zawarcie 
umowy, rozlicznie -Urząd 
Marszałkowski. 
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Gmina - Miasto 
Płock 

Inwestycje w infrastrukturę ze 
szczególnym uwzględnieniem 
projektów drogowych wykazują 
wysoką efektywność w kontekście 
osiąganych wskaźników, ale także 
zadowolenia społecznego.  

 

W naszej ocenie wsparcia 
wymagają obszary 
codziennego życia 
społeczno-gospodarczego 
wpływające na poprawę 
życia mieszkańców 
regionu.  

a) działania w obszarze szeroko 
pojętej ochrony środowiska, 
b) działania w obszarze poprawy 
szeroko pojętej infrastruktury 
drogowej, 
c) działania w obszarze 
wykorzystywania nowych technologii i 
innowacji w przedsiębiorczości i 
systemie edukacji.  

Budowa połączenia 
kolejowego Płock-Warszawa. 

Projekty partnerskie 
międzygminne wykorzystujące 
walory turystyczno – 
rekreacyjne – np.: ścieżki 
rowerowe, wykorzystanie 
Wisły do celów turystyczno-
rekreacyjnych.  

 

Gmina Tłuszcz 
W obecnym okresie programowania 
2007-2013 najbardziej efektywne w 
naszej ocenie były działania: 

1.5 Rozwój przedsiębiorczości 
2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu 
2.2 Rozwój e- usług 
4.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
 
 

Należy kontynuować wsparcie w 
obszarze 1.5 Rozwój 
przedsiębiorczości i 4.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa. 
 

W okresie 2014-2020 
powinny być kontynuowane 
działania dotyczące wparcia 
projektów z zakresu 
gospodarki wodno-
ściekowej, ponieważ w 
diagnozie (sytuacji 
społeczno-ekonomicznej) 
wyróżniono m.in. 
dysproporcje między 
długością sieci 
wodociągowej a długością 
sieci kanalizacyjnych oraz 
zmniejszające się 
możliwości finansowe 
samorządu województwa na 
wsparcie w infrastrukturę 
oraz jej modernizację. 

 

Cele 1-10 
Dla rozwoju regionu, do 
którego przynależy Gmina 
Tłuszcz, kluczowe są projekty 
mające na celu wspieranie 
inwestycji w zakresie 
gospodarki wodno-
kanalizacyjnej. Dzięki realizacji 
takich projektów wzrośnie 
liczba osób korzystających z 
podłączeń do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 
a tym samym ograniczony 
zostanie deficyt wody i nastąpi 
poprawa zaopatrzenia w wodę 
odpowiedniej jakości. 
 

1.Określ zakres projektów do 
realizacji w ramach RLKS. 

Projekty lokalne, związane z 
potrzebami społecznymi w 
zakresie integracji na poziomie 
osiedla, dzielnicy, z 
uwzględnieniem tych 
elementów infrastruktury, które 
mają służyć danej społeczności 
lokalnej. 

2. Zaproponuj sposób organizacji 
Lokalnej Grupy Działania. 

Lokalna Grupa Działania 
powinna funkcjonować na 
zasadzie podobnej jak w 
obecnym okresie 
programowania 2007-2013. 

3. Wskaż tryby wyboru projektów 
w ramach RLKS, który będziesz 
chciał wdrożyć. 

Tryb wyboru projektów w 
ramach RLKS powinien 
odbywać się na zasadzie oceny 
punktowej, według zasad 
szczegółowo przedstawionych 
w kryteriach wyboru projektów 
opracowanych dla danego 
naboru wniosków o 
dofinansowanie. 
 

Powiat Wyszkowski Powiat Wyszkowski realizuje projekty 
w ramach RPOWM 2007-2013 

 Wszystkie są ważne. Powinny to być projekty 
zintegrowane ,kompleksowe  

Powiat Wyszkowski jest członkiem 
Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew 
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Działań: 

 3.1  Infrastruktura drogowa, 
 4.3  Ochrona powietrza, energetyka  
 7.2  Infrastruktura służąca edukacji  

 
     oraz Programu Kapitał Ludzki 2007-
2013 Działań: 

 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości  
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 

 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego  

 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry 
systemu oświaty  
            
                     W wyniku realizacji  
wskazanych powyżej projektach w 
Powiecie Wyszkowskim spada liczba 
wypadków, zaoszczędzona zostanie 
energia cieplna i paliwo, poprawia 
dostępność  uczniów w tym o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych  
do infrastruktury edukacyjnych. 
                     Uważamy, że  należy 
kontynuować wsparcie  we 
wskazanych powyższych obszarach a 
także w obszarze działania 7.3 
Infrastruktura  służąca  pomocy 
społecznej w tym budowy lub i 
modernizacji domów pomocy 
społecznej (dane demograficzne )-
Priorytetu inwestycyjnego „Ułatwianie 
dostępu do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym”.  
 
                 W Priorytecie  
inwestycyjnym” Ułatwianie dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym” wsparciem  należy 
również objąć rozwój  lokalnej 
infrastruktury drogowej(powiatowej i 
gminnej ) pełniącej funkcje dostępności 

których celem powinna być 
budowa /  poprawa przewagi 
konkurencyjnej  Mazowsza. 
 

Zegrzyński  od 17 lipca 2012 roku. 
Złożyliśmy 1 wniosek o 
dofinansowanie operacji „budowy 
chodnika” w dniu 5 grudnia 2012 
r. Okres rozpatrywania wniosku 
jest nieuzasadniono długi –
prawdopodobnie Sierpień 2013 a 
rozliczenie operacji  może 
nastąpić w grudniu 2013 r.  
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do lokalnej infrastruktury edukacyjnej, 
ochrony zdrowia i opieki społecznej.   
Obszary wiejskie w Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowią 93,2% powierzchni 
kraju, ich znaczenie z punktu widzenia 
ekonomicznego, społecznego jak i 
środowiskowego jest ogromne. Polska 
wieś ukształtowana historycznie 
charakteryzuje się rozproszoną siecią 
osadniczą, tym samym liczy ok. 53 tys. 
miejscowości wiejskich, w tym 42,8 tys. 
wsi oraz 10,2 tys. kolonii i osad. 
Przeciętna wielkość pod względem 
ludności wynosi 277 mieszkańców 
przypadających na 1 miejscowość 
wiejską, przy czym w wielu 
miejscowościach liczba ta nie 
przekracza 100 osób. Warunki te nie 
sprzyjają utrzymywaniu w nich 
żywotności społecznej. Duża liczba 
małych miejscowości 
charakteryzujących się często 
rozproszoną zabudową co skutkuje 
znaczącym wzrostem kosztów budowy 
oraz eksploatacji infrastruktury 
technicznej, dostępności usług 
publicznych oraz nie sprzyja ich 
żywotności społeczno-kulturowej.  
W 2010 r. w województwie 
mazowieckim długość dróg 
publicznych o twardej nawierzchni 
wyniosła 33 699,5 km (wzrost o 2,2% 
w stosunku do ubiegłego roku), z 
czego 94,1% stanowiły drogi o 
nawierzchni twardej ulepszonej. Drogi 
miejskie stanowiły  19,5%, natomiast  
drogi zamiejskie 80,5% ogółu dróg 
publicznych o nawierzchni twardej. 
Gęstość oraz jakość dróg, zwłaszcza 
gminnych i powiatowych, stanowią 
podstawowe czynniki wpływające na 
szeroko rozumiany rozwój lokalny.  
Drogi powiatowe warunkują dostęp do 
terenów oddalonych często w 
znacznym stopniu od infrastruktury 
miejskiej, stanowiących potencjalne 
tereny inwestycyjne. Jednocześnie z 
jakością dróg powiatowych wiąże się 
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mocno sieć komunikacji autobusowej, 
zarówno komunalnej jak i prywatnej, 
umożliwiającej mieszkańcom obszarów 
wiejskich bezproblemowy dojazd do 
ośrodków miejskich i pozarolniczych. 
Drogi powiatowe ponadto  
mieszkańcom obszarów wiejskich 
warunkują dostępność komunikacyjną 
do  powiatowych instytucji  publicznych 
i innych instytucji świadczących usługi 
publiczne,  ułatwiają dostęp do  
świadczonych przez nie usług m.in. w 
obszarze ochrony zdrowia, edukacji i 
administracji a mieszkańcom 
aglomeracji warszawskiej dostępność 
komunikacyjną    do terenów 
rekreacyjno-turystycznych.  
       Przeprowadzone i 
zaprezentowane wyniki badań „Rozwój 
społeczno-gospodarczy  głównym 
uwarunkowaniem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego”, autora Kazimierza 
Jamroz  z Politechniki  Gdańskiej , 
Wydział Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Katedra Inżynierii 
Drogowej” na konferencji  Gambit 
kwiecień 2012” wskazują, że 
konieczne są, dodatkowe interwencje 
(działania strategiczne) zmierzające do 
znacznego ograniczenia 
przewidywanych strat osobowych na 
sieci dróg w Polsce. Z 
przeprowadzonych w w/w badaniach 
symulacji z wykorzystaniem  modelu 
WSD (wskaźnika śmiertelności 
demograficznej) wynika, że w 
przypadku braku dodatkowych działań 
strategicznych (interwencji) na sieci 
drogowej, w wypadkach drogowych 
Polsce, w zależności od przyjętego 
scenariusza rozwoju społeczno- 
gospodarczego do roku 2050: 
 może zginąć 99 – 116 tys. osób,  
 może odnieść obrażenia 6,2 – 6,8 mln 
osób, 
 straty materialne i społeczne 
wypadków drogowych mogą wynieść 
0,73 – 0,92 bln USD. 
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W przedstawionym powyżej modelu 
zależności występują pomiędzy : 
- jednostkowym dochodem narodowym 
(tys. ID/mieszkańca/rok) 
- gęstością zaludnienia obszaru 
(mieszkańców/1 km2/rok), 
- średnią drogą przebytą przez 
mieszkańca pojazdami 
(tys.km/mieszkańca/rok), 
- udziałem gruntów rolnych (%), 
- wskaźnikiem średniej, przewidywanej 
długości życia mieszkańców, 
- wskaźnika korupcji, 
- wskaźnika konsumpcji alkoholu 
(l/mk/rok), 
- wskaźnika stosowania pasów 
bezpieczeństwa w pojazdach (%), 
- gęstości dróg twardych (km/100km2), 
- gęstości dróg ekspresowych i 
autostrad (km/100km2), 
- współczynniki równania. 
- Dolara Międzynarodowego, wirtualnej 
waluta służąca do porównań poziomu 
ekonomicznego krajów, wyrażający 
siłę nabywczą danego kraju.  
 
Stosując przedstawiona metodykę 
instytucje zarządzające brd w 
poszczególnych krajach, mogą 
wpływać na zmniejszenie śmiertelności 
na sieci dróg poprzez podejmowanie 
działań strategicznych, np. poprzez 
m.inn. : 

 usprawnienie systemu 
organizacyjnego państwa, między 
innymi poprzez 

 budowę systemu zarządzania 
bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

 rozbudowę systemu ochrony zdrowia, 

 budowę i rozwijanie sieci drogowej 
o drogi o wysokich standardach 
bezpieczeństwa, 

 wpływanie na zmiany zachowań 
transportowych mieszkańców: 

 zmniejszenie wykorzystania pojazdów 
samochodowych w podróżach, 

 stosowanie pasów bezpieczeństwa, 
zmniejszenie poziomu konsumpcji 
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alkoholu. 
  Dobrze rozwinięta i nowoczesna 
infrastruktura transportowa ma 
kluczowe znaczenie dla długofalowego 
wzrostu gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich.  Wpłynie na efektywność 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz zwiększy skłonność 
przedsiębiorstw do inwestowania – 
przyczyni się tym samym do wzrostu 
konkurencyjności Mazowsza, a także 
do powstawania nowych miejsc pracy. 

Miasto Węgrów Najbardziej efektywne działania w 
obecnym okresie programowania : 

1) Inwestycje 
przedsiębiorców 
przyczyniające się do 
powstania nowych miejsc 
pracy, 

2) Inwestycje w infrastrukturę 
drogową, 

3) Inwestycje związane z 
rewitalizacją terenów 
miejskich. 

Kontynuacja wsparcia w 
wymienionych wyżej obszarach 
wręcz niezbędna do 
efektywniejszego wykorzystania już 
pozyskanych środków i rozszerzenia 
oddziaływania wytworzonych w 
ramach zrealizowanych projektów 
produktów i  rezultatów. 

Działania, które powinny 
być realizowane w okresie 
2014 – 2020 (z 
uwzględnieniem potrzeb na 
terenie Miasta Węgrowa) :  
1)  Uzbrojenie w 
infrastrukturę techniczną 
terenu specjalnej strefy 
ekonomicznej  EURO – 
PARK   WISŁOSAN 
Podstrefa Węgrów   
W zakres projektu wchodzi: 
budowa sieci 
wodociągowej, budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej, 
budowa sieci gazowej 
budowa dróg wraz z 
odwodnieniem. 
Konieczność realizacji 
projektu : stworzenie 
warunków przyjaznych dla 
inwestorów i 
przedsiębiorców 
Problem wskazany w 
diagnozie sytuacji 
ekonomiczno – społecznej: 
(w: Mazowiecka 
przedsiębiorczość na tle 
kraju, Środowisko : 
Energetyka, Zaopatrzenie 
w gaz i ciepło, Gospodarka 
wodna, Transport )  
 
2)  Budowa północnej i 
południowej obwodnicy 

Najważniejsze obszary wsparcia (cel 
tematyczny 3):  

1) wzrost produktywności i 
innowacyjności MŚP, 

2) internacjonalizacja 
mazowieckich MŚP, 

3) potencjał otoczenia 
biznesu. 

 

Projekty podmiotów 
prywatnych i publicznych 
przyczyniające się do wzrostu 
konkurencyjności  
przedsiębiorstw oraz wzrostu 
zatrudnienia. 

Rezultat: zwiększenie 
zatrudnienia poprzez 
tworzenie nowych miejsc 
pracy 
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Węgrowa 
 
W zakres projektu wchodzi: 
1. Budowa północnej 

obwodnicy Węgrowa 
(droga krajowa Nr 62) 
szacowana długość 
6,5 km 

2. Budowa północnej 
obwodnicy Węgrów 
(droga wojewódzka 
637) szacowana 
długość 7,5 km 

Konieczność realizacji 
projektu : poprawa stanu 
połączeń dróg , połączeń 
obwodowych dróg na 
terenie województwa 
Problem wskazany w 
diagnozie sytuacji 
ekonomiczno – społecznej 
: brak odpowiedniej ilości 
sprawnych połączeń 
obwodowych o wysokiej 
przepustowości  (w: 
Transport). 
Działania, które powinny 
być realizowane w 
okresie 2014 – 2020 (z 
uwzględnieniem potrzeb 
na terenie Miasta 
Węgrowa) :  
1)  Uzbrojenie w 
infrastrukturę techniczną 
terenu specjalnej strefy 
ekonomicznej  EURO – 
PARK   WISŁOSAN 
Podstrefa Węgrów   
W zakres projektu 
wchodzi: budowa sieci 
wodociągowej, budowa 
sieci kanalizacji 
sanitarnej, budowa sieci 
gazowej budowa dróg 
wraz z odwodnieniem. 
Konieczność realizacji 
projektu : stworzenie 
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warunków przyjaznych dla 
inwestorów i 
przedsiębiorców 
Problem wskazany w 
diagnozie sytuacji 
ekonomiczno – 
społecznej: (w: 
Mazowiecka 
przedsiębiorczość na tle 
kraju, Środowisko : 
Energetyka, Zaopatrzenie 
w gaz i ciepło, Gospodarka 
wodna, Transport )  
2)  Budowa północnej i 
południowej obwodnicy 
Węgrowa 
W zakres projektu wchodzi: 
3. Budowa północnej 

obwodnicy Węgrowa 
(droga krajowa Nr 
62) szacowana 
długość 6,5 km 

4. Budowa północnej 
obwodnicy Węgrów 
(droga wojewódzka 
637) szacowana 
długość 7,5 km 

Konieczność realizacji 
projektu : poprawa stanu 
połączeń dróg , połączeń 
obwodowych dróg na 
terenie województwa 
Problem wskazany w 
diagnozie sytuacji 
ekonomiczno – 
społecznej : brak 
odpowiedniej ilości 
sprawnych połączeń 
obwodowych o wysokiej 
przepustowości  (w: 
Transport) 

Gmina Miejska 
Ciechanów 

Najbardziej efektywne, poprzez 
twarde wskaźniki produktu, były 
wszystkie działania w sferze 
inwestycyjnej, dzięki którym w 
pewnym stopniu udało się nadrobić 
elementarne opóźnienia 

Długość życia mieszkańców 
kraju, w tym również 
województwa, zwiększa się. 
Wiek emerytalny wydłuża 
się, ludzie dłużej zachowują 
aktywność fizyczną, 

Zmniejszenie uciążliwości transportu w 
mieście; 
Wsparcie w obszarze zapobiegania 
powodziom; 
Wspieranie działań w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej; 

a). Modernizacja centralnej 
ciepłowni i 
termomodernizacja sieci 
ciepłowniczych w 
Ciechanowie; projekt wpisuje 
się w Cel 4 Wspieranie 
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cywilizacyjne. Potrzeby inwestycyjne 
w zakresie wszystkich priorytetów 
zapisanych w obecnym okresie 
programowania są w dalszym ciągu 
ogromne i wskazane byłoby 
kontynuowanie przyjętej wcześniej 
linii wsparcia. 

umysłową i zawodową. 
Dane demograficzne 
wskazują na starzenie się 
społeczeństwa i przewidują, 
że w kolejnych latach 
proces ten będzie się 
pogłębiał. Z tego względu 
niezbędne jest podjęcie 
systemowych działań 
ukierunkowanych na 
podtrzymanie aktywności, 
podnoszenie kwalifikacji, 
rozwijanie zainteresowań 
ludzi starszych oraz 
tworzenie odpowiednich 
warunków życia.  

Jak wskazano w diagnozie 
społeczno – gospodarczej, z 
wiekiem maleje ogólny 
poziom wykształcenia, 
skłonność do 
nieprzymuszonego 
dokształcania, korzystanie z 
Internetu jest zjawiskiem 
wyjątkowo rzadkim (str. 34). 
Osoby starsze zagrożone są 
wykluczeniem cyfrowym 
(str. 36). Bezrobocie w 
dużym stopniu dotyka 
starsze osoby, które 
znacznie szybciej wycofują 
się z rynku pracy i są grupą 
o niskim wskaźniku 
zatrudnienia (s.57). Osoby 
w wieku 50+

 
znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy (s. 58). 
Istotnym problemem 
demograficznym jest 
starzenie się ludności, które 
jest najbardziej dotkliwe w 
regionach peryferyjnych.  
Jest to największe 
zagrożenie rozwojowe, 
wymagające wspierania 
atrakcyjności zamieszkania i 
przygotowania infrastruktury 
społecznej na zwiększone 

Kompleksowe wsparcie inwestycji w 
zakresie drogowej infrastruktury 
uzupełniającej główne sieci 
transportowe, w tym TEN-T oraz 
drogowej infrastruktury obwodnic i 
obejść ośrodków miejskich. 

 

przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach, obszar 
Odnawialne źródła energii 
oraz Cel 6 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów, 
obszar Wsparcie w zakresie 
ograniczenia negatywnych 
skutków zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu. 
Realizacja projektu 
spowoduje zwiększenie 
efektywności energetycznej i 
bezpieczeństwa 
energetycznego sieci 
ciepłowniczej, zmniejszenie 
stężenia emisji gazów i pyłu, 
w tym gazów cieplarnianychz 
centralnej ciepłowni, 
podwyższenie sprawności 
wytwarzania ciepła w kotłach 
i obniżeue strat ciepła 
podczas przesyłu. 
Wybudowany zostanie 
również układ kogeneracyjny 
do jednoczesnego 
wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła,  

b) Budowa obwodnicy 
Ciechanowa w ciągu drogi 
krajowej nr 60 łączącej 
wschód i zachód Europy; 
projekt wpisuje się w Cel 4 
Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach, 
obszar  Zmniejszenie 
uciążliwości transportu w 
mieście, Cel 6 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów, 
obszar Wsparcie w zakresie 
ograniczenia negatywnych 
skutków zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu oraz Cel 7 
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zapotrzebowanie na usługi 
społeczne. … Województwo 
mazowieckie … jest 
regionem o najwyższym 
wskaźniku obciążenia 
demograficznego. … Liczba 
osób w wieku 
poprodukcyjnym … 
zwiększy się o około 400 
tys. osób (s. 61) 

Przeciwdzia
łaniem tym 
tendencjom 
powinny 
być nie 
tylko 
działania 
prowadzone 
w ramach 
PO KL, ale 
również 
inwestycyjn
e, 
stwarzające 
warunki do 
rehabilitacji, 
aktywności 
fizycznej i 
umysłowej, 
rekreacji 
ruchowej 
oraz 
stworzenia 
zaplecza 
materialneg
o 
dedykowan
ego opiece 
nad ludźmi 
w 
podeszłym 
wieku.

 

 

Promowanie 
zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 
sieciowych, obszar 
Kompleksowe wsparcie 
inwestycji w zakresie 
drogowej infrastruktury 
uzupełniającej główne sieci 
transportowe, w tym TEN-T 
oraz drogowej infrastruktury 
obwodnic i obejść ośrodków 
miejskich. 

Droga łączy też korytarze 
sieci transeuropejskiej TEN-T 
i stanowi odcinek wielkiej 
obwodnicy Warszawy. 
Obciążona jest w bardzo 
dużym stopniu  wciąż 
nasilającym się ruchem 
tranzytowym. Budowa 
obwodnicy Ciechanowa 
wpłynie na płynność ruchu 
tranzytowego, odciążenie 
systemu komunikacyjnego 
miasta, ograniczenie poziomu 
destrukcji nawierzchni ulic 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i 
ograniczenie emisji hałasu.  
c) Budowa węzła 
przesiadkowego wraz 
z budową/modernizacją 
dworca PKP w Ciechanowie: 
Projekt wpisuje się w Cel 7 
Promowanie 
zrównoważonego transportu i 
usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 
sieciowych, obszary 
Wsparcie inwestycji w 
zakresie modernizacji i 
zakupu nowoczesnego taboru 
kolejowego do realizacji 
połączeń o charakterze 
regionalnym oraz budowy i 
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modernizacji kolejowej 
infrastruktury uzupełniającej 
główne sieci transportowe, 
oraz Wsparcie wdrażania IST 
w transporcie drogowym i 
kolejowym oraz infrastruktury 
transportu multimodalnego w 
przewozach pasażerskich i 
towarowych.  

Przebiegająca przez 
Ciechanów magistrala 
kolejowa E65 Warszawa – 
Gdynia, stanowiąca jeden z 
korytarzy transportowych 
sieci TEN-T, jest 
modernizowana w obecnym 
okresie programowania. Dla 
osiągnięcia oczekiwanego 
poziomu transportu 
multimodalnego konieczne są 
dalsze inwestycje w budowę i 
rozbudowę stacji oraz węzłów 
przesiadkowych. 
Modernizacja dworca wraz z 
budową systemu parkingów 
oraz przystanków dla 
systemu transportu lokalnego 
i regionalnego pozwoli na 
pełniejsze wykorzystanie 
infrastruktury 
zmodernizowanej linii 
kolejowej, wzrost liczby osób 
korzystających z 
regionalnego transportu 
kolejowego, zwiększy 
mobilność pracowników oraz 
odciążenie niewydolnej sieci 
drogowej Warszawy. 

d) Edukacyjno – rekreacyjne 
wykorzystanie doliny rzeki 
Łydyni; projekt wpisuje się w  
Cel tematyczny 5 Promowanie 
dostosowania do zmian 
klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem, obszar 
Wsparcie w obszarze 
zapobiegania powodziom, 
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oraz Cel 6 Ochrona 
środowiska Naturalnego i 
wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów, 
obszary Wspieranie działań w 
zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej 
oraz Wspieranie działań w 
zakresie ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego. 

W wyniku realizacji projektu 
nastąpi turystyczne 
zagospodarowanie doliny rzeki 
Łydyni, przepływającej przez 
środek miasta i częściowo 
objętej ochroną w ramach 
zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego. 
Wyeksponowane zostaną 
unikalne walory środowiska 
naturalnego, obszary cenne 
przyrodniczo i obiekty 
dziedzictwa narodowego, w 
tym zrewitalizowany w tym 
okresie programowania 
Zamek Książąt Mazowieckich. 
Poprzez wzrost atrakcyjności 
terenu powstaną nowe 
miejsca pracy w zakresie 
szeroko rozumianej obsługi 
ruchu turystycznego. 

Urząd Miejski w 
Radomiu 

W Radomiu najbardziej znaczące z 
punktu widzenia efektywności było 
działanie 3.1 RPO WM 2007 – 2013, 
w ramach którego zostało 
wybudowanych i/lub 
zmodernizowanych szereg odcinków 
dróg gminnych i powiatowych w 
mieście. Przyczyniło się to w 
znaczący sposób do rozwoju miasta 
i jego atrakcyjności inwestycyjnej 
oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców. Duży wpływ na 
rozwój gminy miał rozwój strefy 
inwestycyjnej poprzez jej uzbrojenie 
oraz promocja gospodarcza. Gmina 
skorzystała również z 
dofinansowania z działań w zakresie 

Niezwykle ważnym 
obszarem, niestety 
niedostatecznie wspartym i 
niedofinansowanym  jest 
rewitalizacja w obszarach 
miast. Występują tu 
szczególnie niekorzystne 
zjawiska społeczne oraz 
związane z samą tkanką 
miejską (mieszkalnictwo, 
zdegradowane obszary i 
budynki, obszary 
poprzemysłowe). W okresie 
2007-13 rewitalizacja miast 
była priorytetem niosącym 
(po działaniu 3.1) największe 
nadzieje, a następnie 

Wśród wielu celów tematycznych w 
założeniach RPO WM 2014-2020 
najważniejsze dla Radomia są  te 
które służą uaktywnieniu gospodarki i 
przemysłu (Cel 1, Cel 3), 
efektywności energetycznej i OZE 
(Cel 4), poprawie dostępności do 
infrastruktury Społecznej i zdrowotnej 
(Cel 9), poprawie zewnętrznej i 
wewnętrznej dostępności 
transportowej , w tym infrastruktura 
drogowa i transport miejski (Cel 7), 
rewitalizacji (Cel nieokreślony – 
proponujemy ujęcie w celu 6) , 
ochrony i promocji dziedzictwa 
kulturowego (Cel 6). Z dotychczas 
podlegających interwencji z EFS 

Przemysł i produkcja.  
Utworzenie Parku 
Przemysłowo – 
Technologicznego, np.  w 
otoczeniu Lotniska Radom – 
Sadków. 
Utworzenie Parku Innowacji 
Naukowo – Technicznej w 
Radomiu. 
Wsparcie tworzenia klastrów 
przemysłowych w Radomiu 
(klastra metalowego, 
spożywczego, branży 
chemicznej). 
Stworzenie w Radomiu 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Gospodarka  
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infrastruktury pomocy społecznej, 
infrastruktury ochrony zdrowia i 
życia, transportu miejskiego i 
rewitalizacji. Poprzez te działania 
znacznie wzrósł poziom jakości 
życia mieszkańców miasta. Nie bez 
znaczenia jest również 
konsekwentnie realizowany plan 
rozwoju kapitału ludzkiego przez 
inwestowanie i realizację projektów z 
zakresu edukacji na wszystkich 
poziomach. Działania te przyniosą 
rezultaty z pewnym opóźnieniem, tj. 
wraz z wchodzeniem obecnych 
uczniów szkół na rynek pracy. Nie 
wolno jednak tego procesu 
przerwać, by mógł on zaowocować 
wymiernymi efektami społecznymi. 
Lata członkostwa w UE i korzystania 
z Funduszy Strukturalnych w latach 
2004 – 2012 nie zaspokoiły, co jest 
naturalne, wszystkich potrzeb 
inwestycyjnych miasta. Nasuwa się 
wniosek, że działania te powinny być 
kontynuowane, a nawet wzmocnione 
z uwagi na sytuację społeczno-
ekonomiczną kraju i regionu, oraz 
zwiększające się coraz bardziej 
różnice wewnątrzregionalne w 
poziomie rozwoju i jakości życia. 

największe rozczarowania. 
Najpierw ograniczona liczba 
wniosków, jaką mogli 
składać beneficjenci, a 
potem przesunięcie środków 
z konkursu na rewitalizację 
w obszarze mieszkalnictwa 
na zwrotny instrument 
Jessica spowodował, że 
działanie „Rewitalizacja 
miast” stało się tylko 
symbolicznym konkursem, 
nie odpowiadającym nawet 
w części na rzeczywiste 
zapotrzebowanie. Miasto 
Radom jest ujęte w KPZK 
jako miasto do którego 
powinny być skierowane 
szeroko pojęte 
„skoncentrowane działania 
rewitalizacyjne” oraz jest 
oznaczone jako „miasto w 
którym występuje 
szczególna kumulacja 
problemów społeczno-
gospodarczych”.  Dlatego 
w nowej perspektywie 
finansowej powinien być 
położony szczególny nacisk 
na działania rewitalizacyjne 
w miastach regionalnych 
zarówno w sferze 
inwestycyjnej jak i 
społecznej 

Wsparcie instrumentów 
walki z bezrobociem – 
szczególnie na obszarze 
Radomskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji.  
Wynika to z zapisu w 
Załączniku nr 3 - Analiza 
SWOT dla poszczególnych 
celów tematycznych w 
Celu 8. Słabe strony. – 
Wysoka stopa bezrobocia 
rejestrowanego w obszarze 
(OSI) radomskim. 

działaniom priorytet nadany zostanie 
wspieraniu zatrudnienia i mobilności 
pracowników (cel 8) , walce z 
ubóstwem (Cel 9),  kształceniu 
zawodowemu dostosowanemu do 
potrzeb rynku pracy, kształceniu 
ustawicznemu, poprawie jakości 
kształcenia na wszystkich poziomach, 
w tym edukacji przedszkolnej (Cel 
10).  

 

Budowa infrastruktury 
technicznej na terenach 
inwestycyjnych miasta 
Radomia. 
Utworzenie w Radomiu 
Mazowieckiego Centrum 
Obsługi Inwestora. 
Promocja gospodarcza miasta 
Radomia. 
Rozwój specjalizacji 
przemysłowych miasta 
Radomia (w tym: przemysł 
medium i high-tech, metalowy, 
mechaniczny, spożywczy, 
chemiczny i skórzany). 
Transport i przestrzeń 
Utworzenie cywilnego portu 
lotniczego Radom-Sadków. 
Przebudowa dwóch  dróg 
krajowych (nr 7 i 9) na 
odcinkach miejskich, tj. ul. 
Żółkiewskiego i Al. Wojska 
Polskiego w Radomiu. 
Modernizacja drogi E77 w 
granicach administracyjnych 
miasta Radomia i budowa 
połączenia Radomia z węzłem 
Mleczków od ul. 
Malczewskiego do granic 
administracyjnych miasta wraz 
z budową wielopoziomowego 
skrzyżowania z ul. Szarych 
Szeregów i J. Mireckiego . 
Wymiana oświetlenia w 
Radomiu, w tym ulicznego na 
energooszczędne. 
Budowa wiaduktów nad torami 
PKP w mieście Radom. 
Budowa w Radomiu Trasy N/S 
na odcinku od Obwodnicy 
Południowej do  ul. 
Młodzianowskiej i od. Ul. B. 
Prażmowskiego do ul. 
Żeromskiego. 
Rozbudowa „obwodnicy 
śródmiejskiej” w Radomiu. 
Budowa w Radomiu systemu 
parkingów miejskich. 



Odpowiedzi na pytania pomocnicze/ fakultatywne 

 
Budowa ul. Tartacznej i ul. 
Sosnowej (do połączenia z ul. 
Suchą) w Radomiu. 
Przebudowa zespołu 
skrzyżowań ulic: T. Kościuszki 
- G. Narutowicza, G. 
Narutowicza- R. Traugutta, R. 
Traugutta- J. Piłsudskiego 
(tzw. Placu Małgorzatki) w 
Radomiu. 
Przebudowa ul. J. Kilińskiego 
(od ul. Stańczyka do ul. M. 
Skłodowskiej - Curie) i ul. M. 
Skłodowskiej-Curie w 
Radomiu. 
Modernizacja ulic przy Placu 
Jagiellońskim (w tym ul. 
Mechaniczna, ul. Wąska) w 
Radomiu. 
Przyspieszenie modernizacji 
powiązań z Warszawą,  
Kielcami i Krakowem za 
pomocą linii kolejowej nr 8. 
Przyspieszenie modernizacji 
powiązań z Warszawą,  
Kielcami i Krakowem za 
pomocą trasy S7. 
Przebudowa DK nr 12 do 
parametrów drogi 
ekspresowej. 
Poprawa parametrów DK nr 9. 
Poprawa infrastruktury 
kolejowej na trasie Radom – 
Tomaszów Mazowiecki. 
Utworzenie w Radomiu 
Centralnego Ośrodka Rozwoju 
i Bezpieczeństwa Transportu 
Kolejowego w Polsce. 
 
Infrastruktura społeczna i 
ochrony zdrowia 
Utworzenie Centrum 
Rehabilitacyjno - Hospicyjnego 
przy Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. T. 
Chałubińskiego. 
Utworzenie pełno profilowego 
Ośrodka Endoskopowego w 
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Radomiu. 
Rozbudowa Stacji Dializ w 
Radomiu. 
Utworzenie 
Ponadregionalnego Centrum 
Rehabilitacji w Radomiu. 
Realizacja programu poprawy 
Systemu Pomocy Społecznej 
w Radomiu obejmującego 
przedsięwzięcia:  
- Utworzenie Centrum 
Integracji Społecznej dla osób 
opuszczających zakłady 
karne, 
- Utworzenie Schroniska dla 
Osób Bezdomnych i 
Samotnych Wymagających 
Okresowej Opieki, 
- Utworzenie Centrum 
Leczenia Uzależnień, 
- Utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu dla osób starszych i 
samotnych, 
- Utworzenie Regionalnego 
Centrum Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, 
- Utworzenie Domu dla 
samotnych Matek, 
- Utworzenie Domu dla 
Bezdomnych, Noclegowni i 
Ogrzewalni. 
Utworzenie Centrum Onkologii 
przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Radomiu. 
Utworzenie Regionalnego 
Centrum Diagnostyki 
Radiologicznej w Radomiu. 
Rozwój Ośrodka 
Kardiologicznego przy RSzS 
im. Dra T. Chałubińskiego z 
uwzględnieniem  utworzenia  
Oddziału Kardiologii 
Dziecięcej. 
Utworzenie  Wydziału 
Stomatologii na Uniwersytecie 
Technologiczno – 
Humanistycznym w Radomiu 
we współpracy z Oddziałem 
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Chirurgii Szczękowo – 
Twarzowej i z Odcinkiem 
Zabiegowym Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Dra T. Chałubińskiego. 
Usprawnienie działań na rzecz 
państwowego ratownictwa 
medycznego w oparciu o 
Radomską Stację Pogotowia 
Ratunkowego. 
Utworzenie ośrodka 
rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w 
Radomiu oraz kształcenia 
trenerów pracy i asystentów 
pracy osób 
niepełnosprawnych. 
Utworzenie jednolitej Bazy 
Danych Mieszkańców 
Województwa Mazowieckiego 
korzystających ze świadczeń 
społecznych. 
Tworzenie Zakładów 
Aktywności Lokalnej w 
Radomiu. 
Rozbudowa elektronicznej 
administracji samorządowej w 
Radomiu. 
Rozbudowa monitoringu 
miejskiego w Radomiu 
poprzez zbudowanie nowej 
infrastruktury opartej na sieci 
światłowodowej. 
Infrastruktura edukacyjna,  
sportu i turystyki 
Utworzenie Regionalnego 
Ośrodka Szkolnictwa 
Zawodowego w Radomiu. 
Budowa w Radomiu hali 
widowiskowo – sportowej oraz 
stadionu piłkarskiego. 
Utworzenie Regionalnego 
Ośrodka Sportu dla młodzieży 
wraz z Centrum Medycyny 
Sportowej w Radomiu. 
Utworzenie w Radomiu 
Regionalnego Centrum Szkół 
Artystycznych. 
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Utworzenie w Radomiu 
Zespołu Kortów Tenisowych 
na osiedlu Borki. 
Utworzenie pola golfowego w 
Radomiu. 
 
Środowisko i energetyka 
 
Utworzenie i ochrona 
Zielonego Pierścienia wokół 
Radomia. 
Budowa zakładu termicznej 
utylizacji odpadów 
komunalnych w Radomiu  
wykorzystującej efekty 
działalności istniejącego 
Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych. 
Utworzenie w Radomiu 
biogazowi na użytek 
zaopatrzenia  w gaz  taboru 
transportu miejskiego. 
Rozbudowa systemu 
gazowniczego i zwiększenie 
przepustowości gazociągów 
dla Radomia. 
 
Kultura i dziedzictwo 
 
Kompleksowa Rewitalizacja 
miasta Radomia. 
Budowa Parku Kulturowego 
„Stary Radom – Piotrówka”. 
Budowa Muzeum Historii 
Miasta Radomia. 
Przebudowa Miejskiego 
Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w 
Radomiu. 
Budowa Filharmonii 
Radomskiej. 
Rozbudowa i modernizacja 
Teatru Powszechnego w 
Radomiu. 
Utworzenie w Radomiu 
Regionalnego Centrum Kultury 
Romskiej. 

Urząd m. st. 
Warszawy W dalszym ciągu należałoby 

finansować z funduszy UE: 
— W RPO powinna 
zostać wskazany montaż 

— Wzmocnienie powiązań 
gospodarki z nauką; — Propozycje projektów m. 

st. Warszawy będą 
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- wsparcie samozatrudnienia, 
rozwój przedsiębiorczości w sektorze 
MSP, działania ukiemnkowane na 
tworzenie nowych miejsc pracy, 
wsparcie dla IOB; 
- działania wspierające 
komercjalizację badań i 
innowacyjność sektora MŚP; 
- rewitalizację społeczno-
gospodarczą i przestrzenną na 
zdegradowanych obszarach miast; 
- transport publiczny w 
miastach i na obszarach 
funkcjonalnych; 
- modernizację dróg i połączeń 
kolejowych w miejscowościach 
stanowiących punkty węzłowe sieci 
TENT-T; 
kształcenie ustawiczne 

tematyczny celów i 
finansowy* dla ZIT, 
zarówno dla ZIT na 
obszarze funkcjonalnym 
Warszawy, jak i w 
przypadku ustanowienia 
dla innych miast 
subregionalnych. 
 

— Wzrost innowacyjności i 
internacjonalizacji MSP; 
— TIK; 

— Wspieranie inwestycji w zakresie 
odpadów w celu spełnienia wymogów 
UE; 

— Kompleksowe wsparcie w 
zakresie inwestycji drogowych w 
korytarzach TEN-T; 
— Inteligentne systemy 
transportowe oraz inwestycje w 
transport publiczny; 
— Zmniejszenie uciążliwości 
transportu w miastach. 
 

sukcesywnie zgłaszane do 
Mazowieckiego Banku 
Projektów. 
 

Lokalna Grupa 
Działania Natura i 
Kultura 

Dotychczasowe działania w zakresie 
ochrony środowiska prowadzone były 
właściwie jednak nie na wystarczającą 
skalę. W kolejnym okresie 
programowania należy 
zintensyfikować działania na ochronie 
przyrody, głównie poprzez budowę 
systemów zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

W kończącym się okresie 
programowania właściwie realizowano 
inwestycje w zakresie infrastruktury 
drogowej, jednak również należy 
zauważyć, iż prowadzone działania nie 
były wystarczające.   

 

  Bardzo istotne będą projekty, 
które wpływały będą na 
ochronę przyrody a także 
projekty wspierające 
przedsiębiorczość i 
rozwijające oraz promujące 
działalność gospodarczą. 
Projekty z zakresu ochrony 
środowiska będą miały duży 
wpływ na osiągnięcie 
rezultatów związanych z 
ilością oczyszczonych 
ścieków, z ochroną różnych 
form ochrony przyrody. 
Działania związane z 
rozwojem działalności 
gospodarczej będą miały 
wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości, na 
zmniejszenie bezrobocia, na 
wzrost kapitału ludzkiego. 
 

AD.1.  Projekty realizowane w 
ramach RLKS powinny 
obejmować działalność społeczną, 
kulturalną, działania w zakresie 
sportu i rekreacji, edukacji 
pozaszkolnej. Powinny 
przyczyniać się do rozwoju małych 
przedsiębiorstw, turystyki i 
agroturystyki. 

AD2.  Tak jak obecnie w LGD. 
AD3.  Projekty powinny być 
wybierane w oparciu o 
opracowaną przez LGD Lokalną 
strategię rozwoju, wg jasno 
określonych kryteriów oraz na 
podstawie ilości uzyskanych 
punktów. 
Projekty w ramach RLKS powinny 
być wybierane i zatwierdzane 
przez Lokalną Grupę Działania, co 
pozwoli na skrócenie okresu 
oczekiwania wnioskodawcy na 
podpisanie umowy. Pozwoli to 
również Lokalnym Grupom 
Działania na pełna kontrolę 
wdrażania LSR. 
 

Gmina Miasto Sierpc  Uważamy, że infrastruktura drogowa 
na poziomie lokalnym to największy 

Jak już wcześniej 
zaznaczaliśmy, brakuje 

Wszystkie są bardzo istotne. Projekty w obszarze turystyki, 
które nie wątpliwie wpłynął na 
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problem wielu gmin w woj. 
mazowieckim. W wielu przypadkach 
jest to powód zahamowania 
gospodarczo-społecznego gmin. 

 

działań: 1) infrastruktura 
drogowa – poziom 
lokalny/gminny; 2. 
Turystyka; 3 Rewitalizacja. 

 

ożywienie społeczno-
gospodarcze subregionu 
sierpeckiego. 

Uniwersytet 
Warszawski 

Potwierdzamy zasadność 
kontynuowania wsparcia objętego w 
latach 2007-2013 działaniami, które 
ogólnie mówiąc, przyczyniają się do 
budowy gospodarki opartej na 
wiedzy. Wymienić tutaj należy 
działania w ramach obecnych 
Priorytetów 1 (Tworzenie warunków 
dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości 
na Mazowszu), 2 (Przyspieszenie e-
Rozwoju Mazowsza) oraz 7 
(Tworzenie i poprawa warunków dla 
rozwoju kapitału ludzkiego). 

W dokumentach 
strategicznych UE 
proponuje się wzmacnianie 
inicjatyw dotyczących m.in. 
przedsiębiorczości 
społecznej, jako elementu 
polityki wspierania tzw. 
innowacji społecznych. 
Proponujemy aby w RPO 
wyraźniej zapisać, że 
ekonomia społeczna 
wpisuje się w ramy tzw. 
innowacji społecznych, 
które powinny być 
wspierane. Chodzi o 
różnego rodzaju formy 
aktywności mające na celu 
wdrażanie reform 
społecznych, nowych 
przepisów czy też formy 
organizacyjnych, 
pozwalających w sposób 
nowatorski 
(eksperymentalny) 
rozwiązywać problemy 
społeczne i pozytywnie 
wpływać na kierunki 
rozwoju społecznego. 
Uczelnia mogłaby się 
włączyć w tego rodzaju 
inicjatywy z uwagi na duże 
doświadczenie. 
 

 Uczelnia przygotowuje szereg 
różnorodnych projektów, które 
chcielibyśmy aby zostały 
dofinansowane w ramach 
nadchodzącej perspektywy 
finansowej 2014-2020. 
Poniżej przedstawiamy krótką 
informację o 3 dużych 
projektach inwestycyjnych 
(infrastrukturalnych), 
priorytetowych dla UW w 
najbliższych latach (wynikają 
one z zapisów Strategii UW). 
Bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące 
projektów uczelni zostaną 
przekazane via Mazowiecki 
Bank Projektów.   
1. „Budowa budynku 
dydaktyczno-naukowego dla 
potrzeb Wydziału 
Lingwistyki Stosowanej oraz 
Wydziału Neofilologii w 
rejonie ul. Dobrej, Lipowej, 
Wiślanej, Browarnej w 
Warszawie - etap II”. 
  
Szacowany koszt projektu: ok. 
155 mln PLN 
Czas realizacji inwestycji: 
2014 - 2016 
Powierzchnia użytkowa 
planowanego obiektu: 25 258 
m² 
Lokalizacja projektu: 
Warszawa, kampus centralny 
UW – Powiśle, ul. Dobra 55 
(teren ograniczony ulicami: 
Dobrą, Lipową, Browarną i 
Wiślaną). 
Przedmiotowa inwestycja 
zlokalizowana ma być na 
działce ewidencyjnej nr: 29 w 
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obrębie 5-04-03. Działka na 
której przewidziano inwestycję 
jest własnością Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
Uczelnia jest w posiadaniu 
kompletnej dokumentacji 
technicznej i projektowej dla 
realizacji przedsięwzięcia wraz 
z pozwoleniem na budowę. 
Inwestycja nie jest 
zlokalizowana na obszarach 
Natura 2000. 
Planowane przedsięwzięcie 
ma stanowić kontynuację I 
etapu budowy siedziby 
wydziałów lingwistycznych 
UW, współfinansowanego w 
ramach RPO WM 2007-2013 
(projekt na liście 
przedsięwzięć kluczowych 
województwa). Pierwszy etap 
zostanie zakończony w I 
kwartale 2013 r.  
W ramach II etapu powstanie 
obiekt o 4 kondygnacjach 
nadziemnych i 2 podziemnych. 
Znajdą się tutaj pomieszczenia 
funkcjonalne o charakterze 
akademickim z 
przeznaczeniem 
dydaktycznym, badawczym 
(m.in. ponad 100 sal 
dydaktycznych i 
ćwiczeniowych, laboratoria 
językowe) oraz ogólnym (m.in. 
pomieszczenia biblioteczne). 
Projekt obejmuje również 
zagospodarowanie zieleni na 
terenie przyległym, a także 
podstawowe wyposażenie w 
sprzęt (w tym meble). 
Beneficjentami projektu będą: 
studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
studentów WLS oraz WN, w 
tym także osoby 
niepełnosprawne - planowany 
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obiekt jest zaprojektowany 
jako w całości dostępny dla 
osób niepełnosprawnych (w 
przeciwieństwie do obecnych 
budynków, które nie są 
odpowiednio dostosowane), 
nauczyciele akademiccy UW, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników 
WLS oraz WN, Sektor 
przedsiębiorstw – przyszli 
pracodawcy absolwentów obu 
wydziałów, instytucje, urzędy 
oraz organizacje - szczególnie 
prowadzące działalność 
w obszarze szeroko 
rozumianych dziedzin życia 
społeczno-kulturalnego, inne, 
szczególnie mazowieckie, 
uczelnie, szkoły wyższe, a 
także kolegia językowe oraz 
jednostki szkolnictwa niższego 
szczebla. Niniejsze 
przedsięwzięcie będzie miało 
pozytywny wpływ na 
problemy, z którymi boryka się 
nie tylko UW ale także całe 
szkolnictwo wyższe, a 
mianowicie: słaby stopień 
znajomości języków obcych 
wśród populacji w porównaniu 
ze średnią Unii Europejskiej, 
utrudniony dostęp do 
wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej z zakresu 
języków obcych dla dzieci i 
młodzieży pochodzących z 
obszarów wiejskich, 
utrudniony dostęp do 
wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej z zakresu 
języków obcych dla dzieci i 
młodzieży pochodzących z 
obszarów wiejskich, brak 
dostosowania istniejących 
pomieszczeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Obiekt 
został w całości 
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zaprojektowany jako w całości 
dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Zakłada 
się, że realizacja 
przedsięwzięcia w sposób 
istotny przyczyni się do 
rozwoju infrastruktury 
dydaktycznej służącej nauce 
języków obcych na UW. Tym 
samym wpłynie na 
zwiększenie możliwości oraz 
podniesienie poziomu 
kształcenia studentów i 
doktorantów na kierunkach 
filologicznych. Podkreślić 
należy, że uczelnia posiada 
duże doświadczenie w tej 
dziedzinie oraz najszerszą 
w kraju ofertę programową. 
Kierunki studiów oferowane 
przez jednostki WLS UW, jak 
i WN UW już od 
kilkudziesięciu lat cieszą się 
znakomitą renomą 
i niezmiennie dużym 
zainteresowaniem kandydatów 
na studia. Od wielu lat oba 
wydziały znajdują się w 
czołówce krajowej jeżeli 
chodzi o ilość kandydatów na 
jedno miejsce. Kierunki 
oferowane przez jednostki 
WLS UW oraz WN UW cieszą 
się także coraz większym 
zainteresowaniem studentów 
zagranicznych 
odwiedzających Polskę w 
ramach różnorodnych 
programów wymian i 
współpracy. Jest to jeden z 
dodatkowych argumentów 
świadczących o tym, że 
obydwa wydziały realizują 
kształcenie akademickie na 
najwyższym, światowym 
poziomie. Tym bardziej istotny 
jeśli weźmiemy pod uwagę 
obecne tendencje 
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demograficzne oraz coraz 
bardziej widoczną potrzebę 
konkurowania z uczelniami 
zagranicznymi na rynku usług 
edukacyjnych. 
Programy studiów i metody 
dydaktyczne wykorzystywane 
na obu wydziałach wymagają 
dużej liczby sal ćwiczeniowych 
i specjalistycznych pracowni 
językowych. Liczba studentów 
jest limitowana liczbą takich 
sal dostępnych dla dydaktyki. 
Realizacja projektu w sposób 
trwały przyczyni się do 
przezwyciężenia obecnych 
trudności lokalowych oraz 
strukturalnych ograniczających 
w sposób zdecydowany 
realizację specyficznych dla 
tych kierunków studiów 
programów dydaktycznych i 
naukowych, 
uniemożliwiających 
poszerzenie oferty 
dydaktycznej wydziałów, a 
także zwiększenie liczby 
kształconych studentów. 
Projekt jest odpowiedzią na 
wciąż aktualne problemy 
polskiego systemu szkolnictwa 
wyższego – tj. niewielki 
związek między potrzebami 
dzisiejszego i przyszłego 
rynku pracy a ofertą 
dydaktyczną szkół. Znaczna 
część absolwentów ma coraz 
większe problemy ze 
znalezieniem pracy 
w wyuczonym zawodzie, 
dodatkowo też liczni 
pracodawcy narzekają na 
niewystarczający poziom 
znajomości języków obcych 
prezentowany przez polskich 
pracobiorców. W dobie 
rozwoju gospodarki globalnej i 
procesów integracyjnych 
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szczególnego znaczenia 
nabierają kompetencje 
językowe. Dlatego polskie 
uczelnie przywiązują coraz 
większą uwagę do jakości 
nauczania języków obcych. 
Umiejętność posługiwania się 
językami obcymi zwiększy 
mobilność zawodową 
absolwentów uczelni i ich 
konkurencyjność nie tylko na 
polskim, ale globalnym rynku 
pracy. Inwestycja wpłynie 
pozytywnie na podniesienie 
kwalifikacji absolwentów, 
wzrost ich mobilności i 
kontaktów międzynarodowych, 
przyczyni się zatem również 
do poprawy efektywności 
regionalnych zasobów pracy i 
konkurencyjności Mazowsza. 
Dane statystyczne pokazują, 
że znajomość przynajmniej 
jednego języka obcego 
zwiększa realne szanse na 
krajowym rynku pracy. Około 
45% osób, które nie znają 
języków obcych to osoby 
bezrobotne lub nieaktywne 
zawodowo, zaś w przypadku 
osób, które znają jeden lub 
więcej niż jeden język obcy 
wartości te wynoszą 
odpowiednio ok. 32 i 23%. 
 
2. „Budowa nowej siedziby 
Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu 
Warszawskiego” na terenie 
kampusu Ochota w 
Warszawie. 
 
W skład zespołu obiektów 
dydaktyczno-naukowych 
Wydziału Psychologii UW 
wejdą następujące obiekty: 
A: budynek administracyjno-
naukowy (8 kondygnacji) – 
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pow. całkowita: ok. 9 079 m² 
B: budynek dydaktyczny (3 
kondygnacje) – pow. 
całkowita: ok. 9 827 m² 
C: budynek laboratoryjno-
dydaktyczny (6 kondygnacji) – 
pow. całkowita: ok. 3 252 m² 
D: budynek o charakterze 
rekreacyjno-sportowym (nie 
objęty projektem)  
Szacowany koszt całej 
inwestycji (obiekty: A, B i C): 
ok. 109 mln PLN.  
Szacowany koszt I etapu 
inwestycji (budynek C wraz z 
garażem podziemnym): ok. 
44,9 mln PLN. 
Czas realizacji inwestycji: I 
etap obejmujący budynek C: 
2013 r. - 2015 r.(?)  
II etap obejmujący budynki A i 
B: 2015-2017. 
Lokalizacja przedsięwzięcia: 
teren zgrupowania (kampusu) 
„Ochota” Uniwersytetu 
Warszawskiego, na działce 
ewidencyjnej nr 18/2 w 
obrębie 2-02-09, położonej w 
rejonie ograniczonym ulicami: 
Banacha, Pasteura, 
Miecznikowa i Żwirki i Wigury. 
Działka na której przewidziano 
inwestycję jest własnością 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Obecnie Uniwersytet 
Warszawski jest w posiadaniu 
dokumentacji budowlanej dla 
realizacji całego 
przedsięwzięcia (etapy I i II). 
W marcu 2013 r. planowane 
jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę dla całego kompleksu. 
Inwestycja nie jest 
zlokalizowana na obszarach 
Natura 2000. 
 
Projekt dotyczy realizacji 
kompleksu budynków 
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mających stanowić siedzibę 
Wydziału Psychologii UW 
wraz z niezbędnymi 
inwestycjami towarzyszącymi. 
Kompleks służyć będzie 
prowadzeniu działalności 
dydaktyczno-badawczej w 
zakresie psychologii i nauk 
pokrewnych. Realizacja 
projektu przewidziana jest do 
przeprowadzenia w dwóch 
etapach. W I etapie zostanie 
zrealizowany budynek C (6 
kondygnacji) wraz z 
parkingiem pod całym 
kompleksem, zaś w II etapie 
pozostała cześć infrastruktury, 
czyli budynki A (8 kondygnacji) 
i B (3 kondygnacje). 
Jak wynika z przeprowadzonej 
analizy problemowej, braki 
powierzchni dydaktyczno-
badawczej oraz 
niedostosowanie funkcjonalne 
obecnie zajmowanego przez 
Wydział Psychologii budynku, 
przekładają się na komfort i 
jakość studiowania (jest to 
czynnik istotny z punktu 
widzenia jednej z grup 
beneficjentów ostatecznych 
czyli studentów i doktorantów) 
oraz mają wpływ na jakość 
kształcenia na kierunku 
„Psychologia”, realizowanym 
w ramach Wydziału. Brak 
konsolidacji i uporządkowania 
procesu dydaktyczno-
badawczego na Wydziale 
Psychologii w obrębie 
odpowiednio dostosowanego, 
wysoce funkcjonalnego 
budynku, dostosowanego do 
specyfiki kształcenia może w 
przyszłości osłabić pozycję 
konkurencyjną Uniwersytetu 
Warszawskiego w porównaniu 
do uczelni prywatnych, 
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również kształcących 
psychologów, a także 
ośrodków zagranicznych. 
Wydział Psychologii UW 
posiada obecnie wiodącą 
pozycję rynkową w zakresie 
psychologicznej oferty 
edukacyjnej, a także potencjał 
usługowy (w zakresie terapii i 
psychoterapii) i badawczy 
dzięki czemu jest w stanie 
sprostać wyzwaniom 
nowoczesnej gospodarki. 
Inwestycja zapewni nie tylko 
odpowiednią przestrzeń dla 
potrzeb edukacji i badań 
naukowych, ale przede 
wszystkim zagwarantuje 
wysoką jakość procesu 
dydaktycznego, dzięki temu, 
że możliwe stanie się 
wprowadzenie na Wydziale 
odpowiedniego programu 
rozwoju dydaktyki i badań. 
Projekt przyczyni się w 
znacznym stopniu do 
rozwiązania kluczowego dla 
polskiej edukacji i dydaktyki (a 
także nauki i gospodarki jako 
takiej) problemu, jakim jest 
wciąż zbyt niska 
konkurencyjność polskich 
uczelni w porównaniu do 
wiodących uczelni 
europejskich i światowych. 
Projekt będzie tym samym 
odpowiadał na 
zapotrzebowanie społeczne 
związane z większą 
dostępnością wiedzy 
psychologicznej, 
upowszechnianej poprzez 
seminaria, wykłady, studia na 
każdym poziomie kształcenia, 
a także będzie mieć wpływ na 
zwiększenie dostępności do 
terapii psychologicznej, która 
w postaci warsztatów i sesji 
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będzie realizowana w nowej 
siedzibie. 
Przewiduje się, że inwestycja 
wpłynie na rozwój oferty 
studiów I i II stopnia, rozwój 
specjalizacji oferowanych na 
kierunku „Psychologia”, rozwój 
innowacyjnych kursów, badań 
i inicjatyw edukacyjnych co 
wpłynie na wzrost liczby 
studentów, doktorantów oraz 
osób kształcących się w trybie 
„long-life learning” . Wzrośnie 
zatem współczynnik 
skolaryzacji w regionie 
Mazowsza. Przewidywany jest 
dalszy rozwój dydaktyki i prac 
naukowych prowadzonych na  
UW, co zwiększy jego 
konkurencyjność w układach 
międzynarodowych i pozwoli 
na realizację kolejnych 
projektów dydaktycznych i 
badawczych. 
Głównym efektem realizacji 
inwestycji będzie zapewnienie 
studentom, doktorantom, 
kadrze dydaktycznej, a także 
szerokim rzeszom 
społeczeństwa dostępu do 
nowoczesnej infrastruktury 
dydaktyczno-naukowej, na 
bazie której Wydział będzie 
mógł wprowadzić atrakcyjny i 
ambitny program rozwoju 
dydaktyki i badań, silnie 
zorientowany nie tylko 
akademicko, ale także 
wychodzący naprzeciw 
zapotrzebowaniu przyszłych 
pracodawców i wielu grup 
społecznych (osób 
niepełnosprawnych, osób 
zagrożonych marginalizacją 
społeczną, wykluczeniem lub 
dyskryminacją, dzieci, 
młodzieży, osób starszych). 
Inwestycja w nową siedzibę 
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Wydziału Psychologii będzie 
mieć oddziaływanie nie tylko 
regionalne – trzeba podkreślić, 
że ze względu na znaczenie i 
renomę UW będzie ono 
ponadregionalne i 
długofalowe. 
Oddziaływanie 
ponadregionalne projektu 
będzie wynikiem 
następujących czynników: 

 ulokowania inwestycji w 
Warszawie, głównej metropolii 
regionu i całego kraju,  co 
znacznie zwiększa siłę 
oddziaływania i wpływów 
projektu na pozostałe regiony; 

 ulokowania inwestycji w 
najbardziej rozwiniętym pod 
względem jakości i 
dostępności infrastruktury 
edukacyjnej i naukowo-
badawczej, regionie naszego 
kraju; 

 znaczenia i potencjału 
infrastruktury dydaktycznej i 
naukowo-badawczej skupionej 
w terenie Kampusu Ochota, 
gdzie będzie mieścić się nowa 
siedziba Wydziału Psychologii  
- umiejscowienie Wydziału 
Psychologii w tym rejonie 
będzie cenne  i zgodne z 
trendami rozwoju nauk 
psychologicznych, których 
związki z naukami 
przyrodniczymi, ścisłymi i 
eksperymentalnymi są w 
ostatnich latach na świecie 
intensywnie rozwijane. Dzięki 
bliskości renomowanych 
instytutów naukowych i uczelni 
w bliskim sąsiedztwie nowej 
siedziby Wydziału, projekt 
będzie mieć wpływ na rozwój 
interdyscyplinarności 
kształcenia i prowadzonych 
badań. Wiele z tematów 
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badań zaproponowanych do 
realizacji przez Wydział 
Psychologii z uwagi na swój 
zakres i wybitnie 
interdyscyplinarny charakter 
wymagać będzie stworzenia 
zespołów badawczych 
złożonych z wielu osób, w tym 
specjalistów z innych niż 
psychologia dziedzin wiedzy 
(np. medycyny, farmacji, 
chemii, kognitywistyki, 
matematyki i informatyki, 
biologii systemowej, 
antropologii, lingwistyki, 
socjologii, filozofii i In.). 
Lokalizacja projektu na terenie 
Kampusu Ochota z pewnością 
ułatwi tworzenie i współpracę 
takich właśnie zespołów; 

 kształcenia na UW dużej 
grupy studentów spoza 
obszaru województwa 
mazowieckiego, w tym z 
terenów wiejskich i mniejszych 
miast, którzy podejmując w 
przyszłości zatrudnienie w 
rodzinnych stronach będą 
wykorzystywać i 
upowszechniać zdobytą 
podczas studiów 
uniwersyteckich wiedzę i 
kompetencje; 

 szeroko rozwijanej 
współpracy Wydziału 
Psychologii z innymi 
uczelniami, instytucjami 
naukowymi w Polsce i na 
świecie oraz licznymi 
podmiotami otoczenia 
zewnętrznego (administracja, 
służba zdrowia, szkolnictwo, 
oraz sektor przedsiębiorstw). 
Dzięki realizacji projektu, 
uzyskanemu dzięki niemu 
potencjałowi 
infrastrukturalnemu, a także 
dzięki potencjałowi 
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kadrowemu, oferta Wydziału 
Psychologii UW w zakresie 
dydaktyki, kształcenia, terapii, 
prac badawczych i naukowych 
będzie na tyle unikalna w skali 
kraju, że będzie mogła 
wyznaczać nowe kierunki 
rozwoju w dziedzinie nauk 
psychologicznych i powiązania 
ich z innymi dziedzinami 
wiedzy. 
Najważniejsze oddziaływania 
projektu w odniesieniu do 
całego społeczeństwa – ale i 
do poszczególnych osób, 
jednostek – podmiotów 
praktyki psychologicznej: 
1. Podniesienie jakości 
kształcenia studentów i 
doktorantów na kierunku 
„Psychologia”, a także 
zaoferowanie możliwości 
kształcenia w trybie long-life 
learning dla wielu grup 
beneficjentów ostatecznych; 
2. Podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji  absolwentów 
Wydziału Psychologii i lepsze 
przygotowanie ich do podjęcia 
w przyszłości pracy 
zawodowej, zgodnie z 
oczekiwaniami społecznymi, 
oczekiwaniami pracodawców i 
potrzebami bardzo szerokiego 
rynku; 
3. Lepsze przygotowanie 
studentów kształcących się na 
studiach I i II stopnia do pracy 
badawczej pod kątem 
projektów badawczych, 
realizowanych w 
międzynarodowych lub 
interdyscyplinarnych 
zespołach; 
4. Poprawa warunków pracy 
dydaktycznej i prowadzenia 
badań dla kadry akademickiej, 
a zwłaszcza młodych 
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pracowników naukowych 
dzięki dostępności 
odpowiedniej liczby 
pomieszczeń przeznaczonych 
dla celów dydaktycznych, o 
wysokiej funkcjonalności i 
efektywności technologicznej. 
5. Poprawa dostępności i 
efektywności terapii dla 
pacjentów obu ośrodków 
psychoterapii prowadzonych w 
obrębie Wydziału Psychologii 
(Akademicki Ośrodek 
Psychoterapii i Ośrodek 
Terapeutyczny dla Dzieci), 
które w wyniku inwestycji 
zlokalizowane zostaną w 
planowanym do realizacji 
budynku; 
6. Zapobieganie 
uprzedzeniom społecznym, 
dyskryminacji i wykluczeniu 
osób niepełnosprawnych,  
wywodzących się z innych 
grup etnicznych i religijnych, 
ze wsi i terenów 
małomiasteczkowych, osób 
starszych, chorych, 
zagrożonych wykluczeniem i 
In. dzięki wdrożeniu 
nowatorskich programów 
kształcenia w obrębie studiów 
kierunkowych, programów 
edukacyjnych i inicjatyw 
badawczo-naukowych 
(„Społeczne aspekty 
niepełnosprawności”, Ośrodek 
badań i rozwiązywania 
konfliktów, Pracownia Badań 
nad Polskim Językiem 
Migowym i Komunikacją 
Głuchych, „Uprzedź 
uprzedzenia”: kompleksowy 
projekt kształtowania 
niestereotypowego obrazu 
osób z niepełnosprawnością 
wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym, Centrum 
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Badań nad Uprzedzeniami); 
7. Poprawa dostępności 
wsparcia i poradnictwa 
psychologicznego dla osób w 
różnym wieku i na różnych 
etapach rozwoju, będących w 
sytuacji trudnej, kryzysowej 
lub dysfunkcyjnych (Klinika 
Psychologiczna dla Dzieci i 
Młodzieży, Poradnia dla 
rodziców i dzieci 
doświadczających trudności 
wychowawczych, Ośrodek 
Terapii Rodzin, Centrum 
badań przesiewowych i 
wspierania rozwoju dzieci oraz 
młodzieży, Pracownia 
Psychologii Środowiskowej); 
8. Wsparcie procesów 
integracji społecznej osób 
starszych, zagrożonych 
wykluczeniem - poprzez 
realizację działania 
skierowane na integrację osób 
w podeszłym wieku (studia 
podyplomowe 
„Psychogeriatria”, szkolenia 
dla opiekunów osób w 
podeszłym wieku, 
„Laboratorium diagnozy i 
treningu pamięci”); 
9. Opracowanie programów 
profilaktycznych i 
terapeutycznych, 
ukierunkowanych na 
wspieranie rozwoju 
kompetencji społecznej w 
interakcjach dzieci z dorosłymi 
i rówieśnikami, co znajdzie 
zastosowanie w profilaktyce 
wykluczenia społecznego, 
które często jest udziałem 
dzieci z problemami w 
interakcjach społecznych 
(Laboratorium do badania 
interakcji społecznych dzieci). 
Programy te w przyszłości 
będą mogły być 



Odpowiedzi na pytania pomocnicze/ fakultatywne 

 
upowszechniane i rozwijane w 
ramach poradni, szkół, 
ośrodków terapeutycznych, 
przekładając się na poprawę 
zdrowia i sytuacji objętych nimi 
osób; 
10. Lepsze ukierunkowanie 
polityki edukacyjnej i 
społecznej państwa w 
zakresie zdrowia 
psychicznego i adaptacji 
społecznej dzieci i młodzieży, 
a także osób dorosłych, osób 
starszych,  osób 
niepełnosprawnych; 
11. Opracowanie form 
skuteczniejszego udzielania 
pomocy psychologicznej 
osobom (pacjentom) 
wymagającym takiego 
wsparcia i terapii (w różnych 
zakresach); 
12. Wzmocnienie wizerunku 
zawodu psychologa jako 
zawodu zaufania społecznego;  
13. Popularyzacja wiedzy 
psychologicznej w 
społeczeństwie. 
 
3. „Budowa budynku 
dydaktyczno-naukowego 
Wydziału Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego przy ul. 
Bednarskiej w Warszawie” 
 
Powierzchnia netto obiektu: 
ok. 9 618 m² 
Szacowany koszt całej 
inwestycji: ok. 55,4 mln PLN 
Czas realizacji inwestycji: lata: 
2014 – 2016. 
Lokalizacja inwestycji: 
Przedsięwzięcie realizowane 
na terenie miasta Warszawa, 
przy ul. Bednarskiej 2/4, na 
Powiślu w kwartale ulic: 
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Bednarska – Dobra – 
Wybrzeże Kościuszkowskie – 
Nowy Zjazd. Działka na której 
przewidziano inwestycję jest w 
użytkowaniu wieczystym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przedmiotowa inwestycja 
zlokalizowana jest na działce 
ewidencyjnej nr: 35, 86 oraz 
części nieruchomości nr 8, 11 i 
34 w obrębie 5-04-01. 
Obszar, na którym 
zlokalizowana jest inwestycja, 
objęty jest ochroną 
konserwatorską, posiada 
wszelkie niezbędne zalecenia i 
decyzje konserwatorskie. 
Przedsięwzięcie posiada 
przygotowany projekt 
budowlany. 
Inwestycja nie jest 
zlokalizowana na obszarach 
Natura 2000. 
 
Przedmiotem projektu jest 
budowa i wyposażenie 
nowego trzykondygnacyjnego 
obiektu uniwersyteckiego dla 
Wydziału Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych UW do 
celów naukowo-
dydaktycznych wraz z 
garażem podziemnym i 
elementami 
zagospodarowania terenu przy 
ul. Bednarskiej 2/4  w 
Warszawie. 
Bezpośrednimi beneficjentami 
realizacji inwestycji będzie 
ogół studentów (w 
szczególności Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW), oraz 
pracownicy obu wydziałów. 
Ponadto wśród beneficjentów 
ostatecznych należy także 
wymienić mieszkańców 
Warszawy i regionu oraz 
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potencjalnych pracodawców 
absolwentów Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW. 
Inwestycja jest odpowiedzią 
na aktualne problemy 
Wydziału. W obecnym stanie 
infrastrukturalnym bardzo 
trudne staje się między innymi 
uruchomienie nowych 
kierunków studiów. Bariery 
związane z niewystarczającą 
bazą lokalową ograniczają 
plany rozwojowe UW, 
utrudniając czy nawet 
uniemożliwiając poszerzanie i 
unowocześnianie procesu 
kształcenia, czyniąc go 
bardziej efektywnym. Kwestia 
ograniczeń związanych z 
niewystarczającą i 
rozproszoną bazą lokalową 
uczelni oraz 
niewystarczającym 
wyposażeniem w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny nie sprzyja 
działaniom związanym z 
zachowaniem i poprawianiem 
pozycji konkurencyjnej UW na 
rynku szkolnictwa wyższego. 
Oferta dydaktyczna WDiNP 
składa się z siedmiu niezwykle 
atrakcyjnych i prestiżowych 
kierunków studiów 
(bezpieczeństwo wewnętrzne, 
dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, europeistyka i 
europeistyka 
wschodniosłowiańska, 
politologia, polityka społeczna, 
nauka o rodzinie oraz stosunki 
międzynarodowe), od lat 
cieszących się niesłabnącą 
popularnością wśród 
maturzystów. Dodatkowo 
Wydział posiada bogatą ofertę 
studiów podyplomowych, 
prowadzi także kształcenie na 

http://wdinp.itas.pl/dzialy/kandydaci/pokaz/1060
http://wdinp.itas.pl/dzialy/kandydaci/pokaz/1109
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studiach doktoranckich. 
Absolwenci Wydziału to 
nowocześnie i wszechstronnie 
wykształceni fachowcy, 
niezwykle cenieni na rynku 
pracy. Potwierdzają to 
wszelkiego rodzaju rankingi i 
statystyki.  
Projektowany budynek 
dydaktyczno-naukowy to 
gmach o trzech 
kondygnacjach naziemnych i 
dwóch kondygnacjach 
podziemnych.  
Projekt stanowi element 
inwestycji, która będzie 
realizowana w trzech etapach: 
Etap A – obejmuje północną 
niezabudowaną część terenu i 
polega na budowie 
trzykondygnacyjnego gmachu 
Wydziału Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych wraz z 
dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym. 
Etap B – obejmuje środkową 
część działki i będzie polegał 
na budowie dwóch skrzydeł 
budynku – jednego od strony 
ul. Dobrej, drugiego od strony 
ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie. Skrzydła 
będą dwukondygnacyjne i 
będą kontynuowały linię 
zabudowy etapu A, budynki 
nie będą podpiwniczone. 
Pomiędzy skrzydłami na 
miejscu istniejącego pawilonu 
dobudowanego do budynku 
Łazienek Majewskiej 
zaprojektowano zielony 
dziedziniec. 
Etap C – będzie obejmował 
rewaloryzację zabytkowego 
budynku łazienki Teodozji 
Majewskiej wraz podziemnym 
połączeniem go z całym 
kompleksem. 
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Społeczny, gospodarczy, a 
przede wszystkim naukowy 
potencjał otoczenia uzasadnia 
lokalizację Projektu w pobliżu 
kampusu uniwersyteckiego. 
Wybudowany nowoczesny 
obiekt dydaktyczno-naukowy 
przy ulicy Bednarskiej w 
Warszawie będzie 
wykorzystywany przede 
wszystkim do celów 
dydaktycznych. Planuje się, że 
w salach wykładowych 
odbywać się będą również 
ogólnodostępne seminaria, 
konferencje, wykłady. Znajdą 
tam również siedzibę 
studenckie koła naukowe. 
Planowane utworzenie na I 
piętrze nowego budynku 
pracowni komputerowych 
(łącznie 3 sale w budynku) 
służących studentom WDiNP 
UW, umożliwi realizację 
projektów z wykorzystaniem 
technik multimedialnych. 
Przedmiotowy obiekt będzie w 
pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Planowana inwestycja ma w 
zamierzeniu nie tylko 
wzbogacić bazę dydaktyczną, 
ale i stworzyć warunki do 
prowadzenia działalności 
popularyzującej wśród 
mieszkańców Warszawy i 
regionu wiedzy na temat 
świata współczesnego. 
Ponadto projekt przyczyni się 
do budowy gospodarki opartej 
na wiedzy, która wymaga 
ciągłego podnoszenia 
umiejętności korzystania z 
nowoczesnych technik 
informacyjnych i 
komunikacyjnych. Realizacja 
projektu będzie sprzyjać 
lepszemu wykorzystaniu 
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efektów kształcenia na 
regionalnym i krajowym rynku 
pracy oraz znacząco wpłynie 
na podniesienie potencjału 
kadrowego uczelni, stworzy 
lepsze szanse rozwoju dla 
młodych studiujących w niej 
osób. Inwestycja w 
infrastrukturę UW pozwoli na 
zwiększenie poziomu 
rekrutacji oraz podniesienie 
atrakcyjności i poziomu 
studiowania dzięki 
zapewnieniu lepszych 
warunków procesu nauczania.  
 
Ponadto w Załączniku do 
formularza zgłaszania uwag 
(Wstępna analiza dokumentu 
„Założenia do regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa mazowieckiego 
na lata 2014-2020 pod kątem 
wykorzystania technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych) zawarto 
również informację o 
potencjalnych projektach z 
dziedziny ICT, które uczelnia 
chciałaby realizować w 
najbliższych latach. Opisy 
projektów zostaną rozwinięte i 
uszczegółowione w 
najbliższym czasie za 
pośrednictwem aplikacji 
Mazowiecki Bank Projektów. 
 
Pozostałe projekty 
priorytetowe UW również 
zostaną zgłoszone w 
najbliższym czasie poprzez 
aplikację Mazowiecki Bank 
Projektów. 
 
 

Powiat Węgrowski Najbardziej efektywne działania w 
obecnym okresie programowania, 
które należy kontynuować:   
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Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju 
Mazowsza.  
Działanie 2.2 Rozwój e-usług 

Priorytet III Regionalny system 
transportowy.  

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa 

Priorytet IV Środowisko, 
zapobieganie zagrożeniom i 
energetyka 

Działanie 4.4 Ochrona przyrody, 
zagrożenia, systemy monitoringu 

Priorytet VII Tworzenie i poprawa 
warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego 

Działanie 7.1 Infrastruktura służąca 
ochronie zdrowia i życia 

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca 
edukacji 

Działanie 7.3 Infrastruktura służąca 
pomocy społecznej 

Powyższe działania należy 
kontynuować w pełnym zakresie, 
zwłaszcza działania z zakresu 
poprawy infrastruktury lokalnej.  

Powiat Płoński Naszym zdaniem należy kontynuować 
wsparcie w zakresie budowy dróg 
lokalnych, które są podstawą rozwoju. 
Konieczna jest również kontynuacja  
wsparcia dla inwestycji oświatowych i 
zdrowotnych, gdyż wciąż na wielu 
obszarach Mazowsza dostęp do nich 
jest bardzo ograniczony. Wskazanym 
jest również rewitalizacja miast, dzięki 
której przywracane są społeczności 
lokalnej obszary zaniedbane. 

 Naszym zdaniem najważniejsze są 
cele tematyczne dotyczące 
transportu, ochrony zdrowia oraz 
edukacji.  W powiecie płońskim, 
pomimo wielu inwestycji w tym 
zakresie, wciąż są wielkie potrzeby, 
które bez środków zewnętrznych 
długo nie zostaną zrealizowane.  

 

  

Łosickie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 
EQUUS/Regionalny 
Ośrodek EFS w 
Siedlcach 

W obszarze edukacji jednym z 
najbardziej efektywnych działań w 
okresie programowania 2007-
2013 jest wsparcie w ramach 
działania 9.2 Podniesienie jakości 

Kadra ROEFS Siedlce 
proponuje włączyć do 
RPO WM w obszarze 
rynku pracy oraz 
integracji społecznej 

 Zdaniem Kadry ROEFS 
Siedlce należy zapewnić 
szczególne wsparcie 
subregionu siedlecko-
ostrołęckiego, bez względu 
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i atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego. Zdaniem kadry 
ROEFS Siedlce należy utrzymać 
wysoki poziom cross-financingu w 
działaniach dot. kształcenia 
zawodowego. Wsparcie 
finansowe umożliwia realizację 
programów rozwojowych w 
szkołach zawodowych, 
dostosowanie procesu edukacji do 
rynku pracy (rozwój kierunków 
kształcenia zgodnie z potrzebami 
rynku pracy). Nowoczesne 
kształcenie zawodowe wymaga 
specjalistycznego sprzętu nowej 
generacji, a doposażenie bazy 
dydaktycznej ma bezpośredni 
wpływ na podniesienie poziomu 
kształcenia i zwiększenie jego 
efektywności. Uczniowie szkół 
zawodowych mają możliwość 
zdobycia dodatkowych kwalifikacji 
i uprawnień przyczyniających się 
do poprawy ich sytuacji na rynku 
pracy. Praktyki i staże umożliwiają 
uczniom nabycie praktycznych 
umiejętności pożądanych przez 
przyszłych pracodawców. 

polityki flexicurity, która 
programowo 
zorientowana jest na 
łączenie rozwiązań z 
zakresu polityki 
społecznej i polityki 
rynku pracy, które 
tradycyjnie postrzegane 
są jako wzajemnie 
ograniczające się. 
Wymaga to stworzenia 
systemu 
zabezpieczającego 
ścisłą współpracę 
publicznych i 
niepublicznych służb 
zatrudniania oraz 
podmiotów działających 
w obszarze 
wykluczenia 
społecznego (znacznie 
wykraczającą poza 
stosowane w okresie 
programowania 2007-
2013 porozumienia 
OPS-ów i PCPR-ów z 
powiatowymi urzędem 
pracy, określającego 
zasady współpracy).  

 

na to, czy subregion 
zostanie objęty programem 
operacyjnym, związanym z 
rozwojem Polski 
Wschodniej, czy też nie.  

 

ROEFS Ciechanów W obecnym okresie 
programowania 2007-2013 
najbardziej efektywne projekty na 
terenie subregionu 
ciechanowskiego to te, które 
zawierały szeroki wachlarz 
ofertowy, zapewniały 
kompleksowość wsparcia i 
odpowiadające na rzeczywiste 
potrzeby odbiorców. Można tu 
zaliczyć:. 

- wsparcie przy otwieraniu i 
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prowadzeniu działalności 
gospodarczej (6.2 POKL) – duża 
część przedsiębiorców nadal 
prowadzi działalność,  

- podwyższanie i aktualizacja 
kwalifikacji i umiejętności zarówno 
dla osób bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo (6.1.1, 
7.1.1, 7.1.2 POKL), jak również 
dla osób pracujących czy 
zagrożonych zwolnieniem z pracy 
(8.1.1, 8.1.2). Wiedza i 
umiejętności każdego człowieka 
są najlepszym kapitałem, który 
jeśli nie dziś to z pewnością w 
przyszłości przełoży się na 
rezultat, np. znalezienie 
zatrudnienia, wyższy poziom 
świadczonej pracy, umiejętność 
pracy w zmieniających się 
warunkach. Znajomość rynku 
pracy, oczekiwań własnych i 
pracodawców ułatwia 
dostosowanie się do 
zmieniających się uwarunkowań 
oraz uświadamia każdemu 
człowiekowi na potrzebę 
kształcenia przez całe życie. Poza 
zdobyciem nowych kwalifikacji i 
umiejętności ważną rolę widzimy 
w pracy doradców zawodowych.  

- ważne rezultaty wiążą się z  
wdrażanymi działaniami w 
ramach projektów edukacyjnych: 
przedszkolnych (9.1.1 POKL) 
oraz szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych (9.1.2 i 9.2 
POKL). W wyniku 
podejmowanych działań 
powstało wiele przedszkoli na 
obszarach, gdzie nie było 
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możliwości edukacyjnych dzieci 
w wieku przedszkolnym, 
nastąpiły zmiany w świadomości 
rodziców, dziadków, a przede 
wszystkim dzieci.  

Możliwość dodatkowych zajęć, 
wyrównywania szans 
edukacyjnych czy rozwoju 
zainteresowań dzieci i młodzieży 
wpłynęło na wyższy poziom 
wiedzy i świadomość 
uczestników projektów o 
możliwościach jakie daje nam 
nauka oraz inwestycja w własną 
osobę. 

W nowym okresie 
programowania należy 
kontynuować w/w wsparcie. 

ROEFS w 
Radomiu 

- Działanie w zakresie Priorytetu 
VI, VII PO KL  

-  Działania w ramach Priorytetu I 
PO KL , Zatrudnienie i integracja 
społeczna. 

-  Działania należałoby 
kontynuować. Wprowadzać 
nowe możliwości zatrudnienia w   
danych obszarach, ułatwiając np. 
przedsiębiorcom zatrudnianie 
osób bezrobotnych.  

Z działań realizowanych 
w nowym okresie 
programowania powinny 
być w Priorytecie VIII 
również osoby 
reprezentujące 
mniejszości narodowe i 
etniczne, m.in. 
Romowie, wśród 
których bezrobocie 
oscyluje na poziomie 
około 90proc. Są 
największą liczebnie 
mniejszością etniczną 
zamieszkującą kraj oraz 
największą 
mniejszością etniczną 
zamieszkującą woj. 
mazowieckie. Kolejną 
barierą są różnice 
kulturowe i 
dyskryminacja oraz brak 
nawyku pracy.  

- cel tematyczny 8. Wspieranie 
zatrudnienia i mobilności 
pracowników  

-  cel tematyczny 9. Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem  

 

- Dotyczące Priorytetu VIII 
Rozwój rynku pracy 

- Dotyczące Priorytetu 
IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 
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  Zdecydowanie 
ważnym będzie 
wspieranie osób  w 
ramach 
Równouprawnienia  płci 
oraz  godzenia życia 
zawodowego i 
prywatnego.  

ROEFS Ostrołęka Do jednych z bardziej 
efektywnych działań w ramach 
PO KL 2007-2013 naszym 
zdaniem należą projekty 
realizowane w ramach działania 
9.5 PO KL. Dzięki tym „małym 
projektom” udało się 
aktywizować ludzi i organizacje 
ze społeczności wiejskich oraz 
zbudować i wzmocnić ich 
doświadczenie i potencjał. 
Dlatego tego typu wsparcie 
należałoby kontynuować. 

 

W naszej opinii w 
okresie 2014-2020 
należy uwzględnić: 

- dziania mające na celu 
budowanie postaw 
przedsiębiorczych 
wśród młodzieży; 

- działania ułatwiające 
matkom powrót na 
rynek pracy – godzenie 
życia macierzyńskiego z 
zawodowym; 

- działania innowacyjne 
mając na celu 
pobudzenie 
przedsiębiorczości na 
wsiach. 

 

Wsparcie w obszarze 
zapewnienia dostępu do 
zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy i 
nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw 
na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności 
pracowników (Cel 8) 

Wsparcie aktywnej integracji (Cel 
9) 

Wsparcie dla sektora ekonomii 
społecznej w gospodarce 
województwa mazowieckiego i w 
działaniach na rzecz włączenia 
społecznego i przeciwdziałania 
ubóstwu (Cel 9). 

Poprawa dostępności do 
infrastruktury zdrowotnej i 
społecznej na terenie Mazowsza 
(Cel 9) 

Wspierania kształcenia 
zawodowego i zwiększanie 
uczestnictwa osób dorosłych w 
kształceniu ustawicznym (LLL) 
(Cel 10).  

Zwiększenie uczestnictwa osób 
dorosłych w edukacji formalnej i 
pozaformalnej (Cel 10)  

 1. Określ zakres 
projektów do realizacji w 
ramach RLKS. 
W ramach RLKS mogłyby być 
realizowane projekty w 
zakresie integracji i aktywizacji 
społecznej, edukacji, 
przedsiębiorczości, 
dziedzictwa kulturowego. 
Podstawowym warunkiem ich 
realizacji byłby ich charakter 
partycypacyjny oraz 
adekwatność na 
zdiagnozowane potrzeby. 
 
2. Zaproponuj sposób 
organizacji Lokalnej Grupy 
Działania. 
LGD swoim zasięgiem 
obejmuje gminy, w obrębie 
których działają szerokie 
partnerstwa lokalne na rzecz 
rozwoju społeczno-
gospodarczego skupiające 
przedstawicieli sektora 
publicznego, obywatelskiego i 
prywatnego, chcących 
współdziałać na rzecz rozwoju 
gminy. Partnerstwa te 
stanowią wsparcie i zaplecze 
dla lokalnych inicjatyw 
oddolnych na poziomie 
jednego sołectwa lub kilku 
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 sołectw. Na takie inicjatywy 
LGD przekazuje środki. W 
tworzeniu partnerstw oraz 
inicjowaniu i aktywizowaniu 
grup w sołectwach wskazane 
jest wykorzystanie 
doświadczenia pracy 
animacyjnej ROEFS. 
3. Wskaż tryby wyboru 
projektów w ramach RLKS, 
który będziesz chciał wdrożyć.  
Wybór projektów przez 
niezależną komisję 
Ocena formalna i 
merytoryczna w biurze – 
skrócenie okresu 
rozpatrywania wniosków  
 


