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Lp. Rozdział/Punkt/ Strona Uwaga Stanowisko RF 

Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu Podwarszawskiego 

1.  Cel tematyczny 9. 
Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem/ 
 

Bardzo ważny cel z racji pogłębiającego się w Polsce ubóstwa. Niestety, 
niewiele sensownych rozwiązań zostało zaproponowanych. Totalnym 
nieporozumieniem jest zagadnienie pt 
Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w gospodarce województwa 
mazowieckiego i w działaniach na rzecz włączenia społecznego i 
przeciwdziałania ubóstwu.  
>W 2005 r. udział sektora gospodarki społecznej w produkcie krajowym brutto 
(PKB) wyniósł w Polsce 4%, zaś podmioty gospodarki społecznej zatrudniały na 
podstawie stosunku pracy niemal 433 tys. pracowników, co stanowiło 3,4% 
pracujących w gospodarce narodowej oraz 4,5% zatrudnienia najemnego w 
gospodarce narodowej. Istotne z punktu widzenia realizacji Celu 9 są wyniki 
badań, na które powołuje się MCPS, które wskazują na istotny, socjalny wymiar 
funkcji zatrudnieniowej gospodarki społecznej: 
 
Prawdopodobnie pomylono tu dwa pojęcia: gospodarki społecznej w wersji 
rynkowej, w jej skład wchodzą m.in. wszelkiej maści spółdzielczość 
(mieszkaniowa, bankowa, pracy) organizacje pozarządowe i inne podmioty 
gospodarcze niekoniecznie nastawione na zysk (?), dlatego mamy w 2005 r 
ponad 400 tys zatrudnionych, wysoki udział w PKB. Tu socjalny wymiar 
zatrudnieniowy jest marginalny. Również podawane niżej w dokumencie dane 
dotyczące zatrudnienia w wersji procentowej niewiele mówią. 
Opieranie się w roku 2012 na danych z 2005 podważa ich przydatność. Zresztą 
jest to wysokiej klasy naciąganie statystyk pod potrzeby idei. 

Z drugiej strony mamy ekonomię społeczną, która pojawia się w 2004r 
, ma ona na celu zatrudnienie społeczne osób dotkniętych oraz zagrożonych 
różnymi postaciami społecznego wykluczenia. Jej wiodącą formą organizacyjną 
miały być spółdzielnie socjalne, zatrudniające osoby wykluczone. Liczba ss. 
Jest nieznana, niewiele wiadomo o ich kondycji finansowej oraz poziomie i 
rodzaju zatrudnienia osób wykluczonych. 

 
Brakuje totalnie pomysłu na przeciwdziałanie ubóstwu, przede 

wszystkim dzieci i młodzieży, bezdomności- która będzie narastać w związku z 
wejściem prawa o eksmisjach donikąd. Integracja osób niepełnosprawnych. 
Powielane są dotychczasowe błędy. Przede wszystkim powinna być 
prowadzona aktywizacja zawodowa osób z lekką i umiarkowaną 
niepełnosprawnością. Poprzez wspierania tworzenia i utrzymywania miejsc 
pracy. Bezsensem są prowadzone w 2007-13 działania systemowe ops-ów  
PCPR-ów.  
 

Cel 9 Uwaga nieuwzględniona 

 
Zgodnie z wyjaśnieniami MCPS, dane które kwestionuje  
FWRRP pochodzą z następującego źródła: Nałęcz S., 
Polska gospodarka społeczna w ujęciu tradycyjnym - 
synteza, [w:], Nałęcz S., (red.), Gospodarka społeczna w 
Polsce. Wyniki badań 2005-2007, Instytut Studiów 
Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 15, 20. Za 2011 r. 
były to najbardziej aktualne i zbiorcze dane. Zostały 
przytoczone w Założeniach, aby pokazać dystans między 
rolą ekonomii społecznej w gospodarce Polski i  innych 
krajów UE. Tym samym wskazany został potencjał Rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i potrzeba 
wspierania ich Rozwoju.  Na tym etapie zrezygnowaliśmy z 
przytaczania danych z 2005 r., do czasu ewentualnego 
uzyskania bardziej aktualnych informacji.  
 
Dopiero teraz wypracowuje się definicje dotyczące 
ekonomii społecznej, które mają być zawarte w ustawie o 
przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie 
społecznym.   
 
W dokumencie podana jest liczba spółdzielni socjalnych i 
innych podmiotów, a w piśmie jest zarzut, że nie ma takich 
danych.  
 
Uwagi dotyczące przeciwdziałania ubóstwu mają bardzo 
ogólny charakter, a ocena realizacji projektów systemowych 
przez ops i pcpr nie jest udokumentowana wynikami badań 
ewaluacyjnych. 
 

2.  Cel tematyczny 10 
Inwestycje w edukację, 

Wypada edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to błąd wobec: 
a) ubóstwa dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (2,5 miliona w Polsce). Nie 

Cel 10 - Uwaga częściowo uwzględniona.  

Kwestia wsparcia dzieci/młodzieży i szkół podstawowych i 
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umiejętności i uczenie 
się przez całe życie  
 

ma wiec sensu działanie  
3.2.1 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym wśród 
młodzieży w wieku 15-24 lata; 

b) Pogarszającej się infrastruktury i wyposażenia szkół, przede wszystkim 
wiejskich, 

c) Spadku poziomu kształcenia szkolnego, 
d) Pogarszających się kompetencji nauczycielskiej. 

W dokumencie mamy edukację przedszkolną oraz ponadgimnazjalną i 
dorosłych. Pominiecie dwóch etapów jest błędem. 
Wspierania kształcenia zawodowego i zwiększanie uczestnictwa osób 
dorosłych w kształceniu ustawicznym (LLL). 

Słabe rozpoznanie problemu. Przede wszystkim pod kątem wymogów UE, m.in. 
w zakresie Europejskich Ram Kwalifikacji Zawodowych oraz Krajowej Ramy 
Kwalifikacji. Są błędy w rozumieniu kształcenia zawodowego, które dzieli się na 
formalne, poza formalne oraz nieformalne uczenie się.  

 

gimnazjalnych będzie podlegać dalszym analizom oraz 
konsultacjom z MRR. 
W czasie opracowywania  Założeń (…) zdecydowano, że w 

nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 wsparcie nie 
będzie kierowane do szkół prowadzących kształcenie 
ogólne.  
Natomiast zgodnie z ostatnimi ustaleniami (w tym podczas 
spotkania z MRR) w projekcie Programu uwzględnione 
zostanie wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie 
ogólne. Aktualnie nie podjęto decyzji, czy wsparcie będzie 
kierowane jedynie do szkół na obszarach wiejskich. 
 
 
Kwestia zapisów dot. kształcenia ustawicznego wymaga 
dalszych prac oraz będzie konsultowana z MRR 

3.  Cel tematyczny 8 
Wspieranie zatrudnienia 
i mobilności 
pracowników, 

Zawarte treści mają charakter zbyt ogólny.  Uwaga nie uwzględniona. Jej charakter jest ogólny. W 
projekcie  RPO WM uszczegółowiono zapisy i tym samym 
jest ona bezprzedmiotowa. 

Gmina Rzekuń 

4.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej 
Cel 4 i Cel 6 

Brak analizy o stanie technicznym dróg, lokalnych w małych samorządach, 
powiatach i województwie, brak analizy o stanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenach wiejskich. Brak analiz powoduje brak możliwości przedstawienia ile 
jest braków w budowie dróg. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Analiza dróg lokalnych nie jest konieczna w przedmiotowym 
dokumencie, ponieważ w kolejnej perspektywie ten obszar 
będzie podlegał ograniczonemu dofinansowaniu.  
W diagnozie w części „Gospodarka wodna” znajduje się 
analiza gospodarki wodno-ściekowej (26). Jest też mowa o 
monitorowaniu jakości wód, jednakże dodano stosowany 
fragment stanowiący głębszą analizę gospodarki wodno-
ściekowej. 

5.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 6 

Brak informacji o utylizacji azbestu. Jest to bardzo duży odsetek inwestycji 
budowanych w lata 60 budynków z pokryciem azbestowym 

Uwaga częściowo uwzględniona  
W diagnozie w części „Gospodarka odpadami” jest 
informacja o unieszkodliwianiu azbestu, jednakże diagnoza 
zostanie rozszerzona o dokładniejsze informacje w zakresie 
azbestu, jeśli obszar ten zostanie wybrany do objęcia 
interwencją. 

6.  Uwagi ogólne Zbyt duży położny jest nacisk na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości 
zbyt mały na rozwój infrastruktury technicznej: dróg, melioracji, gospodarki 
wodno-ściekowej w miastach , gminach województwa mazowieckiego. Prawie 
nic niema o oddolnych inicjatywach, na terenach poza metropolią Warszawską, 
które są bardzo ważne dla społeczności lokalnej małych miast, gmin 
województwa mazowieckiego, brak możliwości np. zakupu sprzętu tzw. 

Uwaga nieuwzględniona 
Takie ukierunkowanie wsparcia wynika z decyzji KE. 
Strategia 2020 oraz projekty WSR, rozporządzeń unijnych 
oraz sama KE podczas spotkań (m.in. 39 KM grudzień 
2012) wskazuje, że właśnie innowacyjność, włączenie 
społeczne itd mają być wspierane, odejście od dróg i 
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ciężkiego dla Straży Pożarnych   inwestycji infrastrukturalnych w ramach RPO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 

7.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej 
Cel 9 
 

We wstępnych obszarach wsparcia w ramach celów tematycznych  nie  
uwzględniono ochrony zdrowia w szeroko pojetym zakresie (narastająca ilość 
zachorowań na choroby cywilizacyjne w tym: nowotwory, zawały , udary; zbyt  
mała ilość łóżek na oddziałach intensywnej terapii;  ograniczona ilość sal 
operacyjnych; brak sprzętu wysokiej jakości umożliwiającego szybką 
diagnostykę pacjentów, utworzenie nowoczesnej centralnej sterylizatorni. Za 
utworzeniem oddziału chirurgii onkologicznej przemawia narastająca ilość 
zachorowań na nowotwory (za 10-15 lat co trzecia osoba bedzie umierała z 
powodu tej choroby) i związany z tym ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi 
medyczne w tym zakresie. 
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 
obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, umożliwi wdrożenie nowych 
procedur diagnostyczno-leczniczych w endoskopii. Będzie stanowić znaczne 
ułatwienie we wprowadzeniu zabiegów ECPW na drogach żółciowych, umożliwi 
również rozwinięcie diagnostyki usg dróg oddechowych (EBUS) 
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. 
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. 
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. 
Obrazowanie MRI 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 rezonansu magnetycznego 
nie wymaga użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego i 
jest szczegolnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych w tkankach, 
zwłaszcza zasłoniętych kośćmi. 
Centralna Sterylizatornia będzie przygotowywała i zaopatrywała w grupy 
materiałowe poddane procesowi sterylizacji. Będzie to zespół pomieszczeń 
rozmieszczonych w ciągu technologicznym wymuszającym przebieg materiałów 

Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach uwzględnionych w 
projekcie RPO WM 2014-2020 działań w celu 
szczegółowym „Zwiększenie dostępności do infrastruktury 
społecznej, w tym zdrowotnej”,  inwestycje powiązane z 

realizowanym wsparciem  będą miały – zgodnie z 
dokumentem MRR  „Podział interwencji pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny” określony maksymalny pułap środków 
możliwych do wykorzystania z EFRR.   
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od strefy brudnej poprzez czystą do sterylnej.  W tym celu niezbednym jest 
również zakup sprzętu sterylizacyjnego.  

8.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 9:  
 

SPZOZ jako publiczna placówka służby zdrowia jest zobowiązany do udzielania 
pomocy medycznej i nie może odmówić jej osobom potrzebującym. 
Wprowadzone przez NFZ zarówno limitowanie ilości świadczonych usług 
medycznych jak i niedoszacowanie   ich wyceny stawia SPZOZ w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Nie pokrywają one nawet w całości ponoszonych 
kosztów bieżących. Bez pomocy z zewnątrz brak jest jakiejkolwiek możliwości 
rozwoju inwestycyjnego, wdrażania innowacyjnych metod leczenia ,zakupu 
specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, bez których nie ma możliwości 
leczenia nowoczesnymi metodami, postawienia szybkiej diagnozy a tym samym 
szybszego powrotu do zdrowia. Uzyskane środki z zewnątrz umożliwią 
realizację obszarów wymienionych w tabeli nr 2 pkt 4  formularza zgłaszania 
uwag. 

Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach uwzględnionych w 
projekcie RPO WM 2014-2020 działań w celu 
szczegółowym „Zwiększenie dostępności do infrastruktury 
społecznej, w tym zdrowotnej”,  inwestycje powiązane z 

realizowanym wsparciem  będą miały – zgodnie z 
dokumentem MRR  „Podział interwencji pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny” określony maksymalny pułap środków 
możliwych do wykorzystania z EFRR.   

 

Urząd Miasta Siedlce 

9.  Cel 7: Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
 

Cel 7: Propozycja zapisów: 
str.54 „…W związku z obecnym i planowanym rozwojem sieci dróg 
ekspresowych oraz autostrady A2 na terenie województwa, problemem jest 
brak odpowiedniej ilości dróg niższej kategorii o wysokim standardzie, 
rozprowadzających  ruch z głównych korytarzy…” 
 
str.54 „…Węzeł warszawski charakteryzuje się niską wydolnością sieci i 
wyczerpywania się przepustowości większości dróg krajowych i  wojewódzkich 
na odcinakach wlotowych do Warszawy. Podobne problemy  występują w 
miastach subregionalnych.„ 
Ruch z głównych korytarzy transportowych rozprowadzają również drogi 
powiatowe i gminne, dlatego też należało by je uwzględnić. 

Uwaga  częściowo uwzględniona.  
 Wprowadzenie proponowanych zapisów nie wyklucza 
wsparcia dróg lokalnych natomiast z uwagi na fakt, że 
spełniają one inne funkcje niż drogi regionalne oraz będą 
one wspierane w ograniczonym zakresie nie są 
uwzględniane w diagnozie 

10.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych. 
Cel 1 
 

Cel 1: propozycja zmiany tytułu celu na: „Wspieranie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego, innowacji oraz ich wdrażania” 
Wnosimy o uwzględnienie  
w treści dot. tego celu tematycznego zapisów dotyczących możliwości 
wspierania etapu wdrażania produktów innowacyjnych.  
Cel 1: Najtrudniejszym i najbardziej kosztowym  elementem w procesie 
tworzenia innowacyjnych produktów jest wdrażanie. Należałoby przewidzieć 
środki finansowe na pomoc dla przedsiębiorców i firm zainteresowanych 
wprowadzaniem na rynek produktów innowacyjnych.   
 

Uwaga nieuwzględniona 
Nie ma możliwości zmiany nazwy celu, gdyż te odgórnie 
nazwała KE. 

11.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 7. 

Cel 7: Propozycja zapisu: “W związku z trwającymi obecnie oraz planowanymi 
do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej inwestycjami w głównych 
korytarzach transportowych, w tym sieci TEN-T na terenie województwa 
mazowieckiego, niezbędna staje się realizacja inwestycji stanowiących 
uzupełnienie głównych sieci transportowych…”  
Wnosimy o uwzględnienie w treści dot. tego celu zapisów dotyczących 

Uwaga nieuwzględniona. Drogi lokalne będą wspierane w 
bardzo ograniczonym zakresie. Tylko jako uzupełnienie 
sieci TEN-T. Szczegółowy zakres terytorialny oraz 
przedmiotowy wsparcia infrastruktury drogowej zostanie 
określony na późniejszym etapie po akceptacji Umowy 
partnerstwa przez KE.  
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możliwości budowy i przebudowy dróg na terenie miast; zwiększających 
przepustowość, bezpieczeństwo, stan środowiska, skrócenie czasu przejazdów. 
Cel 7: Ruch z głównych korytarzy transportowych rozprowadzają również drogi 
powiatowe i gminne, dlatego też należało by je uwzględnić. 
W diagnozie został zidentyfikowany problem, natomiast w celu tematycznym 7  
nie przewidziano możliwości jego rozwiązania. 

 
 

12.  Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

Proponujemy przeprowadzenie konsultacji drogą korespondencyjną. 
Przeprowadzenie konsultacji drogą korespondencyjną pozwoli na konkretne 
odniesienie się do przedstawionych propozycji. 

Uwaga uwzględniona 

13.  Załącznik nr 2 - 
Harmonogram 
opracowywania projektu 
regionalnego programu 
operacyjnego 

Proponujemy uaktualnienie harmonogramu opracowania projektu RPO WM 
2014-2020. 

Uwaga uwzględniona 

14.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Cel 7 Propozycja uzupełnienia: 
Szanse:  
- Rozwój sieci drogowej na terenie miast, wpływającej na poprawę regionalnego 
układu komunikacyjnego. 

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie zapisu: „Rozwój 
sieci dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic 
ośrodków miejskich”. 

15.  Uwagi ogólne 1. Zawarcie w diagnozie społeczno-gospodarczej zapisu uwzględniającego 
konieczność budowy autostrady A2 na wschód od Warszawy. 

W poprzednim okresie programowania z funduszy unijnych wybudowano 
infrastrukturę drogową (obwodnica Mińska Mazowieckiego) która będzie 
integralną częścią budowy autostrady A2. 
 

2. Założenia do RPO WM na lata 2014-2020 nie gwarantują realizacji polityki 
spójności i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.  
Z założeń wynika, że środki będą koncentrowane na rozwoju metropolii 
warszawskiej. Ośrodki peryferyjne, w tym miasto Siedlce będą mogły 
korzystać z unijnego wsparcia finansowego w stopniu ograniczonym. Wnosimy 
o przygotowanie takich rozwiązań programowych, które umożliwią poza 
metropolitarnym podregionom województwa mazowieckiego dynamiczny 
rozwój z wykorzystaniem środków unijnych (zarówno pod względem wielkości 
dostępnych środków jak i zasad ich wydatkowania). Pozwoli to na 
zmniejszenie występujących dysproporcji rozwojowych w województwie 
mazowieckim. Rozwiązaniem takim byłoby wydzielenie z Mazowsza 
Warszawy. 

Ad.1 Uwaga nieuwzględniona.  Budowa autostrady A2 
będzie realizowana z poziomu krajowego. W diagnozie w 
RPO jest informacja o  planowanym  rozwoju sieci dróg 
ekspresowych oraz autostrady A2. 
 
 
Ad. 2 Uwaga nieuwzględniona. RPO ma w dużej mierze 
wspierać obszary subregionalne Mazowsza, to główny cel, o 
którym jest mowa w chociażby w diagnozach do 
poszczególnych obszarów 

Włodzimierz Moniuszko 

16.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 4 i Cel 
6 

Cel 4 - Wsparciem powinny zostać objęte działania z zakresu 
modernizacji systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na 
terenach poza miejskich. Cel - 4 Należy zwrócić uwagę, iż bardzo poważne 

ograniczenie strat energii można uzyskać poprzez modernizacje urządzeń 
elektroenergetycznych w sieciach dystrybucyjnych oraz modernizację samego 
procesu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej czyli na terenach 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych 
przesyłowych i dystrybucyjnych prawdopodobnie pozostanie 
w obszarze interwencji krajowej.  
Na poziomie interwencji regionalnej jednak planowane jest 
wspieranie rozwoju OZE, ale mieści się w tym również 
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pozamiejskich. Zatem niewłaściwie określono kierunki inwestycji przede 
wszystkim w przestrzeni miejskiej. Kładąc nacisk na rozwój OZE należy zwrócić 
na konieczność ponoszenia nakładów związanych z przyłączeniem OZE. 
Obecne zapisy należy znacznie zmodyfikować. 
Cel - 4 W systemach dystrybucji energii elektrycznej występuje znaczna ilość 

urządzeń elektroenergetycznych -transformatorów, które zawierają bardzo 
duże ilości oleju izolacyjnego. Dlatego należy wprowadzić zapisy mówiące o 
wsparciu zadań, mających na celu przeciwdziałanie skażeniu środowiska i 
gleby poprzez budowę szczelnych mis olejowych z separatorami na 
stanowiskach transformatorów 110/15 kV. Warto zaznaczyć, że jeden 
transformator elektroenergetyczny zawiera około 16 ton oleju izolacyjnego. 
Powyższe propozycje mogą mieć pozytywny wpływ na optymalizację pracy 
sieci, umożliwienie rozwoju sieci dystrybucyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, ograniczenie strat energii elektrycznej, przeciwdziałanie 
zagrożeniom ekologicznym i ochronie środowiska. 
 
 
Cel 6 - Wsparciem powinny zostać objęte zadania z zakresu przeciwdziałania 

skażeniu ziemi przez urządzenia energetyczne 

budowa przyłączy instalacji OZE do krajowego systemu 
energetycznego, jeśli będzie to integralna część projektu.  
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Uwaga odnosi się do typów projektów. Ze względu zaś na 
przewidywane wsparcie  obszaru 
budowy/rozbudowy/modernizacji sieci el.- en. na poziomie 
interwencji krajowej uwaga zostaje poza obszarem 
zainteresowania. 
W przypadku, jeśli wskazany wyżej obszar pozostanie w 
interwencji RPO, uwaga zostanie uwzględniona, ale na 
poziomie Uszczegółowienia. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
j.w. 
 

17.  Uwagi ogólne Brak informacji o wsparciu dużych przedsiębiorstw. Znaczna część zadań 
zawartych w obszarach wsparcia może być realizowana przez duże 
przedsiębiorstwa. 

Uwaga nieuwzględniona 
To zależy od decyzji KE oraz zapisów Umowy Partnerstwa, 
która jest obecnie konsultowana 

MPK w Siedlcach Sp. z o.o. 

18.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 4 i Cel 7 

Rozwiązanie problemu emisji zanieczyszczeń. Wprowadzanie transportu 
śródlądowego (port Żerań) jako mającego odciążyć transport na Mazowszu to 
ciekawe rozwiązanie z którego chyba sam autor się uśmiał. W promowaniu 
transportu szynowego i tworzenie centr przesiadkowych jak najbardziej słuszne 
tylko należy pamiętać, że nie tylko metropolia Warszawska ale i w małych 
ośrodkach problemy komunikacyjne występują i transport lokalny miejski musi 
rozwieść z centrów przesiadkowych pasażerów. 

Cel 4 – Uwaga uwzględniona . Ten fragment tekstu powstał 

w oparciu o wcześniej zgłoszone uwagi. W związku z 
nowymi uwagami – przeciwnymi - tekst zostanie 
zmodyfikowany. 
 
Cel 7 - Uwaga nieuwzględniona. Zapisy założeń nie 

ograniczają możliwości wsparcia centrów przesiadkowych 
poza metropolią Warszawską 

19.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 4 i Cel 7 

Zbyt wielki nacisk I sugerowanie na tworzenie transport szynowego, brak 
dofinansowania zakupu taboru elektrycznego lub zasilanego olejem 
napędowym ale spełniającego normy emisji EURO 6. Na terenie Mazowsza 
tylko W-wa jako obszar metropolitalny posiada transport miejski szynowy i 
promowanie go w innych miastach jak i wsparcie w budowie takiego typu 
transportu jest bezzasadne ze względów kosztowych. Czysta komunikacja 
miejska to nie tylko transport szynowy, a także pojazdy z biopaliwami i 
elektryczne autobusy, czyste pojazdy to autobusy na olej napędowy spełniające 
normy EURO 6.  Ponadto sugerowanie instalacji biogazowych (stosowana tylko 
w jednym mieście na Mazowszu) jest nadużyciem. Transport miejski został 
potraktowany marginalnie tylko w kontekście celu 4 ograniczania emisji 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
W opisie obszaru wsparcia zawarto tekst: .. inwestycjami w 
zakresie transportu, w tym transportu szynowego…” - co nie 
wyklucza transportu innego niż szynowy.  
Ponadto „niewystarczające wyeksponowanie” transportu 
miejskiego w celu 4 wiąże się z tym, że na etapie pisania 
pierwszej wersji Programu nie jest jasne, czy w ogóle ten 
obszar znajdzie się w obszarze wsparcia RPO WM 2014-
2020 w celu 4.  
Poza tym w opisie nie ma mowy o Warszawie, opis celu 4 
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substancji szkodliwych. Ponadto systemy multimodalne występują głównie w 
aglomeracji Warszawskiej zaś w mniejszych miastach transport miejski działa 
na innej zasadzie odbioru pasażera z miejsca zamieszkania i przewiezieniu do 
centra miasta bez potrzeby przesiadek więc mniejsze miasta będą 
pokrzywdzone i należy w ich przypadku położyć większy nacisk na dostępność 
szybkiego środka komunikacji  bezpośrednio poruszającej się po miastach 
(większa możliwość zakupu czystych i mniejszych pojazdów a przez to bardziej 
mobilnych)  
 
Odwoływanie się do zrównoważonego transportu (cel 7)-  jest położony tylko 

nacisk na transport szynowy pomiędzy małymi ośrodkami a Warszawą jako 
aglomeracją. Zrównoważony transport to również komunikacja w tych małych 
aglomeracjach i centra przesiadkowe dowożące pasażerów chcących jechać 
koleją z peryferii miast. 

odnosi się do „terenu miejskiego”. Jednak tekst zostanie  
zmodyfikowany, aby w miarę możliwości mocniej podkreślić  
inne miasta. 
 
 
 
 
 
 
Cel 7 - Uwaga nieuwzględniona - Transport miejski 

wspierany będzie w celu 4. Centra przesiadkowe patrz 
komentarz do pkt. 18 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 

20.  Cel 1 Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

W Założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 problematyka Wspierania badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji jest traktowana priorytetowo. Lektura 

dokumentu od tej strony otwiera nowe możliwości dyskusji nad możliwościami 
partycypacyjnych strategii innowacji dla Polski i Europy. Przedstawiony 
dokument odnosi się do statystycznego obrazu Województwa Mazowieckiego 
na tle Polski i Europy. Wskazuje na dystans innowacyjny w stosunku do Europy 
oraz wyróżniającą się pozycję województwa wśród polskich regionów. Odnosi 
się to do nakładów na B+R, patentów czy współpracy nauki i biznesu. 
Zastosowane podejście wynika częściowo z istniejących dokumentów 
strategicznych oraz wyzwań związanych z dużym zróżnicowaniem sytuacji w 
regionie i dominującą pozycją Warszawy.  
Dokument nie nakreśla wizji, która dałaby szanse na zmniejszenie dystansu 
innowacyjnego. Wydaje się, że obok obrazu opartego na danych 
zagregowanych pokazujących wyzwania strukturalne należałoby przedstawić 
wyniki badań przedsiębiorstw sektora innowacyjnego z uwzględnieniem 
inwestorów w B+R, firm patentujących, posiadających innowacyjne wyroby i 
usługi, jak również tych o szczególnie wysokim tempie wzrostu przychodów i 
zatrudnienia. Materiał powinien uwzględniać  przedstawienie firm innowacyjnych 
mikro, małych i średnich oraz dużych. Szczególnie ważne jest uwzględnienie 
aktywnych firm zagranicznych inwestujących w B+R, patentujących i 
tworzących innowacyjne produkty w województwie. Analizy te powinny być 
prowadzone na poziomie PKD oraz sektorów rozszerzonych pozwalających na 
identyfikowanie efektów mnożnikowych  
Znaczącą luką dokumentu jest nie uwzględnienie wyników badań 
przedsiębiorstw i instytutów od strony wpływu funduszy europejskich na 
przepływ wiedzy oraz wyzwań kadrowych, finansowych oraz instytucjonalnych 
na które natrafiają. Brak jest w opracowaniu kwestii funkcji badawczych i 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 
Dokument stanowi Założenia do RPO. Wizja rozwoju 
województwa zostanie nakreślona w Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Innowacyjne Mazowsze do 
roku 2030 oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 
w kontekście inteligentnej specjalizacji (RIS3). 
 
Część z zarzutów, które zostały skierowane nie powinny być 
adresowane do tego dokumentu, bo będą one zawierały się 
w innych np.: samym projekcie RPO. 
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przedsiębiorczych uczelni oraz powiązania między sferą edukacji i badań. 
Mikroekonomicznych badań danych jednostkowych przedsiębiorstw nie da się 
zastąpić analizami zagregowanymi. Przedstawiany materiał w niewystarczający 
sposób uwzględnia kwestie wsparcia sektora usług opartych na wiedzy jak i 
transferu wiedzy w trójkącie firma - nauka - samorząd. 
Znaczącą słabością dokumentu jest nie uwzględnienie innowacyjnych efektów 
synergicznych poszczególnych najważniejszych obszarów RPO WM. Prowadzi 
to do nie wystarczającego uwzględnienia w dokumencie innowacji w sferze 
publicznej, ekoinnowacji czy innowacyjnych modeli biznesowych. Niepokoi brak 
w opracowaniu powiązań między nakładami i wynikami. Dotyczy to w 
szczególności kwestii efektywności nakładów w sferze B+R i efektywności 
alokacji funduszy. Zwraca uwagę brak wyników analiz w układzie rozszerzonych 
sektorów z uwzględnieniem efektów mnożnikowych oraz bardziej 
rozbudowanych analiz struktury nakładów na innowacje. 
Istnieje możliwość, że opracowany dokument przyczyni się do utrwalenia 
istniejących zależności strukturalnych, stereotypów i dotychczasowych trendów. 
Nie negując znaczenia ciągłości należy pamiętać o wyjściu naprzeciw 
potrzebom firm innowacyjnym, ich zmaganiu się z barierami finansowymi, 
instytucjonalnymi i biurokratycznymi. Niezbędne wydaje się większe powiązanie 
między celami tematycznymi Programu i uczynienia z innowacji realnej siły 
napędzającej rozwój w poszczególnych obszarach. Trzeba zmienić dokument 
tak aby uwzględnić zarówno fundamenty innowacji (takie jak dostęp do wiedzy, 
edukacja na wysokim poziomie, standaryzacja i normalizacja, efektywna 
alokacja) absorbcja wiedzy, jak i najnowsze przemiany w tym obszarze takie jak 
innowacje konsumenckie, modele społecznościowe czy w sferze niematerialnej. 

Instytutu Paleobiologii PAN 

21.  Uwagi Ogólne Uwzględnienie sprawy reaktywowania Narodowego Muzeum Przyrodniczego 
(Musaeum Polonicum Historiae Naturalis) w treści Założeń do Regionalnego 
Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. 

Uwaga nieuwzględniona- wykracza poza ramy 
programowania 2014-2020 określone przez KE 

Prezydenta Miasta Siedlce, Wójt Gminy Siedlce, Wicestarosta  

22.  Uwagi Ogólne Założenia do RPO WM na lata 2014-2020 nie gwarantują realizacji polityki 
spójności i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. Polityka 
spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania 
warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii 
Europejskiej. Efektem interwencji w ramach programów operacyjnych powinien 
być wzrost PKB nie tylko na poziomie NUTS 2, ale także na poziomie NUTS 3, i 
większości NUTS 4 i NUTS 5. Jak wynika z zapisów projektu ,,Założeń (..)” str. 
10 ,,Mazowsze jest najzamożniejszym regionem Polski (…). Jednocześnie jest 
ono znacznie zróżnicowane przestrzenne pod względem poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Różnice w wielkości PKB pe capita pomiędzy 
Warszawą a najbiedniejszymi powiatami województwa wynoszą ponad 4:1” i 
zróżnicowanie to się pogłębia. Uznać należy, iż wsparcie finansowe w nowej 
perspektywie finansowej powinno te dysproporcje zmniejszać przynajmniej na 

Uwaga częściowo uwzględniona. Terytorialne podejście 
zostanie opisane w RPO WM.  
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poziomie NUTS 3. Z zapisów dokumentu powinien wynikać odpowiedni sposób 
monitoringu tego parametru. Zmniejszenie tej dysproporcji powinno być także 
celem programu. Tymczasem z zapisów dokumentu wynika, że polityka 
spójności w następnej perspektywie może nie być faktycznie realizowana, 
wyłączonych z jej dobrodziejstwa może być blisko 2/3 mieszkańców Mazowsza.  
Wątpliwości budzi idea koncentracji środków unijnych na rozwoju Warszawy – 
jako przyszłej metropolii o znaczeniu europejskim. Zrozumiałym jest , iż są tam 
duże problemy i potrzeby, ale finansowanie tych potrzeb nie powinno się 
odbywać w ramach polityki spójności, kosztem rozwoju obszarów peryferyjnych. 
Wnosi się o przygotowanie takich rozwiązań programowych, które umożliwią 
pozametropolitarnym podregionom województwa mazowieckiego rozwój z 
wykorzystaniem środków unijnych. Oczekuje się też, ze podobnie jak w 
obecnym okresie programowania, w projekcie RPO WM na lata 2014-2020 
znajdą się projekty kluczowe wybrane z propozycji samorządów i innych 
jednostek i wpisane wprost do dokumentu. 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu 

23.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej 
Cel 1, Cel 2, Cel 4, Cel 
5, Cel 6, Cel 7, Cel 10 

Cel 1 - Nie ujęto działań badawczo-rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa 

publicznego. Policja potrzebuje dofinansowania na naukową metodologię badań 
kryminalistycznych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzmocnienia 
wykrywalności ciężkich przestępstw, monitoringu bezpieczeństwa mieszkańców 
Mazowsza. 
Cel 2 - Nie uwzględniono rozwoju technologii na rzecz bezpieczeństwa 

publicznego. Policja potrzebuje wsparcia finansowego na modernizację i 
rozbudowę łączności internetowej i radiowej, wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
zakup oprogramowania i nowoczesnego wyposażenia. 
  
 
Cel 4 - Nie uwypuklono potrzeb oszczędnej gospodarki energetycznej w 

obiektach bezpieczeństwa publicznego. Policja potrzebuje dofinansowania 
inicjatyw chroniących środowisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 5 - Nie dostrzeżono potrzeby doposażenia Policji dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego podczas klęsk żywiołowych. Policja potrzebuje  
środków na odnowę i rozbudowę taboru umożliwiającego mobilność i 
wykonywanie zadań na terenach występowania klęsk żywiołowych. 
 

Cel 1 – Uwaga nieuwzględniona 

Będzie regulował PO krajowy 
 
 
Cel 2 -  Uwaga nieuwzględniona - Zgodnie z zapisami 

„Założeń umowy partnerstwa” wzmocnienie sektora 
publicznego nastąpi poprzez wzmocnienie działania e-usług 
(np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-edukacja). 
Bezpieczeństwo publiczne oraz działania o charakterze 
systemowym nie są planowane do realizacji na poziomie 
regionalnym. 
 
Cel 4 - Uwaga nieuwzględniona.: W opisie uwypuklono 

potrzebę oszczędnej gospodarki energetycznej w obiektach 
użyteczności publicznej. Taki zapis w żaden sposób nie 
wyklucza obiektów bezpieczeństwa publicznego. Właśnie 
ten obszar wsparcia obok mieszkalnictwa  jest szczególnie 
preferowany jako potencjalnie przynoszący najwyższe 
oszczędności energii. Jednak na obecnym etapie nie jest 
pewne, czy budynki użyteczności publicznej będą objęte 
interwencją celu 4 na poziomie RPO. 
 
Cel 5 - Uwaga nieuwzględniona:  

W opisie przewidziano „…wyposażenie służb ratunkowych 
w sprzęt techniczny wykorzystywany do osłony regionu oraz 
zwalczania skutków klęsk żywiołowych i chemicznych.” 
Zgodnie z zasadą równego traktowania beneficjentów nie 
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Cel 6 - Nie dostrzeżono potrzeby doposażenia Policji celem poprawy mobilności 

na terenach chronionych przyrodniczo. Policja potrzebuje dofinansowania na 
zakup nowoczesnego i jednocześnie ekologicznego sprzętu do strzeżenia 
obszarów ochrony przyrodniczej. 
 
Cel 7 - W koncepcji zrównoważonego transportu nie uwzględniono potrzeb 

wynikających z bezpieczeństwa publicznego. Polska znajduje się na czołowym 
miejscu pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Ilość 
wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w województwie mazowieckim 
w okresie styczeń listopad 2012 sięgnęła 495 wypadków. W zdarzeniach tych 
śmierć poniosło 537 osób. (dane z Biuletynu Krajowego KGP na dzień 
4.12.2012) 
Dlatego też, policji niezbędne jest dofinansowanie zakupów sprzętu i 
oprogramowania służącego do monitoringu i fizycznej kontroli ruchu drogowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Dokument nie uwzględnia potrzeby doskonalenia zawodowego i 

rozwoju osobistego osób zatrudnionych w formacjach bezpieczeństwa 
publicznego. Policja zatrudnia funkcjonariuszy i pracowników na których 
spoczywa obowiązek ustawicznego kształcenia. Niedostatek  środków na ten 
cel powoduje, ze standardy szkolenia i doskonalenia zawodowego nie są 
realizowane. 
 

można eksponować konkretnych służb mundurowych w 
odrębnych zapisach.  
 
 
Cel 6 – uwaga częściowo uwzględniona. 

 
 
 
 
Cel 7 - Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami 

„Założeń umowy partnerstwa” wsparcie skierowane będzie 
głównie na rozwój infrastruktury transportowej.  Możliwość 
wsparcia zakupu sprzętu i oprogramowania służącego do 
monitoringu i fizycznej kontroli ruchu drogowego przez 
Policję będzie uzależniona od wyników negocjacji zakresów 
wsparcia RPO z KE. W Założeniach do RPO położono 
nacisk na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
uzasadnieniu do celów szczegółowych priorytetu VII. 
Skuteczne rozwiązania na poziomie projektu i wykonawstwa 
powinny zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom, a tym 
samym zmniejszyć zapotrzebowanie na działania kontrolne 
ze strony służb porządkowych.” 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. Na obecnym etapie prac 

nad proj. RPO WM,  nie ma możliwości 
uwzględnienia/uszczegółowienia adresatów wsparcia.  
Jednocześnie w opinii DRRiFE możliwe jest objęcie 
wsparciem tej grupy w ramach 10.3 Wsparcie dla osób 
dorosłych chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i 
kompetencje poprzez udział w edukacji formalnej i poza 
formalnej lub w komponencie krajowym w celu 11 
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności 
administracji publicznej 

24.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych 
Cel 1, Cel 2 

Cel 1 - Działalność badawczo-rozwojowa na rzecz bezpieczeństwa 

publicznego. Egzekwowanie zgodnych z prawem zachowań wymaga 
ustawicznego rozwoju Policji w dziedzinie wykrywalności przestępstw i 
wykroczeń. Rozwój przestępczości wiąże się z użyciem najnowszych 
technologii i środków, których wykrywanie jest wyzwaniem dla wymiaru 
sprawiedliwości. Ciężar badań i wnioskowania o interakcjach wymaga 
ustawicznego rozwoju metod wykrywczych. Pracą badawczo – rozwojową na 
bazie Policji i placówek naukowo – technicznych można osiągnąć poprawę 

Cel 1 Uwaga nieuwzględniona 

Infrastruktura B+R będzie dofinansowania w ramach 
programu krajowego, podobnie jak obszar bezpieczeństwa 
publicznego. 
 
 
 
 



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

bezpieczeństwa . 
Dofinansowanie powinno wesprzeć w zakresie prac badawczych i wyposażenia 
oraz materiałów: 
- rozwój laboratoriów kryminalistyki Policji, 
- rozwój placówek naukowo – technicznych pracujących na rzecz wymiaru 
sprawiedliwości. 
Cel 2 - Łączność i informatyka na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

Nowoczesne technologie i europejskie standardy łączności i informatyki 
wymagają kompatybilności i wysokiej efektywności urządzeń, co jest 
szczególnie wymagane podczas działań w warunkach zagrożenia publicznego. 
Istniejące zapisy wskazują na koncentracje środków  jedynie w „podmiotach 
leczniczych” . Wydaje się, że celem miało być  usprawnienie działania komórek 
w administracji publicznej a nie jedynie e jednostkach leczniczych.  Jednostki 
takie nie wypełniają w całości sektora publicznego 
Dofinansowanie winno wesprzeć: 
-modernizację i rozwój sieci łączności radiowej i internetowej, 
-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
-zakup nowoczesnych środków łączności. 
 
Cel 4 - Budowa budynków energooszczędnych, ocieplenia budynków, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach bezpieczeństwa 
publicznego. Zgodnie z europejską tendencją poszanowania energii Policja 
podjęła szereg skutecznych inicjatyw – ocieplanie budynków, wykorzystanie 
solarów do uzyskania ciepłej wody użytkowej – w części z dofinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej. 
Utrzymanie Policji w tym nurcie w dużej mierze zależy od dofinansowania: 
- budowy obiektów pasywnych energetycznie, 
-termomodernizacji obiektów, 
-instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Cel 5 - Udział Policji w ochronie terenów objętych klęskami żywiołowymi. 

Jak uczy doświadczenie lat ubiegłych w czasie klęsk żywiołowych, poza 
problemem ratowania życia i mienia zagrożonych ogromnym problemem jest 
ochrona mienia ewakuowanych. Policja powołana jest do działań w tym 
zakresie, co wymaga posiadania specjalistycznych urządzeń. 
Obszar wsparcia w tym zakresie powinien obejmować dofinansowanie 
zakupów: 
-samochodów terenowych, 
-motorowych łodzi płaskodennych, 
-agregatów prądotwórczych, urządzeń oświetlających teren. 
 
Cel 6 - Udział Policji w ochronie środowiska naturalnego. 

Obszary chronionego środowiska naturalnego wymagają nieustannego 

 
 
 
 
 
 
Cel 2 – Uwaga częściowo uwzględniona - Zgodnie z 

zapisami „Założeń umowy partnerstwa” wzmocnienie 
sektora publicznego nastąpi poprzez intensyfikację działań 
na rzecz e-usług nie tylko w jednostkach leczniczych (e-
zdrowie), ale również  administracji (e-administracja). 
Wskazane obok działania będą mogły dofinansowane w 
nowej perspektywie pod warunkiem, że przyczyniać się 
będą do rozwoju e-usług.  
 
 
 
 
 
Cel 4- Uwaga nieuwzględniona: 

W opisie celu 4 jest mowa o budynkach użyteczności 
publicznej. Budynki będące we władaniu policji mieszczą się 
w tym katalogu. Określenie „budynek użyteczności 
publicznej”  funkcjonuje w przepisach prawnych, ponadto 
jest zgodne z nazewnictwem stosowanym w dokumentach 
unijnych i ministerialnych, służących pisaniu Programu. 
Ponadto na obecnym etapie nie jest jasne, że budynki 
użyteczności publicznej będą objęte interwencją RPO.  
 
 
Cel 5 – Uwaga nieuwzględniona:  

W opisie przewidziano „…wyposażenie służb ratunkowych 
w sprzęt techniczny wykorzystywany do osłony regionu oraz 
zwalczania skutków klęsk żywiołowych i chemicznych.” 
Zgodnie z zasadą równego traktowania beneficjentów nie 
można eksponować konkretnych służb mundurowych w 
odrębnych zapisach.  
 
 
 
 
Cel 6 – Uwaga nieuwzględniona:  

W opisie przewidziano „…wyposażenie służb ratunkowych 
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monitoringu i działań prewencyjnych wobec naruszeń stref chronionych przez 
osoby dewastujące, palące  ogniska, organizujące dzikie obozowiska. 
Do sprostania zadaniom w tym zakresie zasadne jest wsparcie w postaci 
dofinansowania : 
-zakupów pojazdów i psów do patrolowania obszarów  ochrony środowiska 
naturalnego.  
 
 
 
Cel 7 - Udział Policji w organizacji zrównoważonego transportu. 

Nowoczesny transport stawia przed użytkownikami i gospodarzami 
infrastruktury drogowej ogromne wyzwania w zakresie ochrony bezpieczeństwa, 
gdzie gro wykonywanych czynności realizuje Policja (od monitoringu, poprzez 
sankcjonowanie zachowań niezgodnych z Prawem o Ruchu Drogowym, po 
obsługę zdarzeń drogowych o różnorodnym charakterze). 
Niezbędnym obszarem wsparcia w tym zakresie jest dofinansowanie: 
- zakupów sprzętowych tj. pojazdów, urządzeń kontrolno-pomiarowych z 
niezbędnym oprogramowaniem.  
Być może zasadnym byłoby umieszczenie dodatkowego zapisu  -pod celu 
umożliwiającego reagowaniu różnych podmiotów  działających w tematyce 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Województwo mazowieckie jest 
województwem o najwyższym w kraju wskaźniku osób ponoszących śmierć na 
drogach. Tylko kompleksowe działania polegające zarówno na monitoringu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wyposażenia instytucji w urządzenia 
lub pojazdy wykorzystywane na drogach do śledzenia stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, oraz podejmowanie  
działań prewencyjnych, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego 
będąc  uzupełnieniem działań infrastrukturalnych daje szanse ograniczenia tego 
niepopularnego wskaźnika.   
Tym bardziej, że z zapisów Założeń Umowy Partnerskiej wynika, że poprawa 
bezpieczeństwa na drogach przekazana zostanie do regionów 
 
Cel 10 - Doskonalenie zawodowe służb administracji rządowej 

Użycie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz stosowanie nowych 
technik w służbie i pracy stawia przed funkcjonariuszami i pracownikami 
wyzwania, których wypełnienie może jedynie nastąpić przez ustawiczne 
kształcenie i doskonalenie zawodowe. Nie bez znaczenia dla jakości pracy jest 
rozwój osobisty – poszerzanie horyzontów wiedzy, co w sumie przekłada się na 
jakość wykonywanej pracy. 
Zasadne jest dofinansowanie przedsięwzięć szkoleniowych zarówno w formule 
udziału funkcjonariuszy i pracowników w szkoleniach podczas pracy jak i po 
godzinach zatrudnienia.   
 

w sprzęt techniczny wykorzystywany do osłony regionu oraz 
zwalczania skutków klęsk żywiołowych i chemicznych.” 
Zgodnie z zasadą równego traktowania beneficjentów nie 
można eksponować konkretnych służb mundurowych w 
odrębnych zapisach.  
 
 
 
 
Cel 7 – Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami 

„Założeń umowy partnerstwa” wsparcie skierowane będzie 
głównie na rozwój infrastruktury transportowej.  Możliwość 
wsparcia zakupu sprzętu i oprogramowania służącego do 
monitoringu i fizycznej kontroli ruchu drogowego przez 
Policję będzie uzależniona od wyników negocjacji zakresów 
wsparcia RPO z KE. W Założeniach do RPO położono 
nacisk na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
uzasadnieniu do celów szczegółowych priorytetu VII. 
Skuteczne rozwiązania na poziomie projektu i wykonawstwa 
powinny zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom, a tym 
samym zmniejszyć zapotrzebowanie na działania kontrolne 
ze strony służb porządkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. Na obecnym etapie prac 

nad proj. RPO WM, nie ma możliwości 
uwzględnienia/uszczegółowienia adresatów wsparcia.  
W opinii DRRiFE możliwe jest objęcie wsparciem tej grupy 
w ramach 10.3 Wsparcie dla osób dorosłych chcących 
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podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez 
udział w edukacji formalnej i poza formalnej lub w 
komponencie krajowym w celu 11 Wzmacnianie zdolności 
instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. 

Gmina Jedlińsk 

25.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 5, Cel 6, Cel 7, Cel 
9, Cel 10 

Cel 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i 

zarządzania ryzykiem 
 
-Wsparcie w obszarze zapobiegania powodziom 

– str. 89 
Wsparcie w obszarze zapobiegania powodziom powinno być realizowane 
poprzez wsparcie finansowe budowy  obiektów małej retencji na rzekach i ich 
odnogach – m.in na rzece RadomceBrak kompleksowych rozwiązań ochrony 
przeciwpowodziowej wzdłuż większych cieków wodnych – Radomka, Pilica i 
inne. 
Konieczność zapobiegania negatywnym zjawiskom pogodowym eliminowania 
ich wpływu na życie społeczno -gospodarcze rodzi potrzebę zwiększenia 
zdolności retencyjnych struktur krajobrazowych 
 
Cel 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów 
 
-Wspieranie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
– str. 90 
Wsparcie finansowe powinno objąć dofinansowanie zadań w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej skierowane do gmin 

Środki w poprzednim okresie finansowym były zbyt małe w stosunku do 
zdiagnozowanych potrzeb. Istnieje konieczność budowy infrastruktury wodno – 
ściekowej celem wyrównania dysproporcji rozwojowych infrastruktury. Problem 
dotyczy w szczególności obszarów wiejskich, które nie mogą konkurować 
aglomeracjami powyżej 100 tys. RLM, ale jednocześnie środki dla gmin 
wiejskich w ramach PROW 2007-3013 z funduszu rozwoju rolnictwa były zbyt 
małe by realizować większe i bardziej kompleksowe inwestycje.  
 
Wspieranie inwestycji w sektorze odpadów 
Istnieje potrzeba racjonalnej gospodarki, segregacji i odzysku odpadów, 
rekultywacji zamykanych składowisk odpadów. 
 
Cel 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 
-Kompleksowe wsparcie inwestycji w zakresie drogowej infrastruktury 
uzupełniającej główne sieci transportowe, w tym TEN-T oraz drogowej 

Cel 5 – Uwaga nieuwzględniona: obecny zapis w żaden 

sposób nie wyklucza takich inwestycji, wręcz kładzie nacisk 
na realizację inwestycji kompleksowych w zakresie 
zapobiegania powodziom i negatywnym zjawiskom 
pogodowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona: 
Treść obecnego dokumentu nie wyklucza takich inwestycji. 
Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie, z racji statusu 
regionu, Program będzie finansował obszar objęty celem 5 i 
6, w tym inwestycje wodno-ściekowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 7 -  Uwaga nieuwzględniona.  Przytoczony zapis nie 

wyklucza wsparcia dróg gminnych, natomiast ogranicza to 
wsparcie do dróg uzupełniających sieć T-ENT oraz 
obwodnic miast nie wskazując kategorii dróg. 
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infrastruktury obwodnic i obejść ośrodków miejskich 
– str. 91/92 
Nie można zapominać o drogach gminnych Najważniejsze inwestycje mają 
występować na głównych korytarzach transportowych, w tym sieci TEN-T, zaś 
dofinansowaniu będą podlegały inwestycje w zakresie dróg regionalnych 
stanowiących uzupełnienie głównych sieci transportowych – ale w tym powinny 
być uwzględnione  drogi gminne które również łączą się drogi regionalne w 
sposób pośredni lub bezpośredni tworząc dobrej jakości ciągi drogowe, 
dostępność do ośrodków subregionalnych. Brak głębszej analizy odnośnie 
infrastruktury drogowej, pominięcie tematu obwodnicy Radomia – taka analiza i 
uwarunkowania wskazane są w Strategii do 2030r i nowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Wynika z nich niedobór w zakresie jakości stanu dróg i ilości dróg 
utwardzonych, pomimo znacznych nakładów pieniędzy i to zarówno na drogi 
krajowe (GDDKiA) jak i wojewódzkie , powiatowe i gminne. 
 
Stan podstawowej infrastruktury transportowej wymaga dotacji i poprawy w celu 
poprawy dostępności terenów inwestycyjnych oraz sprawnego powiązania 
transportowego i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji dróg różnym 
statusie. 
 
Cel 9 -  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
- Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej i społecznej na terenie 
Mazowsza 
– str. 94/95 Niezbędnym jest zabezpieczenie środków na dofinansowanie 

poprawy  infrastruktury i społecznej w szczególności zdrowotnej na obszarach 
wiejskich terenie Mazowsza gdzie dostępność opieki medycznej jest utrudniony. 
Dostępność podstawowych usług medycznych na terenach wiejskich jest 
utrudniona. 
Bardzo ważne jest diagnozowani chorzeń przez lekarzy pierwszego kontaktu i 
właściwe skierowanie na leczenie specjalistyczne. Jednocześnie pewne usługi 
np. stomatologiczne, ginekologiczne można udostępnić i upowszechnić w 
szerszym zakresie na terenach wiejskich – wymaga to jednak nakładów 
inwestycyjnych i na sprzęt medyczny. 
Znaczna część ludności, zwłaszcza zamieszkująca gminy wiejskie położone w 
dwóch pasach równoleżnikowych – na północ i na południe od aglomeracji 
warszawskiej, ma utrudnioną dostępność obiektów szpitali i miejsc w szpitalach. 
Nierównomierne jest również rozmieszczenie kadry medycznej.  
 
Cel 10 - Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie  

-Wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej 
 
– str. 96/97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 9 -  Uwaga uwzględniona  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach uwzględnionych w 
projekcie RPO WM 2014-2020 działań w celu 
szczegółowym „Zwiększenie dostępności do infrastruktury 
społecznej, w tym zdrowotnej”,  inwestycje powiązane z 

realizowanym wsparciem  będą miały – zgodnie z 
dokumentem MRR  „Podział interwencji pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny” określony maksymalny pułap środków 
możliwych do wykorzystania z EFRR.   

 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona 

W ramach Celu 10 nie ma możliwości wsparcia opieki 
żłobkowej. Opieka nad dziećmi do lat 3 nie wpisuje się w 
zakres 10 celu tematycznego. Została wpisana w cel 
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Wsparciem finansowym należy objąć budowę przebudowę wyposażenie 
przedszkoli ale i żłobków. 
Trafnie zdiagnozowano potrzebą funkcjonowania dodatkowych przedszkoli ale 
również i  żłobków. Jest to istotny problem z punktu widzenia aktywizacji 
zawodowej kobiet i powrotów na rynek pracy – w związku z opieka nad 
dzieckiem, przywracania kompetencji takim osobom nieaktywnym jakiś czas na 
runku pracy. 
 
Ale należy dopisać do objęcia wsparciem przyszkolnej infrastruktury 
pomocniczej w szczególności  bibliotek, sal gimnastycznych, hal sportowych, 
basenów .Pomimo diagnozy wykazującej dużą ilość placówek oświatowych brak 
często przy tych placówkach  przyszkolnej infrastruktury pomocniczej w tym 
bibliotek, sal gimnastycznych, hal sportowych, basenów. 

tematyczny nr 8.  
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona. 
W ramach celu 10 wsparcie w obszarze infrastruktury 
zaplanowano jako uzupełniające do realizacji przedsięwzięć 
finansowanych z EFS.  
 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

26.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 1, Cel 4 

Cel 1- Rozszerzenie listy beneficjentów w obszarze B+R o duże 

przedsiębiorstwa. Wykluczenie dużych przedsiębiorców może uniemożliwiać 
realizacje zakładanych celów w ramach Krajowego Programu Rozwoju 
 
 
 
Cel 4 - W związku z planami szerokiego promowania i wspierania odnawialnych 

źródeł energii konieczne jest jednoczesne wspieranie inwestycji przyłączenia 
źródeł odnawialnych do sieci (szeroko rozumianych kosztów łącznie z 
koniecznością rozbudowy sieci). 
Brak tego rodzaju wsparcia może blokować rozwój OZE 

Cel 1 -  Uwaga nieuwzględniona 

To zależy od decyzji KE oraz zapisów Umowy Partnerstwa, 
która jest obecnie konsultowana 
 
 
 
Cel 4 – Uwaga częściowo uwzględniona  

Obecna treść Programu nie stoi w sprzeczności z uwagą, 
jednakże z dokumentów KE i MRR wynika, że na poziomie 
regionów możliwe będzie wspieranie budowy i instalacji 
urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł wraz z 
możliwością budowy niezbędnych przyłączy do KSE, ale 
sama modernizacja, budowa i rozbudowa sieci, będzie 
prawdopodobnie finansowana z poziomu krajowego.  

27.  Uwagi ogólne 
 

Str. 24, 39, 85  
W dokumencie brakuje odniesień co celów ujętych w Krajowym Programie 
Reform Europa 2020. Programy regionalne powinny skupić się raczej na 
osiągnięciu celów wyznaczonych dla kraju a nie dla całej UE. 
Cały dokument 
Brak jakichkolwiek informacji o pomocy publicznej w RPO. Czy będą jakieś 
istotne zmiany w porównaniu z obecną perspektywą. 
Kwestia istotna chociażby ze względu na określenie terminów realizacji 
projektów (kwestie kwalifikowalności), wielkości wsparcia itp. 
W związku z tym, iż w nowej perspektywie pojawią się nowe formy wsparcia, w 
dokumencie brakuje przeglądu instrumentów inżynierii finansowej, które są 
planowane w nowym RPO. Zasadne wydaje się przeprowadzenie dogłębnych 
analiz, w których obszarach nowe formy wsparcia się sprawdzą a gdzie 
wystąpią bariery ich wprowadzenia. Brakuje informacji o instrumentach inżynierii 
finansowej. Większość potencjalnych beneficjentów nie jest zorientowana w tym 

Uwaga nieuwzględniona. Kwestie pomocy publicznej będą 
regulowane na poziomie krajowym, a nie regionalnym. 
Założenia do RPO nie są dokumentem, w którym ta 
problematyki mogłaby być regulowana. 
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zakresie. Wprowadzenie nowych form wsparcia może ograniczać 
zainteresowanie nowym programem. 

Gmina - Miasto Płock 

28.  Programowanie - 
metodyka pracy 

Pkt. 3 Cele – Cel: zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności 
transportowej. Proponujemy rozszerzenie uzasadnienia o kwestie poprawy 
przepustowości i spójności systemu drogowego miast na prawach powiatu oraz 
rozwój komunikacji publicznej wraz ze wsparciem rozwoju infrastruktury. 
Przedstawiony dokument w diagnozie społeczno-gospodarczej wskazuje jako 
problem brak odpowiedniej ilości sprawnych połączeń obwodowych o wysokiej 
przepustowości zarówno w Warszawie ale także pozostałych miastach regionu. 
Z punktu widzenia sprawnego przepływu towarów, osób, kapitału, usług jakość 
systemu transportowego w regionie ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju 
przede wszystkim na obszarach poza metropolitalnych. 

Uwaga nieuwzględniona. Projekt programu nie obejmuje 
metodyki pracy nad samym Programem. 

29.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
 

1. Źródłem diagnozy jest Projekt Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze. Brak informacji dot. 
wersji projektu Strategii. Projekt Strategii podlegał także konsultacjom 
społecznym, brak danych, która wersja dokumentu stanowi źródło wiedzy do 
diagnozy. 
2. Diagnoza oparta głównie na potencjale Warszawy. Brak odniesienia do 

istotnej roli miast na prawach powiatu w rozwoju regionu i ich potencjale. 
W przypadku zaplecza naukowo-oświatowego wyraźnie pominięto Płock, w 
którym działają 4 szkoły wyższe: Politechnika Warszawska, Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższe 
Seminarium Duchowne.  
3. Diagnoza systemu transportowego województwa nie obejmuje oceny 

istniejącego układu drogowego szczególnie w odniesieniu do jej 
przepustowości.  
4. Województwo mazowieckie jest dość zróżnicowane pod względem rozwoju w 

poszczególnych dziedzinach gospodarki. Diagnoza nie przedstawia pogłębionej 
analizy stanu istniejącego w ośrodkach subregionalnych takich jak: Płock, 
Radom, Siedlce, Ciechanów oraz obszarów miejsko-wiejskich i  wiejskich. 

Ad 1)  Uwaga uwzględniona. 

 
 
 
Ad 2. Uwaga nieuwzględniona. 

Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie 
krajowym. Do ustalenia z MRR sposób zaangażowania 
samorządów województw w formułowanie zakresu wsparcia 
w kontekście potrzeb regionalnych. 
 
 
Ad. 3. Uwaga uwzględniona. Diagnoza podkreśla problem 

niedostatecznej przepustowości głównie w ośrodkach 
miejskich. 

30.  Inteligentna 
specjalizacja 

Ograniczona koncepcja rozwoju subregionów. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że OMW jest centrum rozwoju i innowacji natomiast rola i znaczenia 
pozostałych części regionu jest deprecjonowana. Wskazanie dla subregionów 
priorytetów dot. rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz  chemicznego nie 
wykorzystuje potencjału obszarów poza metropolitalnych. 

Uwaga częściowo uwzględniona 
RPO ma w dużej mierze wspierać obszary subregionalne 
Mazowsza, to główny cel, o którym jest mowa w chociażby 
w diagnozach do poszczególnych obszarów 
Ponadto, szczegółowe zapisy w tym obszarze będą w RIS3 

31.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
 

Większy nacisk na wspieranie rozwoju usług społecznych w zakresie sportu i 
rekreacji. Zmiany demograficzne warunkują konieczność inwestowania w 
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, która pozytywnie oddziałuje na zdrowie 
społeczeństwa oraz zatrudnialność i mobilność pracowników. Rozwój 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest istotnym elementem w budowaniu 
zdrowego i efektywnego społeczeństwa i promowaniu zdrowego trybu życia. 
Parlament Europejski uznaje, że sport odgrywa ważną rolę w społeczeństwie 

Cel 9 - Uwaga nieuwzględniona  

 
Komisja Europejska nie przewiduje wsparcia sportu i 
rekreacji w proponowanym zakresie 
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europejskim w kategoriach zdrowia, edukacji, integracji społecznej i wartości 
kulturowych. Większy nacisk na wspieranie zasobów kulturalnych środków 
pozametropolitalnych. 
 
W ramach Celu 6 wskazano potrzebę wspierania działań w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego, jednak biorąc pod uwagę znaczenie sektora kultury w 
rozwoju społeczno-gospodarczym skierowanie wsparcia na ten sektor powinno 
być bardziej podkreślone. Ponadto rewitalizacja miast w celu osiągnięcia 
właściwych efektów wymaga podejścia kompleksowego zarówno pod względem 
rewitalizacji infrastruktury ale także rewitalizacji społecznej. Zatem właściwym 
wydaje się rozszerzenie zakresu rewitalizacji o kwestie społeczne. 
 
 
 
Wsparcie szeroko pojętego systemu edukacji. Z założeń do RPO WM nie 
wynika potrzeba inwestowania w infrastrukturę edukacyjną. Wspieranie edukacji 
na zasadzie dostosowywania programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy 
nie wpłynie na odpowiednie przygotowanie pracowników do wymagań rynku 
pracy. Istnieje pilna potrzeba modernizacji infrastruktury edukacyjnej w zakresie 
wykorzystywania w procesie kształcenia nowoczesnych technologii 
zapewniających wysoki poziom przygotowania zawodowego pracowników.  
 
 
Ponadto istnieje potrzeba inwestowania w zaplecze techniczno-dydaktyczne 
szkół wyższych umożliwiające budowanie innowacyjnych rozwiązań dla 
gospodarki oraz tworzenia odpowiednich warunków kształcenia zgodnych z 
oczekiwaniami pracodawców. 
 
 
 
 
 
 
Warto podkreślić, że ofertę kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym 
zapewniają w większości gminy miejskie i miasta na prawach powiatu. Stąd 
wsparcie tego obszaru edukacji powinno być potraktowane indywidualnie. 
W kwestii dobrej jakości edukacji przedszkolnej wsparcia wymaga obszar opieki 
nad dziećmi do lat 3, umożliwiający matkom powrót na rynek pracy. 
 

 
 
 
 
Cel 6 – Uwaga częściowo uwzględniona: 
Obszar celu 6 został określony zgodnie z tym, co 

dopuszczają Wspólne Ramy Strategiczne oraz Position 
Paper. Wg obecnych zapisów tych dokumentów obszar 
sektora kultury jest wspierany w bardzo ograniczonym 
wymiarze, ze względu na kwalifikację Mazowsza, jako 
regionu bardziej rozwiniętego, ale rewitalizacja obszarów 
miejskich została zaplanowana w ramach RPO WM.  
 
 

Cel 10 - Uwagi nieuwzględnione.  

Na s. 96 Założeń w odniesieniu do kształcenia zawodowego 
i ustawicznego jest informacja Wsparcie w tym zakresie 
powinno być finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz, w przypadku 
zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji w 
infrastrukturę, wsparcie powinno być finansowane 
również z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

W odniesieniu do infrastruktury w edukacji przedszkolnej 
przede wszystkim należy wykorzystać niewykorzystane 
pomieszczenia np. w szkołach, w sytuacji braku takich lokali 
bądź możliwości ich wykorzystania  z przeznaczeniem na 
przedszkola/inne formy edukacji przedszkolnej możliwe 
będzie dofinansowanie tworzenia takich obiektów. 
 
 
Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie 
krajowym. Do ustalenia pozostaje sposób zaangażowania 
samorządów województw w formułowanie zakresu wsparcia 
w kontekście potrzeb regionu. 
 
W ramach Celu 10 nie ma możliwości wsparcia opieki 
żłobkowej. Opieka nad dziećmi do lat 3 nie wpisuje się w 
zakres 10 celu tematycznego. Została wpisana w cel 
tematyczny nr 8.  
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Infrastruktura B+R będzie dofinansowania w ramach 
programu krajowego 

Gmina Tłuszcz 

32.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych. Cel 6 

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. 

Uwaga częściowo uwzględniona: 
Obszar celu 6 został określony zgodnie z tym, co 
dopuszczają Wspólne Ramy Strategiczne oraz Position 
Paper. Interwencja w obszarze wodno-kanalizacyjnym 
została zaplanowana, jednakże obszar ten może być 
wpierany  w bardzo ograniczonym wymiarze, ze względu na 
kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej rozwiniętego. 

Powiat Wyszkowski 

33.  Wstęp W wstępie przyjęto, że podstawą do wyznaczania obszarów wsparcia  dla 
dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest przede wszystkim  projekt aktualizacji  
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego  do 2030 r. Inteligentne 
Mazowsze. 
 
Zatem przyjęto ,że RPO WM 2014-2020 będzie programem dwufunduszowym 

(rozumiemy finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego)  . 
Na stronie 7/201   stwierdza się ,że w okresie 2007-2013 programy PS,WPR i 
WPRyb nie są koordynowane  na szczeblu regionalnym, co zmniejsza ich 
oddziaływanie.  W nowej perspektywie  może to zostać osiągnięte przede 
wszystkim  poprzez powierzenie funkcji  zarządczych (dotyczy funduszy 
:EFRR,EFS,EFRROW,EFMR0,samorządom województw.  
W chwili obecnej  nie rozstrzygnięto  sposobu rozwiązania tej kwestii –czy 
będzie to formuła  jednego programu wielofunduszowego, lub  też kilku 
programów  jednofunduszowych ,zarządzanych przez jedną Instytucję 
Zarządzająca. 

Na konferencji „Założenia Umowy Partnerstwa” w dniu 19 grudnia  2012 r 
poinformowano nas iż Marszałkowie Województw  wyrazili zgodę  na 
finansowanie w 10% przez inne fundusze regionalnych programów 
operacyjnych. We wstępie brak jest uzasadnienia przyjęcia programu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020  jako dwufunduszowego. 
Nie przedstawiono wariantów przyjęcia programu RPO WM 2014-2020 jako:  

 jedno, 
 dwu,  
 lub wielofunduszowego . 

Polityka Spójności  na lata 2014-2020  jest ukierunkowana  na realizacje celów 
Strategii „Europa 2020” poprzez koncentrację  na przedsięwzięciach 
przynoszących największe efekty  w zakresie pobudzania konkurencyjności  
UE,  przy równoczesnym zachowaniu jej  nadrzędnego ,traktatowego celu jakim 

Uwaga uwzględniona 
W projekcie RPO WM zostanie wskazany będzie podział 
interwencji w ramach różnych PO oraz komplementarność  
z innymi programami 
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jest spójność społeczna i terytorialna.  
Wskazanym jest przeprowadzenie analizy ,który z wariantów przyczyni się w 
najwyższym stopniu do realizacji celów Strategii „Europa 2020” poprzez 
koncentrację  na przedsięwzięciach przynoszących największe efekty.   

34.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Kontekst regionalny 
Przyjęto ,że cele szczegółowe programu należy wypracować  przy 
uwzględnieniu wymiaru terytorialnego . 
Szczególną  wagę w  projekcie RPO MW 2014-2020  będzie miało określenie  
wsparcia dla miast  i uzyskanie efektu synergii  z interwencją PROW dla 
obszarów wiejskich.  

Powyższy zapis nie jest spójny  z zapisem iż  w procesie programowania 
regionalnego programu operacyjnego  w relacji do KSRR, priorytetowe 
znaczenie  dla województwa mazowieckiego będzie  miała koncentracja na 
następujących  przedsięwzięciach  określonych w ramach prac nad KSRR, jako 
podejmowane wspól- nie przez rząd i samorząd tj. 
-wzmocnienie funkcji metropolitarnych Warszawy, 
-rozwój innowacyjnych branż działalności gospodarczej województwa, 
-poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej , 
-wzmacnianie policentrycznego  obszaru metropolitarnego  metropolii 
warszawskiej, 
-poprawa jakości edukacji na obszarach wiejskich  
Brak jest wskazania  przedsięwzięć odpowiedzialnych za uzyskanie efektu 
synergii  z interwencją PROW dla obszarów wiejskich. 

Uwarunkowania finansowe 
 Przy opracowaniu  symulacji finansowej  dla RPO WM 2014-2012  przyjęto 
m.inn. założenie  a)  że nowy program operacyjny  będzie finansowany  z dwu 
funduszy.   
W Tabeli2  Symulacja 1 dla regionu przejściowego  i Tabeli 3 Symulacja  1  dla 
regionu rozwiniętego przy przyjęciu programu RPOWM 2014-2020  jako 
dwufunduszowego  nie uwzględniono udziału w alokacji EFS w celach 
tematycznych WRS . 
Należałoby uwzględnić finansowanie  z pozostałych funduszy UE w tym 
EFFFOW i EFMR ,które pominięto bez uzasadnienia. 
Wskazanym jest aby ,  skoncentrować się   na przedsięwzięciach 
przynoszących największe efekty w poniższych celach tematycznych należy 
określić  udział w alokacji środków z EFS : 
-celu 4 wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach ,( na m.inn. szkolenia i kursy uprawniające do wykonywania nowego 
zawodu -przekwalifikowania pracowników)  
-celu 5 propagowanie przystosowywania do zmian klimatu, zapobieganie 

zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem ( na m.in. szkolenia i kursy uprawniające 
do wykonywania nowego zawodu -przekwalifikowania pracowników ) 

 
Uwaga częściowo uwzględniona. terytorialne podejście 
zostanie opisane w RPO WM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga uwzględniona. Kwestia wsparcia szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, w tym na obszarach 
wiejskich, zostanie wprowadzona.  
 
W czasie opracowywania  Założeń (…) zdecydowano, że w 
nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 wsparcie nie 
będzie kierowane do szkół prowadzących kształcenie 
ogólne.  
Natomiast zgodnie z ostatnimi ustaleniami (w tym podczas 
spotkania z MRR) w projekcie Programu uwzględnione 
zostanie wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie 
ogólne. Aktualnie nie podjęto decyzji, czy wsparcie będzie 
kierowane jedynie do szkół na obszarach wiejskich. 
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Cel 4. Uwaga uwzględniona: IZ RPO WM zaproponuje w 
celu 4 i 5 możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji, 

jednak w trakcie negocjacji ten zakres może zostać 
odrzucony. 
Cel 5. Uwaga uwzględniona. Zapis zmodyfikowano 

35.  Programowanie - 
metodyka pracy 

Przyjęto, że  1.diagnoza  powinna koncentrować  się  na zidentyfikowaniu 

problemów, które maja charakter nieprawności rynku  lub stanowią istotny 
problem społeczny ,którego rozwiązanie nie byłoby możliwe  bez interwencji na 
poziomie województwa . Jest to niespójne z przedstawionymi z 
uwarunkowaniami zewnętrznymi  procesu programowania RPO WM na lata 
2014-2020 str .11.  
W uzasadnieniu diagnoza powinna koncentrować się na zidentyfikowaniu 
problemów  utrudniających lub uniemożliwiających koncentrację  na 
przedsięwzięciach  przynoszących  największe efekty  w zakresie pobudzania 
konkurencyjności przy równoczesnym zachowaniu celu jakim jest spójność 
społeczna i terytorialna.  

Uwaga częściowo uwzględniona 
Program nie wyróżnia wariantów, nie nadaje także wag 
problemom zidentyfikowanym w diagnozie, natomiast na 
późniejszym etapie zostanie przypisana alokacja do 
poszczególnych typów interwencji. 
  

36.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
 

Zarys diagnozy dotyczy rezultatów osiagnietych w wyniku  realizacji projektów w 
ramach perspektywy 2007-2013 a przyporządkowanych celom 1-10. Zarys 
diagnozy nie został uzupełniony o analizę czynników mających decydujący 
wpływ  na realizację    przedsięwzięć przynoszących największe efekty  w 
zakresie pobudzania konkurencyjności  UE,  przy równoczesnym zachowaniu  
spójności  społecznej i terytorialnej. 
 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Program nie wyróżnia wariantów, nie nadaje także wag 
problemom zidentyfikowanym w diagnozie, natomiast na 
późniejszym etapie zostanie przypisana alokacja do 
poszczególnych typów interwencji. 
 

37.  Inteligentna 
specjalizacja 

Potencjalne specjalizacje ,które mogą się stać  przewagami konkurencyjnymi 
Mazowsza zostały określone na podstawie badań i dokumentów  strategicznych 
Mazowsza . Z  przedstawionych dokumentów nie wynika ,że potencjalni  twórcy 
przewagi konkurencyjnej Mazowsza  uczestniczyli  w procesie formułowania  
przewagi konkurencyjnej Mazowsza . 
Wskazany jest udział w powyższym procesie zarówno przedstawicieli biznesu  i 
sfery B+R mogących mieć  kluczowy  wpływ na tworzenie przewagi 
konkurencyjnej Mazowsza . 

Uwaga uwzględniona 
Współpraca z sektorem nauki i biznesu podczas prac 
związanych z pisaniem RPO 

38.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
 

Potencjalne specjalizacje ,które mogą się stać  przewagami konkurencyjnymi 
Mazowsza zostały określone na podstawie badań i dokumentów  strategicznych 
Mazowsza . Z  przedstawionych dokumentów nie wynika ,że potencjalni  twórcy 
przewagi konkurencyjnej Mazowsza  uczestniczyli  w procesie formułowania  
przewagi konkurencyjnej Mazowsza . 
Wskazany jest udział w powyższym procesie zarówno przedstawicieli biznesu  i 
sfery B+R mogących mieć  kluczowy  wpływ na tworzenie przewagi 
konkurencyjnej Mazowsza . 

Uwaga uwzględniona 
Współpraca z sektorem nauki i biznesu podczas prac 
związanych z pisaniem RPO 
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39.  Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

Krótki okres  do przeprowadzenia konsultacji na poziomie powiatu tj. do 21 
grudnia 2012 r. Brak możliwości zapoznania się z dokumentami programowymi 
UE i krajowymi przez podmioty będące potencjalnymi podmiotami  wsparcia. 

Uwaga uwzględniona 

40.  Załącznik nr 2 - 
Harmonogram 
opracowywania projektu 
regionalnego programu 
operacyjnego 

Krótki okres  do przeprowadzenia konsultacji na poziomie powiatu tj..do 21 
grudnia 2012 r. Brak możliwości zapoznania się z dokumentami programowymi 
UE i krajowymi przez podmioty będące przedmiotem wsparcia. 

Uwaga uwzględniona 

41.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Analiza SWOT będzie koncentrować się  nie tylko na określeniu sił ,słabości 
szans i zagrożeń programu operacyjnego ,ale także na nadaniu  
zidentyfikowanych w diagnozie problemów  odpowiedniej wagi.  W analizie 
SWOT nie przedstawiono w I wariancie   

 czynników najważniejszych, 
 czynników istotnych, 
 pozostałych problemów i możliwości  

oraz nie przedstawiono wariantu II 

Uwaga uwzględniona. 
Analiza SWOT została zmodyfikowana, kolejne zmiany 
będą wynikały z następujących wersji diagnozy Strategii 
Województwa Mazowieckiego. 

42.  Uwagi ogólne Przy określaniu wstępnych obszarów wsparcia w ramach celów tematycznych 
nie uwzględniono analizy potencjalnych specjalizacji ,które mogą się stać  
przewagami konkurencyjnymi Mazowsza. 
 Wykonanie bardzo cennych i profesjonalnie wykonanych prac. Wykonana 

analiza pozwoli na        dokonanie selekcji potencjalnych specjalizacji ,które 
mogą się stać  przewagami konkurencyjnymi Mazowsza. 
 

Uwaga częściowo uwzględniono 
Współpraca z sektorem nauki i biznesu podczas prac 
związanych z pisaniem RPO 
Ponadto obecnie trwają badania, które mają zakończyć się 
raportami w zakresie specjalizacji regionu. Będą 
uwzględnione w RPO. 

43.   Powiat Wyszkowski popiera starania Marszałka Województwa Mazowieckiego 
mające na celu zniesienie tzw. „Janosikowego”. Mazowsze jest szczególnym 
regionem w Polsce  tworzącym ponad 1/5 PKB kraju. W nowej perspektywie 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewiduje wsparcie dla Mazowsza jedynie 
na poziomie ok.63 % poprzedniej perspektywy podczas gdy inne regiony oprócz 
wsparcia z Unii otrzymają dodatkowe wsparcie „ściągane z Mazowsza i 
ograniczające jego rozwój. Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego winno kreować 
politykę równoważonego rozwoju regionów kierując strumień wsparcia na 
obszary strategiczne dla budowania przewagi konkurencyjnej regionów. 
 
              Bariera rozwojową  Mazowsza może się okazać brak możliwości 
wykorzystania i tak ograniczonych funduszy poprzez planowane : 

 podwyższenie wkładu własnego w przedsięwzięciach jst  z 15 do 25%  
 uznanie 23 % na niekwalifikowalny 
 wyłączenie dużych przedsiębiorstw z regionalnej pomocy inwestycyjnej  
 zmniejszenie poziomu intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej 

dla MŚP  
W 2010 roku w województwie mazowieckim sektor prywatny skupiał 668,2 

tys.jednostek (w kraju - 3787,8 tys.), tj. 98,1% ogólnej liczby podmiotów 
gospodarczych (w kraju- 96,9%). Około 73% tego sektora stanowiły osoby 

Uwaga uwzględniona 
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fizyczne (w kraju - ok. 78%), które prowadziły działalność gospodarczą głównie 
w: handlu, naprawie pojazdów samochodowych, działalności profesjonalnej, 
naukowej i technicznej, budownictwie oraz transporcie i gospodarce 
magazynowej.  
Prawie 99% osób fizycznych stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 
osób, czyli mikroprzedsiębiorstwa.  
W odniesieniu do sektora publicznego, na Mazowszu zarejestrowanych było 

12,8 tys. jednostek (w kraju 
121,9 tys.), tj. 1,9% ogólnej liczby podmiotów (w kraju 3,1%). W 2010 roku w 
województwie 
mazowieckim zarejestrowane były 93 przedsiębiorstwa państwowe z 246 w 
kraju. wie, natomiast najmniej odnotowano w podregionie radomskim 0,2 tys., tj. 
7%. 
W 2010 roku nakłady na działalność innowacyjną w grupie przedsiębiorstw 

przemysłowych w województwie mazowieckim kształtowały się na poziomie 6,2 
mld zł, co stanowiło 26% nakładów poniesionych w Polsce.  W 2010 roku ok. 
33% dużych firm z województwa mazowieckiego, zatrudniających powyżej 250 
osób, wprowadziło na rynek nowe lub istotnie ulepszone produkty, przy średniej 
krajowej wynoszącej ok. 28%. Natomiast nowe lub istotnie ulepszone procesy 
wdrożyło 54% 
dużych firm w regionie (średnia dla kraju 51%). Zdecydowanie mniej 
wprowadzanych jest nowych produktów bądź ulepszonych procesów wśród 
małych i średnich firm. Tylko 2,5% firm wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone 
produkty dla rynku (średnia dla kraju 3,5%), natomiast nowe lub ulepszone 
procesy produkcji wdrożyło 6,4% małych firm (średnia dla kraju 6,9%). 
 
Województwo mazowieckie jest liderem pod względem udziału w ogólnopolskiej 
liczbie przedsiębiorstw w grupie przemysłów medium i high-tech. Stan 

rozwoju sektora medium i high-tech, a przede wszystkim znaczący udział w 
eksporcie, uznawany jest za jeden z fundamentalnych wyznaczników 

konkurencyjności i nowoczesności gospodarki kraju (Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego  do 2030 roku „Inteligentne Mazowsze” ). 
 

Miasto Węgrów 

44.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
 

Niedostateczne uwypuklenie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz brak 
odniesienia do turystyki. Brak uwypuklenie dziedzictwa narodowego i 
kulturowego oraz brak odniesienia do turystyki. 

Uwaga nieuwzględniona - wykracza poza ramy 
programowania 2014-2020 określone przez KE 

45.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

Uwzględnić możliwość wsparcia projektów w zakresie rewitalizacji i turystyki w 
nawiązaniu do tworzenia warunków poprawy na rynku pracy. Niedostateczna 
możliwość wsparcia projektów  w zakresie rewitalizacji  i turystyki w nawiązaniu 
do tworzenia warunków poprawy na rynku pracy. 

Uwaga nieuwzględniona.  Zaproponowane działania z 
zakresu priorytetu VIII w projekcie RPO są adresowane do 
wszystkich sektorów działalności gospodarczej.  

Gmina Słupno 

46.  Określenie wstępnych Uwaga dotyczy celu tematycznego nr 4, zadania pn. „Zmniejszenie uciążliwości Uwaga nieuwzględniona:  



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych  

transportu w mieście”. Wnioskujemy o zmianę zapisu na pn. „Zmniejszenie 
uciążliwości transportu w miastach i gminach podmiejskich”. Wnioskujemy o 
zmianę tego zapisu i rozszerzenie obszaru miast o obszary podmiejskie, z 
uwagi na to, iż uciążliwość transportowa dotyczy również gmin podmiejskich. 
Ciągi komunikacyjne (drogi, ścieżki rowerowe, chodniki) miast i gmin często 
połączone są ze sobą i stanowią jednolite korytarze komunikacyjne. Związane 
są one z bezpieczeństwem użytkowników dróg, upłynnieniem ruchu, 
promowaniem zdrowego i ekologicznego transportu. 

Uwaga nie została uwzględniona ze względu na sztywne 
zapisy Position Paper oraz Założeń Umowy Partnerstwa, 
gdzie wyraźnie wskazano obszary miejskie/przestrzeń 
miejską. 

47.  Uwagi ogólne Określenie nowego celu lub rozszerzenie istniejących celów dotyczących 
„Wsparcia  budownictwa wielorodzinnego komunalnego”. Z uwagi na brak 
środków finansowych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i coraz 
większe ubożenie społeczeństwa  wnioskujemy o rozszerzenie celów 
tematycznych lub określenie obszaru wsparcia dotyczącego „Wsparcia 
budownictwa wielorodzinnego komunalnego” w proponowanych przez 
samorząd wojewódzki celach tematycznych   

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie jest możliwe rozszerzenie obszaru wsparcia ponad to, 
co wynika z Wspólnych Ram Strategicznych, Position 
Paper, Założeń Umowy Partnerstwa.   
Do odrzucenia - Komisja Europejska nie przewiduje 
wsparcia budownictwa wielorodzinnego komunalne  
w proponowanym zakresie 
 

Gmina Miejska Ciechanów 

48.  Programowanie - 
metodyka pracy 

Str. 23 p.3 wiersz pierwszy, jest:: „Cele powinny być zgodne z treścią 
Średniookresowej Strategii Kraju do roku 2010”.  
Propozycja: „Cele powinny być zgodne z treścią Strategii Rozwoju Kraju 2020 
oraz Strategią Rozwoju Woj. Mazowieckiego do roku 2030”. Przyjęty przez 
Radę Ministrów w dn. 12.09.br dokument nosi wskazana nazwę. Ze względu na 
konieczność zachowania spójności, cele RPO powinny być również zbieżne z 
celami wyznaczonymi w długookresowej Strategii województwa. Dla 
zachowania spójności i konsekwencji dokumentów strategicznych, najpierw 
powinna być przyjęta Strategia woj., a konsekwencja jej opracowania powinien 
być projekt RPO. 

Uwaga uwzględniona 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego zostanie 
przyjęta przed  opracowaniem projektu RPO i to na jej 
podstawie zostanie wypracowany program operacyjny.  

49.  Zarys diagnozy: str. 25 - 
79 

Zarys diagnozy w przedstawianym dokumencie jest zbyt obszerny, stanowi 
powtórzenie i poszerzenie zapisów z innych dokumentów strategicznych. Tak 
obszerny raport diagnostyczny powinien może znaleźć się w suplemencie lub 
oddzielnym opracowaniu, do którego będą odwoływały się zarówno Strategia, 
jak i RPO. Szczegółowość zarysu diagnozy (różna w różnych obszarach, 
przywołująca wybrane dane statystyczne z różnych lat) zaciemnia tylko i 
rozmywa obraz województwa, utrudnia przyswajalność i powoduje rozrost 
wielostronicowego opracowania, w którym być może wystarczy jedynie analiza 
SWOT 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Podczas tworzenia RPO WM diagnoza zostanie ściśle 
powiązana z obszarami wsparcia. 
 
  

50.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 6, Cel 
10, Cel 11 

Cel 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania 

zasobów: dodać obszar Wspieranie powiększania terenów zielonych. Stopień 
zalesienie w województwie jest jeden z najniższych w kraju; wskazana jest 
również dbałość i powiększanie terenów zielonych w obszarach 
zurbanizowanych.  
 
 

Uwaga nieuwzględniona 
Cel 6 - został określony zgodnie z tym, co dopuszczają 

Wspólne Ramy Strategiczne oraz Position Paper i Założenia 
Umowy Partnerskiej. Na obecnym etapie nie jest możliwe 
jednoznaczne stwierdzenie, czy finansowanie powiększania 
terenów zielonych poprzez zalesianie, będzie możliwe. 
Jednakże obecne zapisy wskazują na możliwość wsparcia 
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Cel 10 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie: 

obszary Wspieranie kształcenia zawodowego i zwiększanie uczestnictwa osób 
dorosłych w kształceniu ustawicznym oraz Zwiększenie uczestnictwa osób 
dorosłych w edukacji formalnej i nieformalnej; zamiast drugiego wymienionego 
wprowadzić obszar: Zwiększenie dostępności i jakości szkolnictwa na 
wszystkich poziomach. Realizacja wszystkich celów możliwa będzie wyłącznie 
w wyniku efektywnego szkolnictwa, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii i innowacji. 
 
Dodać cel 11 Ochrona kultury i dziedzictwa kulturalnego, a z celu 6 wyłączyć 

obszar Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa 
kulturowego. Cel taki, obejmujący kilka obszarów: ochronę kultury, dziedzictwa 
kulturowego, rewitalizację miast, terenów poprzemysłowych, tworzenie 
warunków do spędzania czasu wolnego mieszkańców itd. znajduje 
uzasadnienie we wszystkich wymienionych dokumentach strategicznych, a 
zwłaszcza w Strategii woj. 
 

projektów mających na celu zachowanie wysokiej wartości 
przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów. Wsparcie 
zalesień może pozostać nadal w ramach interwencji PROW.  
 
Cel 10 – Uwaga częściowo uwzględniona. 

 
W czasie opracowywania  Założeń (…) zdecydowano, że w 

nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 wsparcie nie 
będzie kierowane do szkół prowadzących kształcenie 
ogólne.  
Natomiast zgodnie z ostatnimi ustaleniami (w tym podczas 
spotkania z MRR) w projekcie Programu uwzględnione 
zostanie wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie 
ogólne. Aktualnie nie podjęto decyzji, czy wsparcie będzie 
kierowane jedynie do szkół na obszarach wiejskich. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona:  
Priorytety tworzone są w oparciu o podział obszarów 
przewidziany w WRS, nie są ustalane dowolnie. 

51.  Załącznik nr 1- 
Komplementarność z 
dokumentami 
strategicznymi 

Konieczne ujednolicenie terminologii Celów tematycznych Uwaga uwzględniona 

52.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Szansą w celach są nie Programy branżowe, lecz możliwość ich realizacji 
Str. 118, cel 7 Zagrożenia: powtórzenie w p. 2 i 5 
Cel 10 – analiza rozbita jest na poszczególne obszary; należy albo skomasować 
je razem, albo takie rozbicie wprowadzić dla wszystkich celów 

Cel 10 - Uwaga uwzględniona 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 

53.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych. 
Cel 9 

W celu 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

proponujemy uwzględnienie innowacji społecznych (działań opartych o 
innowacje społeczne) w obszarze aktywnej integracji oraz obszarów 
związanych z ekonomią społeczną i aktywizacją osób zagrożonych ubóstwem i 
żyjących w ubóstwie. 
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1081/2006 w Rozdziale II. Przepisy szczegółowe dotyczące 
programowania i realizacji, art. 9 wskazano, że „EFS promuje innowacje 
społeczne we wszystkich obszarach objętych zakresem EFS, w szczególności 
w celu badania i zwiększenia możliwości innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
realizacji potrzeb społecznych”.  

Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

 
We wstępnym  projekcie   RPO WM 2014-2020 - w celach i 
proponowanych działaniach uwzględniono te kwestie, m.in. 
w zapisach: 
 
  

 Wspieranie działań służących na tworzenie 
innowacji w obszarze działań pomocy społecznej i 
aktywnej integracji , rozwój nowych form i metod 
świadczenia usług społecznych oraz  prowadzenia 
aktywnej polityki społecznej w regionie 
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Należy mieć na uwadze także to, że Komisja Europejska wspiera budowanie 
potencjału innowacji społecznej, w szczególności przez wspieranie wzajemnego 
uczenia się, tworzenie sieci, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metodyki. 
W celu 9 dodatkowo należałoby zwrócić uwagę na aktywizację społeczną osób 
z grup wykluczonych, nie koncentrować się wyłącznie na aktywizacji 
zawodowej. 
Dotychczasowe doświadczenia w obszarze wsparcia społecznego 
realizowanego w obecnym okresie programowania wskazują, że tradycyjne 
formy wsparcia nie są w pełni atrakcyjne i aktywizujące.  
Działania wsparciowe w obszarze zapobiegania ubóstwu należałoby prowadzić 
także w oparciu o aktywizację społeczną, na której powinna być oparta 
aktywizacja zawodowa (aktywność społeczna jako pierwsza forma 
przezwyciężania trudnej sytuacji i aktywizująca w kierunku zmiany sytuacji na 
rynku pracy danej osoby w trudnej sytuacji). 
W celu 9 należałoby ująć także priorytet odnoszący się do lokalnych 
strategii rozwoju realizowanych przez społeczność. Komisja Europejska 

zaleca dla realizacji polityki spójności na lata 2014 – 2020 angażowanie 
lokalnych społeczności w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju. 
Przyjęcie traktatu lizbońskiego i strategii „Europa 2020” stwarza mocniejsze 
przesłanki na rzecz zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu podejścia do 
rozwiązywania lokalnych problemów. 
 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność: 1) ma opierać się na lokalnych 
grupach działania składających się z osób reprezentujących lokalne interesy 
publiczne i prywatne interesy społeczno-gospodarcze, 2) ma być realizowany w 
oparciu o zintegrowane i wielosektorowe strategie rozwoju lokalnego, dot. 
różnych obszarów, stworzone przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb i 
potencjału, 3) zawiera innowacyjne elementy w kontekście lokalnym, 
nawiązywanie kontaktów i współpracę. Główne cele rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność: 
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ma: 
- zachęcać społeczności lokalne do opracowywania zintegrowanego podejścia 
oddolnego w okolicznościach, w których istnieje potrzeba odpowiedzi na 
terytorialne i lokalne wyzwania, wymagające zmian strukturalnych, 
- budować możliwości społeczności i stymulować innowacyjność (w tym 
innowacje społeczne), przedsiębiorczość i możliwości zmian poprzez 
zachęcanie do rozwoju i odkrywania niewykorzystanego potencjału z poziomu 
społeczności i terytoriów, 
- promować poczucie własności społeczności poprzez zwiększanie 
uczestnictwa w obrębie społeczności oraz budować poczucie zaangażowania i 
własności, które może zwiększać efektywność regulacji unijnych 
- wspomagać zarządzanie wielopoziomowe poprzez zapewnienie lokalnym 
społecznościom kierunku pełnego udziału w kształtowaniu realizacji celów UE 

 Wspieranie działań nastawionych na budowę 
trwałej infrastruktury upowszechniania innowacji i 
dobrych praktyk w obszarze aktywnej integracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
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we wszystkich obszarach. 
W obecnym okresie programowania prowadzone są działania wzmacniające 
potencjał lokalnych społeczności w zakresie współdecydowania i włączania ich 
w rozwój wspólnoty lokalnej (jak np. ogólnopolskie projekty systemowe w 
zakresie partycypacji społecznej – „Decydujmy razem”, „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy i integracji społecznej” w obszarze organizowania 
społeczności lokalnej czy „rewitalizacja społeczna” – włączająca wspólnoty we 
współdecydowanie i angażowanie w działania na rzecz najbliższej 
społeczności).  
Trend w zakresie angażowania społeczności lokalnej we współdecydowanie i 
kierowanie działaniami wzmacniającymi jej potencjał jest rosnący i wzmacniany 
w kierunku realizacji polityki spójności. 
Wzmocnienie działań opartych o lokalne strategie rozwoju realizowane przez 
społeczność wskazano także w dokumencie „Programowanie perspektywy 
finansowej 2014 -2020 – uwarunkowania strategiczne”, gdzie określono, że: „W 
celu poprawy spójności społecznej i terytorialnej tworzone będą warunki dla 
rozprzestrzeniania procesów rozwojowych, zarówno w kontekście 
geograficznym - na różne obszary o słabszych potencjałach, jak i włączania w 
procesy rozwojowe tych, którzy pozostawali dotychczas tylko biernymi 
odbiorcami zachodzących zmian. Nacisk będzie położony nie tyle na działania 
redystrybucyjne, prowadzące do łagodzenia różnych objawów rozwarstwienia 
społecznego i przestrzennego, lecz przede wszystkim na działania 
wydobywające i wspierające zróżnicowane potencjały, tak poszczególnych 
jednostek i grup społecznych, jak i poszczególnych terytoriów w oparciu o 
zasadę solidarności pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej”. 

54.  Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

Brak szerokiego włączenia organizacji pozarządowych w proces tworzenia i 
konsultowania Założeń do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Proces tworzenia, jak i realizacji, dokumentów strategicznych, powinien opierać 
się na transparentności i włączeniu jak najszerszych grup interesariuszy, w tym 
organizacji pozarządowych. W Propozycji konsultacji społecznych projektu RPO 
WM nie odniesiono się w pełni do zaangażowania sektora pozarządowego z 
terenu woj. mazowieckiego w tworzenie Założeń do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jak 
podkreślono to w konsultowanych założeniach do RPO WM: „Dodatkowo 20 
kwietnia 2012 r. KE opublikowała Dokument roboczy służb Komisji pn. Zasada 
partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych - elementy europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 
partnerstwa. W dokumencie tym KE podkreśliła wagę zaangażowania 

wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie programowania.”  
Federacja MAZOWIA, jako przedstawiciel 40 organizacji pozarządowych z 
terenu woj. mazowieckiego wskazuje, że konsultacje Założeń do RPO WM na 
lata 2014 – 2020 prowadzone były bez wykorzystania możliwości szerokiego 

Uwaga uwzględniona 
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włączenia partnerów z sektora pozarządowego. 

Urząd Miejski w Radomiu 

55.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Powinny być uwzględnione informacje o planowanych ZIT-ach na poziomie 
regionalnym, w tym z uwzględnieniem ZIT w Radomiu. 
Po wyjaśnieniu kwestii związanych z możliwością przesunięcia do Mazowsza 
3% środków w ramach mechanizmu elastyczności, wnioskujemy, by środki te 
przeznaczane były  nie na obszary tematyczne,  ale by były alokowane 
terytorialnie na najbiedniejsze OSI, tj. radomski i ostrołęcko – siedlecki. 

Uwaga częściowo uwzględniona. terytorialne podejście 
zostanie opisane w RPO WM. 

56.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 4, Cel 7 

Cel 4. Akapit :” (..) wyczerpana przepustowość części gazociągów system 

przesyłowego, w tym przede wszystkim bezpośrednio zasilających Warszawę” 
wnioskujemy o dopisanie “i południowej części województwa mazowieckiego, w 
tym Radomia”. 
W akapicie poniżej zmodyfikować treść na (…) “wykorzystanie gazu ziemnego 
jako paliwa w stołecznych i radomskich elektrociepłowniach i ciepłowniach”. 
Cel 4.  Wnioskujemy o zmianę akapitu na treść: “ Ważne jest zrównoważenie 

mobilności miejskiej (…) i tabor “czystej” komunikacji publicznej w miastach, w 
tym (pominąć wyrażenie “w szczególności”) m.in. transport szynowy (…)”. 

W akapicie “(…) wspieranie rozwoju transportu multimodalnego (…)” należy 
dodać po zdaniu “ograniczenie  uspokojenie ruchu samochodowego w centrach 
miast, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego)” – 
“w tym budowa parkingów miejskich”. 
 
Cel 7. Nie uwzględniono w diagnozie Lotniska Radom – Sadków bardzo 

istotnego z punktu widzenia systemu transportowego całego województwa i  w 
kierunku poza województwo i kraj. 

 
Cel 4 – Uwaga nieuwzględniona w związku z tym, że 

rozbudowa sieci gazowych będzie wspierana z poziomu 
programów krajowych.  
 
 
 
 
Cel 4 – Uwaga częściowo uwzględniona. Tekst zostanie 

zmodyfikowany. 
Tekst podkreślony uwzględniono. 
 
 
 
 
Cel 7 – Uwaga nieuwzględniona. Brak możliwości wsparcia 

infrastruktury lotniskowej poza siecią TEN-T.  

57.  Inteligentna 
specjalizacja 

Ostatni akapit powinien brzmieć „Jako priorytetowe wskazać należy wskazać 
następujące dziedziny. OWM i miasta regionalne (Radom i Płock) (…)  miasta 
regionalne i subregiony”. Zgodnie z uwagami Gminy Miasta Radomia do 
projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030. 

Uwaga nieuwzględniona 
Zapisy w ramach tego rozdziału będą jeszcze 
modyfikowane 

58.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 1, Cel 2, Cel 3, Cel 
4, Cel 5, Cel 6, Cel 7, 
Cel 8, Cel 9, Cel 10 

Cel 1 - Wzmocnienie współpracy gospodarki z nauką. Dopisać 

“upowszechnienie wiedzy  o nauce i postaw innowacyjnych w społeczeństwie, 
np. przez inwestowanie w centra kreatywności oraz tzw. “Małe Koperniki.” 
 
Cel 2 -  Szkolenia ICT dla mieszkańców Mazowsza   w zakresie wspierania 

kompetencji cyfrowych (e-integracja). Dopisać ”zwiększenie kompetencji 
cyfrowych, szczególnie poprzez edukację dzieci i młodzieży oraz administracji 
publicznej (szkolenie kadry urzędniczej) w miastach regionalnych i 
subregionalnych”. 
 
 
 
 
Cel 3. Internacjonalizacja mazowieckich MŚP. Dopisać :” (…) a także działania 

Cel 1 – Uwaga nieuwzględniona 

 
 
 
Cel 2 – Uwaga nieuwzględniona - Brak uzasadnienia w 

diagnozie społeczno - gospodarczej do położenia nacisku 
na edukację dzieci i młodzieży oraz administracji publicznej 
(szkolenia kadry urzędniczej). Dostępne badania wskazują 
jedynie na konieczność skierowania oferty szkoleniowej 
w zakresie wykorzystania technologii telekomunikacyjnych, 
w szczególności do osób starszych, mniej wykształconych 
oraz zamieszkujących tereny wiejskie. 
 
Cel 3 -  Uwaga częściowo uwzględniona - bez wskazywania 



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

zmierzajace do przyciagnięcia zagranicznych inwestorów do regionu, w 
szczególności do subregionów charakteryzujących się najniższym PKB i 
najwyższym poziomie bezrobocia (radosmki i ostrołęcko – siedlecki)”. 
 
 
Cel 4. Odnawialne źródła energii.  

“Niska efektywność energetyczna jest szczególnie widoczna w miastach (…) 
powinny być przeprowadzone przede wszystkim w przestrzeni miejskiej, w tym 
np. oświetlenie ulic,  placów i  parków”. 
 Zmniejszenie uciążliwości  transportu w  mieście.   Akapit o treści : 
“Promowane powinny być rozwiazania (…), w tym inwestycje w infrastrukturę i 
tabor “czystej” komunikacji publicznej w miastach, w tym transport szynowy.” 
Po akapicie “udogodnienia dla podróży multimodalnych (…) dopisać  
“ograniczenie  uspokojenie ruchu samochodowego w centrach miast, 
udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego)” – “w 
tym budowa parkingów miejskich”. 
Na Cel 4 przeznaczone jest co najmniej 20% środków EFRR a powinna być 
dostępna maksymalnie wysoka  pula  środków możliwych do alokowania na Cel 
4. 
 
Cel 5 -  Do wymienionych 2 podtematów dodać “Ochronę i ekspansję 

mkiejskich terenów zielonych”.  
 
Cel 6 -  Brakuje zapisu  z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskiej i obszarów 

poprzemysłowych  w  miastach regionalnych i subregionalnych. Zapis ten 
pojawił się w Założeniach Umowy Partnerstwa – dokumencie MRR z grudnia 
2012 r.  
W niniejszych założeniach jest zbyt mały nacisk na działania rewitalizacyjne. 
Zgodnie z  dokumentem -  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  
dla miast regionalnych Radomia i Płocka przewidziane sa nastepujace kierunki 
działań: - koncentracja działań rewitalizacyjnych miast iobszarów 
zdegradowanych , - wspieranie rozwoju procesów urbanizacyjnych, koncentracji 
funkcji metropolitalnych i działalności gospodarczej. Założenia do RPO WM 
2014 – 2020 powinny być zgodne z ww. Dokumentem. W Strategii Rozwoju   
Województwa Mazowieckiego  do 2030 roku w Tabeli 13. jako kierunek 
działania skierowany do Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 
wymieniono rewitalizację , w tym rewitalizacje centrów miast  I obszarów 
poprzemysłowych. Natomiast w założeniach niniejszych brakuje wskazania 
interwencji środków finansowych z UE względem tego działania.  
 
Cel 7. Akapity poniżej otrzymują nowe brzmienie:  

“Rozwój sieci drogowej (…) uwypukla w coraz większym stopniu problem braku 
obwodnic, w szczególności śródmiejskich”.  

konkretnych subregionów. 
 
 
 
 
Cel 4 -  uwaga uwzględniona, jednakże obecna treść 

Programu nie stoi w sprzeczności z tymi propozycjami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 5 – Uwaga nieuwzględniona: Obszary wsparcia 

tworzone są w oparciu o podział przewidziany w WRS, nie 
są ustalane dowolnie. 
 
 
Cel 6 - Uwaga częściowo uwzględniona. Zmodyfikowano 

tekst. 
 W obecnej wersji Programu w opisie obszaru wsparcia 
zaznaczono, że: „...interwencja w tym obszarze powinna 
zostać ograniczona do dwóch aspektów - rewitalizacji 
obszarów miejskich i poprzemysłowych oraz innowacyjnej 
przedsiębiorczości w dziedzinie kultury”. Nie ma zatem 
sprzeczności obecnej treści dokumentu z uwagą. 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 7 – Uwaga nieuwzględniona. Obecne zapisy ogólnie 

mówią o obwodnicach i nie wykluczają obwodnic 
śródmiejskich. Nie ma potrzeby uszczegóławiać zapisów na 
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“Budowa obwodnic, w tym środmiejskich i obejść miast (…)”. 
 
 
Cel 8. Dodać podtemat : “Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 9. Dopisać: “Wsparcie kompleksowych  projektów (łączących wymiar 

społeczny, ekonomiczny, ochrony środowiska i fizycznej odbudowy) rewitalizacji 
miast i innych obszarów zdegradowanych.’ 
 
 
Dopisać : ”Programy dedykowane ograniczaniu zasięgu ubóstwa na obszarach 
wiejskich i miejskich szczególnie zagrożonych marginalizacją” 
 
 
Wnioskujemy o ograniczenie alokacji na dzialania z zakresu ekonomii 
społecznej, bowiem uznajemy, ze w dotychczasowych doswiadczeniach nie 
przynosi wymiernych efektów.   
 
 
Cel 10.  Podtytuł otrzymuje nowe brzmienie: “Wspieranie i promocja kształcenia 

zawodowego (…)”. 
Dopisać :”Inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego i 
szkoleń – uzupełniająco do działań “miękkich”.  
 
Dopisać: ”Zwiększenie dostepności wysokiej jakości edukacji na poziomie 
podstawowym i średnim, w tym zwiększenie dostepu do edukacji dzieci z rodzin 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a także zwiększenie dostępu do 
usług edukacyjncyh na obszarach wiejskich (m.in. poprzez systemy 
stypendialne.)” 
Brakuje zapisu o “rozwoju szkolnictwa wyższego na obszarach 
pozametropolitalnych” 
W Strategii Rozwoju   Województwa Mazowieckiego  do 2030 roku w Tabeli 13. 
jako kierunek działania skierowany do Radomskiego Obszaru Strategicznej 

tym poziomie. 
 
 
Cel 8 - Uwaga  nie uwzględniona. Koncentracja tematyczna 

stanowi o mozliwości wyboru czterech priorytetów 
inwestycyjnych, Zgodnie z decyzja Zarządu WM zw ramach 
celu 8 został wybrany priorytet inwestycyjny 8.5 czyli 
Tworz…., z uwagi na możliwość ujęcia jak najszerszego 
spektrum działań w zakresie interwencji na rynku pracy. W 
związku z powyższym  w działaniach wybranego priorytetu 
zaplanowano działania z zakresu wspierania 
samozatrudnienia,  przedsiębiorczości i wspierania 
tworzenia nowych miejsc pracy 
 
 
Cel 9 – Uwaga uwzględniona  

Wstępny projekt RPO WM 2014 – 2020 umożliwia wsparcie 
takich projektów 
 
 
Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

Wstępny projekt RPO WM 2014 – 2020 umożliwia wsparcie 
takich projektów 
 
Cel 9 – Uwaga nieuwzględniona 

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym  
z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 

 

Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. Zapisy w RPO WM będą 

uwzględniać inwestycje w infrastrukturę jako działania/typy 
operacji uzupełniające do przedsięwzięć realizowanych w 
ramach EFS. 
 
Uwaga częściowo uwzględniona. Kwestia wsparcia 
dzieci/młodzieży i szkół podstawowych i gimnazjalnych 
zostanie wprowadzona. 
W czasie opracowywania  Założeń (…) zdecydowano, że w 
nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 wsparcie nie 
będzie kierowane do szkół prowadzących kształcenie 
ogólne.  
Natomiast zgodnie z ostatnimi ustaleniami (w tym podczas 
spotkania z MRR) w projekcie Programu uwzględnione 
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Interwencji wymieniono Rozwój szkolnictwa wyższego i zawodowego. O ile 
sprawa  wspierania kształcenia zawodowego została w niniejszych założeniach 
uwzględniona, o tyle szkolnictwo wyższe zostało pominięte. 

zostanie wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie 
ogólne. Aktualnie nie podjęto decyzji, czy wsparcie będzie 
kierowane jedynie do szkół na obszarach wiejskich. 
 
 
Uwaga nieuwzględniona. Wsparcie szkolnictwa wyższego 
pozostanie na poziomie krajowym. Do ustalenia pozostaje 
sposób zaangażowania samorządów województw w 
formułowanie zakresu wsparcia w kontekście potrzeb 
regionu. 
 

59.  Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

W niniejszych konsultacjach nie dotrzymany został 35 dniowy termin oraz 
informacja o tychże nie została należycie rozpowszechniona zgodnie z 
zasadami informacji i promocji.   

Uwaga nieuwzględniona – proces konsultacji społecznych 
Założeń do RPO WM nie podlega zapisom ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

60.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Cel 5. Dopisać :  

Słabe strony. Brak wystarczającej ilości terenów zielonych i miejsc rekreacji w 
miastach. 
 
Cel 7. Dopisać:  

Mocne strony. Rozwój lotniska w Radomiu.  
Słabe strony. Brak obwodnic śródmiejskich miast subregionalnych.  
Szanse. Budowa obwodnic śródmiejskich.  
 
Cel 8. Słabe strony. – Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w obszarze 

(OSI) radomskim. Z uwagi na wyjątkową problemowość  tej kwestii w skali 
województwa, obszar radomski wymaga szczególnego podejścia i 
wypracowania w ramach RPO WM 2014 – 2020 szczególnych dedykowanych 
dla tego obszaru instrumentów finansowych dla zmniejszania zjawiska 
nadmiernego bezrobocia. 
Dopisać : 
Słabe strony. Duża „szara strefa” funkcjonująca na rynku pracy. 
Zagrożenia. Funkcjonowanie negatywnych stereotypów dotyczących szkół 
zawodowych jako gorszej formy kształcenia i osób z wykształceniem 
zawodowych. 

Cel 5 – Uwaga uwzględniona. Tekst podkreślony 

uwzględniono.  
 
 
 
Cel 7 – Uwaga nieuwzględniona:  Lotnisko patrz. Pkt. 57. 

Analiza zawiera ogólny zapis dot. Obwodnic. Brak 
uzasadnienia dla podkreślania obwodnic śródmiejskich 
 
 
Cel 8 - Uwaga uwzględniona. Przeredagowano zapis 

dotyczący Wysokiej stopy bezrobocia w obszarze (OSI) 
radomskim 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Do słabych stron dopisano 
występowanie szarej strefy. 
Nie uwzględniono dopisania do zagrożeń informacji 
Funkcjonowanie negatywnych stereotypów dotyczących 
szkół zawodowych jako gorszej formy kształcenia i osób z 
wykształceniem zawodowych z uwagi na jej opisanie w 
obszarze edukacji. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

61.  Wstęp We wstępie wskazuje się na znaczenie koordynacji i komplementarności 
funduszy WRS i jednocześnie pomija się dyskusję o kształcie instrumentów 
wsparcia w ramach WPR i WPRyby. 
Podobnie w dalszych częściach dokumentu brakuje informacji o przyjęciu przez 
RM Strategii rozwoju Kraju do 2020r. oraz Strategii zrównoważonego rozwoju 

Uwaga uwzględniona  
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wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, która wraz z innymi 7 
zintegrowanymi strategiami rozwoju niesłusznie wskazywana jest jako strategia 
podporządkowana KSRR. Podczas, gdy każda z 9 zintegrowanych strategii 
rozwoju ma równorzędny status, a przyjęte przez RM KSRR i SZRWRiR mają 
największy wymiar terytorialny. Należy jednocześnie zauważyć, że SZRWRiR 
wyznacza również kierunki wsparcia z polityki spójności po 2013r., jakie 
powinno trafić na obszary wiejskie, do rolnictwa i rybactwa. Stąd 
nieuzasadnione wydaje się użycie sformułowań, które zakładają, że rozwój 
obszarów wiejskich ze środków WRS po 2013r. w woj. mazowieckim będzie 
wspierany wyłącznie ze środków przyszłego PROW, natomiast środki w ramach 
RPO (PS) będą adresowane dla miast: str. 10: „Szczególną wagę w projekcie 
RPO WM 2014-2020, będzie miało określenie zakresu wsparcia dla miast i 
uzyskanie efektu synergii z interwencją PROW dla obszarów wiejskich regionu.” 
Nawiązywanie do Umowy Partnerstwa i funduszy WRS bez jednoczesnego 
nawiązania do celów i roli wsparcia udzielanego w ramach WPR i WPRyby 
wydaje się być niespójne. Podobnie w pozostałych fragmentach dokumentu 
pomija się legislację dot. WPR i WPRyby (np. na str. 7, 8) oraz cele 
wyznaczone w SZRWRiR w odniesieniu do projektowania rozwoju obszarów 
wiejskich (np. str.8, 9). 
Proponuje się redakcję tekstu na str. 10: „Szczególną wagę w projekcie RPO 
WM 2014-2020, będzie miało określenie alokacji i zakresu wsparcia jakie 
planuje się przeznaczyć dla dwóch rodzajów obszarów: dla miast oraz 
obszarów wiejskich. Projektowanie wsparcia obszarów wiejskich ze środków 
polityki spójności powinno zmierzać do i uzyskania efektu synergii z interwencją 
PROW dla obszarów wiejskich regionu.” 

62.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Str.5 „Nowy model Polityki Spójności opiera się na wprowadzeniu Wspólnych 
Ram Strategicznych oraz Umowy Partnerstwa

3
, które mają na celu zapewnienie 

koordynacji między funduszami Polityki Spójności (tj. Europejskim Funduszem 
Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem 
Spójności a Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Europejskim Funduszem Morskim i Rybołówstwa).” 
Proponuje się następująca redakcję tekstu: „Nowy model Polityki Spójności 
wdrażania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 opiera się na 
wprowadzeniu Wspólnych Ram Strategicznych oraz Umowy Partnerstwa

3
, które 

mają na celu zapewnienie koordynacji między funduszami Polityki Spójności (tj. 
Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem 
Społecznym, Funduszem Spójności) a Europejskim Funduszem Rolnym na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskim Funduszem Morskim i 
Rybackim Rybołówstwa).” 
Str.5 „W ramach opracowywania nowych zasad Polityki Spójności po roku 2014, 
prowadzone są:” 
Uwaga jak w p.1 (dot. treści we wstępie). Proponuje się następującą redakcję 
tekstu: 

Uwaga uwzględniona częściowo - uwaga nie została 
uwzględniona odnośnie kompetencji samorządu 
województwa, do zarządzania WPR i WPRyb na poziomie 
regionalnym. 
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Str.6 „d) prace nad finalizacją krajowych dokumentów strategicznych, które 
określą cele polityki rozwoju do roku 2020 (KPZK

4
, SRK

5
 oraz 9 strategii 

horyzontalnych);” 

 
Str.6 „Terminarz realizacji zadań wymienionych powyżej, został określony przez 
Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zakłada on, że 
przygotowanie przez właściwe instytucje wstępnych projektów regionalnych 
programów operacyjnych powinno nastąpić w okresie od lipca do listopada br. 
(pięć miesięcy), tak, aby w grudniu br. można byłoby je przedstawić do 
zaopiniowania przez MRR, pod kątem ich zgodności z dokumentami 
strategicznymi (unijnymi, krajowymi i regionalnymi).” 
7 str. „W okresie 2007-2013 programy PS, WPR i WPRyb nie są koordynowane 
na szczeblu regionalnym, co zmniejsza ich oddziaływanie. W nowej 
perspektywie może to zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez powierzenie 
funkcji zarządczych (dotyczy funduszy: EFRR, EFS, EFRROW, EFMR) 
samorządom województw. Na dzień dzisiejszy nie rozstrzygnięto sposobu 
rozwiązania tej kwestii – czy będzie to formuła jednego programu 
wielofunduszowego/dwufunduszowego lub też kilku programów 
jednofunduszowych, zarządzanych przez jedną Instytucję Zarządzającą.” 
W ramach opracowywania nowych zasad wdrażania funduszy WRS Polityki 
Spójności po roku 2014, prowadzone są: 
Proponuje się redakcję tekstu uwzgledniającą, że KPZK w myśl ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 

1658, z późn. zm.) nie strategią ani polityką rozwoju. Proponuje się również w 
myśl treści Planu uporządkowania strategii rozwoju użycie nazwy „strategie 
zintegrowane” w miejsce „horyzontalne”: 
„d) prace nad finalizacją krajowych dokumentów strategicznych, które określą 
cele polityki rozwoju do roku 2020 (KPZK

4
, SRK

5
 oraz 9 strategii 

zintegrowanych horyzontalnych);” 
Przywołane stwierdzenie wyrażone w pierwszym zdaniu wykazuje pewną 
nieścisłość, ponieważ pracami dot. KPR-u (w tym również harmonogramem 
jego aktualizacji i opracowywania) zajmuje się MG, a nie MRR. Dlatego 
proponuje się następującą redakcję tekstu: 
„Terminarz realizacji zadań wymienionych powyżej, w zakresie regionalnego 
wdrażania wsparcia finansowanego z funduszy polityki spójności został 
określony przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego…” 
W przywołanym fragmencie znajduje się uproszczenie i nadużycie w postaci 
stwierdzenia ex-ante, że regionalne wdrażanie instrumentów z PS, WPR i 
WPRyby spowoduje wzrost ich oddziaływania, a więc i efektywność 
kierowanego wsparcia. 
Ponadto część działań PROW i PO Ryby jest wdrażana regionalnie, tak więc 
samorząd województwa może wpływać na koordynację działań wdrażanych na 
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obszarze województwa. Warto w tym miejscu odnieść się do kazusu Lokalnych 
Strategii Rozwoju (LSR), które obecnie i po 2014r. będą determinowały kierunki 
wsparcia rozwoju lokalnego z części środków WRS. Mimo możliwości i 
kompetencji samorządu województw niejednokrotnie LSR nie są 
skoordynowane w obrębie danego województwa oraz obszarów powiązanych 
(np. krainy geograficzne, wspólnoty kulturowe położone na terenie 
przylegających województw). Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się 
usunąć omawiany fragment lub go przeredagować. 
Cele tematyczne na str. 11-15 
Cele tematyczne WRS zostały przywołane jedynie w przypisie dolnym, co 
znacznie utrudnia analizę zaprezentowanych informacji w tekście podstawowym 
dokumentu oraz wykresach. 
 

63.  Programowanie - 
metodyka pracy 

Na str. 23-24 zostały zaprezentowane cele rozwojowe odwołane do SRK 2020 
oraz Strategii UE 2020 nawiązujące do „impetu cyfrowego”, jednak przywołane 
cele w kwestii transportu i dostępności transportowej odbiegają od założeń 
przyjętych w SRK: 
Str.24 „Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej 
– jako dokończenie procesu modernizacji i rozbudowy połączeń transportowych 
między miastami wojewódzkimi oraz włączającymi sieci krajowe w sieć TEN-T. 
Dostępność transportowa powinna stać się czynnikiem wzmacniającym 
rozprzestrzenianie procesów rozwojowych, stwarzającym warunki dla lepszego 
wykorzystania kapitału ludzkiego.” 
W opinii MRiRW należy zachować spójność z celami rozwojowymi w zakrese 
transportu i dostępności transportowej, które zostały wskazane w SRK 
uwzględniając potrzebę wsparcia budowy i modernizacji transportowych 
połączeń lokalnych, które jak wynika z analiz oraz uwag zgłaszanych przez UM 
do MRiRW podczas konsultacji społecznych SZRWRiR są niezbędne dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz powiązanych z nimi 
obszarów miejskich województwa. W związku z powyższym proponuje się 
następującą redakcje tekstu (na podstawie 125 str. SRK): 
„Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej – jako 
dokończenie procesu modernizacji i rozbudowy połączeń transportowych 
między miastami wojewódzkimi, oraz włączającymi sieci krajowe w sieć TEN-T 
oraz budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i intensyfikacja 
połączeń transportowych, w szczególności budowa infrastruktury transportowej 
łączącej obszary wiejskie z ośrodkami miejskimi w celu ułatwienia dostępu 
ludności wiejskiej do usług publicznych średniego rzędu oraz miejsc pracy w 
małych miastach i ośrodkach regionalnych. Dostępność transportowa powinna 
stad się czynnikiem wzmacniającym rozprzestrzenianie procesów rozwojowych, 
stwarzającym warunki dla lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego.” 

 
Uwaga nie uwzględniona. W RPO WM nie będzie  zapisów 
dotyczący metodyki prac. 
 
 
Str. 24 Zgodnie z zapisami Projektu Umowy partnerstwa 

oraz Linii demarkacyjnej budowa i modernizacja  lokalnej 
infrastruktury drogowej nie będącej uzupełnieniem sieci 
TEN-T nie będzie wspierana w ramach Programów 
Regionalnych.  Proponujemy zapewnienie wsparcia w 
zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg lokalnych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 

Diagnoza w zakresie środowiska (str.39) nie została zaprezentowana.  
Str. 40 „W 2020 r. udział poszczególnych sektorów w zapotrzebowaniu na 

Uwaga częściowo uwzględniona. Strony od  16 do 31  - 
stanowią diagnozę środowiska. Tekst zostanie 
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 energię będzie się przedstawiać następująco: przemysł (28,7%), gospodarstwa 
domowe (26,7%), transport (25,7%), usługi (12%), rolnictwo (6,7%). W 2030 r. 
udział będzie następujący: przemysł (28,4%), transport (27,6%), gospodarstwa 
domowe (23,8%), usługi (15,2%), rolnictwo (4,8%)

105
.” 

 
Str.44-46 „emisja zanieczyszczeń” – informacje koncentrują się wokół 
transportu miejskiego (głównie w Warszawie). Brakuje szerszej analizy, w 
szczególności w zakresie uciążliwości środowiskowych wynikających z 
dojazdów do rynków pracy zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich. 
Str. 46 „W zakresie zmniejszenia emisji, fundusze unijne w kolejnej 
perspektywie skupiać się powinny na finansowaniu przedsięwzięć 
transportowych, które prowadzą do zastosowania biopaliw, pojazdów 
niskoemisyjnych, likwidacji wąskich gardeł na drogach, wyprowadzenia ruchu 
tranzytowego z miast. Ważne jest zrównoważenie mobilności miejskiej, w tym 
inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej w miastach, 
w szczególności transport szynowy, wspieranie rozwoju transportu 
multimodalnego, (poprzez np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi 
Park&Ride), budowę instalacji do dystrybucji biogazu, czy innych nośników 
energii dla komunikacji publicznej. Nadzieję daje również koncepcja 
wprowadzenia samochodów elektrycznych jako podstawowego środka 
transportu indywidualnego.” 
Str. 46 - 48 „Zmiany klimatu” nie przedstawiono w tej części informacji o 
obszarach okresowo zalewowych – przyczynach ich powstawania i 
konsekwencji dla prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej). 
Brakuje również odniesienia do działań adaptacyjnych w zakresie zmian klimatu 
i sposobach wychwytywania metali ciężkich, pyłów i CO2 z atmosfery (np. przez 
tereny zalesione i działalność rolniczą). 
 
Str.54 -55 „Transport” nie odniesiono się do stanu dróg, w tym w szczególności 

dróg powiatowych i gminnych, które na terenie województwa dominują: 
„Podstawowymi drogami tworzącymi układ drogowy regionu są drogi krajowe 
(2186,3 km) oraz wojewódzkie (2821,6 km), natomiast drogi powiatowe i 
gminne stanowią jego uzupełnienie.” 
Brakuje również informacji o tym, na jakich drogach w województwie (również w 
wymiarze terytorialnym – przedstawione są ogólne stwierdzenia dotyczące 
bezpieczeństwa na drogach w kraju ogółem) występuje najwięcej wypadków 
drogowych, gdzie występują największe potrzeby w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu i przewozach – chodniki, oświetlenie, bezkolizyjne 
skrzyżowania, przejazdy kolejowe itp. 
Brakuje również informacji w zakresie systemów miejskiego transportu 
zbiorowego, w tym o jego sile oddziaływania (zasięgu terytorialnym) i integracji 
obszarów wiejskich będących w zasięgu oddziaływania największych ośrodków 
miejskich. 

zmodyfikowany, aby nie budził wątpliwości.  
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Dodano w tekście, że problem 
dotyczy również innych większych miast na Mazowszu. 
Dodano tez informację o miejscach największego 
zanieczyszczenia powietrza związanego z komunikacją 
samochodową. 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona: Podkreślony tekst wprowadzono do 
Programu 
 
 
 
 
 
Uwaga częściowo uwzględniona. Zmodyfikowano zapisy, a 
dalsze zmiany będą wprowadzane w miarę pozyskiwania 
informacji o zakresie interwencji RPO WM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Str. 54-55. Uwaga częściowo uwzgledniona. W 

programie uzupełniono informacje dotyczące stanu dróg. 
Informacje dotyczace bezpieczeństwa dotyczą dróg 
wszystkich kategori. 
Miejski transport zbiorowy będzie wspierany w ramach 
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Str. 56 Należy rozszerzyć listę „zdiagnozowanych problemów w kontekście 
rynku pracy” o pozostałe bariery, w tym w szczególności dostępności 

transportowej do rynków pracy, na co wskazują chociażby analizy i treść 
Strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2012-2020. 
Ponadto informację o sytuacji na rynku pracy należy rozbudować o zagadnienia 
dotyczące dojazdów do pracy, migracji zarobkowej i pozostawaniu na miejskich 
rynkach pracy osób studiujących i uczących się w danym ośrodku edukacji 
(duże miasta), a zamieszkałych poprzednio poza tymi miastami. 
 
Str. 58 „Sytuacja osób młodych, do 25 roku życia i osób po 50 roku życia, na 

rynku pracy” – brakuje wyników analiz w m.in. w zakresie: niedopasowania 
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,  wysokich kosztów dojazdów i 
alternatywnych do nich kosztów utrzymania w dużych miastach, co w sposób 
istotny wpływa na możliwość podejmowania zatrudnienia bezpośrednio po 
ukończeniu studiów wśród absolwentów spoza miast, w których studiowali 
(absolwenci nie mogą korzystać z preferencyjnych warunków w zakresie 
kosztów transportu publicznego i przede wszystkim zamieszkiwania w 
akademikach). Należy również odnieść się do popularności pracy dorywczej 
bądź stałej wśród studentów i uczniów. 
 
 
 
 
Str. 60-65 analiza zróżnicowań terytorialnych w zakresie „Integracji społecznej” 

została spłaszczona do porównań w dwóch kategoriach: Warszawa vs. obszary 
peryferyjne. 
 
Str. 65-72 zagadnienia dotyczące edukacji pomijają wyniki analiz 
przestrzennych w zakresie dostępności i jakości infrastruktury edukacji 
(wyposażenie szkół, ich stan, zaplecze sportowe i możliwość prowadzenia 
dodatkowych zajęć itp.) na obszarach wiejskich, w tym również dostępności 
transportowej (np. odległość do szkół, możliwość dojazdu, finansowanie przez 
JST dojazdów do szkół ale tylko w obrębie własnej gminy nawet jeśli jest ona 
znacznie dalej usytuowana aniżeli szkoła w sąsiadującej gminie). 
Str. 72-73 w odniesieniu do „Przedwcześnie opuszczający system edukacji” nie 

powiązano wzrostu przedwczesnego kończenia edukacji ze skutkami reformy 
edukacji wprowadzającej gimnazja, dojazdami do szkoły i poziomem rozwoju 
kapitału społecznego. 
Str. 73 w sposób zbyt uproszczony został opisany „system pomocy materialnej 
dla uczniów”. 
 
 

Priorytetu „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Str. 56 - Uwaga uwzględniona. Poszerzono diagnozę w 

zakresie mobilności przestrzennej ludności województwa 
mazowieckiego na podstawie wyników spisu 
powszechnego.  Na tej podstawie zaproponowano 
odpowiednie działania w ramach poszczególnych celów 
szczegółowych w projekcie RPO WM. 
 
 
 
Ad. Str. 58 - Uwaga uwzględniona częściowo. Problem 

niedostosowania kwalifikacji zawodowych do wymogów 
rynku pracy jest przedmiotem diagnozy obszaru edukacja. 
W zakresie priorytetu VIII, na podstawie części diagnozy 
związanej z migracjami wprowadzono działania wpływające 
na zwiększenie chęci do wewnątrzwojewódzkiej migracji 
zarobkowej zarówno przestrzennej i zawodowej również 
osób wkraczających na rynek pracy po zakończeniu 
edukacji. Nie uwzględniono uwagi dotyczącej aktywności 
zawodowej uczniów i studentów studiów dziennych. 
Studenci studiów zaocznych i podyplomowych zostali 
uwzglednieni w grupach defaworyzowanych na rynku pracy 
w projekcie RPO WM. 
 
Cel 9 - Str.60-65 Uwaga uwzględniona  

 
 
Cel 10 - Uwaga częściowo uwzględniona 

Natomiast na; s. 65 Założeń zamieszczono informację 
Zasadniczym problemem na Mazowszu są obecnie 
nierówności w dostępie do edukacji pomiędzy 
mieszkańcami miast i wsi regionu. Najważniejszymi 
czynnikami są dostępność przestrzenna oraz zróżnicowany 
status materialny mieszkańców regionu, który warunkuje 
dostęp do edukacji. Praktycznie od najwcześniejszych 
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Str. 75-79 należy rozszerzyć zakres informacji w zakresie „Infrastruktury 
społecznej” poza obecnie wyłącznie prezentowaną „Dostępnością infrastruktury 
usług medycznych” 
 
 
 
 
Zdecydowanie należy rozwinąć diagnozę w odniesieniu do tematyki 
„środowisko”. 
Przywołany fragment przywołuje błędnie i w sposób mało precyzyjny dane z 
raportu Ministerstwa Gospodarki pn. „Prognoza zapotrzebowania na paliwa i 
energię odnawialną do 2030 roku” (str. 11) 
W raporcie tym czytamy: „Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej w 
horyzoncie prognozy (Tabela 7) wynosi ok. 29%, przy czym największy wzrost 
90% przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten wzrost 
wyniesie ok. 15%.” W tabeli 7. zaprezentowane zostało natomiast 
zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki (w Mtoe), 
z którego wynika, że w sektorze rolnictwa zapotrzebowanie ulega znacznym 
wahaniom i odpowiednio spadanie lub zmaleje w zależności od przyjętego 
okresu porównawczego (bazowego). Proponuje się redakcję tego fragmentu 
tekstu z odniesieniem się do potrzeb energetycznych województwa. 
Należałoby rozwinąć obecne treści o informacje o dojazdach do pracy i ich 

etapów kształcenia (żłobek, przedszkole), dokonywane 
wybory edukacyjne wpływają na osiągnięcie sukcesu w 
zakresie zdobytego wykształcenia. Wybory te są 
warunkowane nie tylko chęcią podjęcia konkretnej ścieżki 
edukacji, ale również miejscem zamieszkania.; 

s. 67 Założeń Wyniki badania PISA wskazują, że Polska 
należy do krajów o najsilniejszym wpływie pochodzenia 
społecznego na wybory edukacyjne spośród państw OECD. 
Proces edukacyjny w Polsce, bardziej niż w innych krajach, 
promuje osoby w dobrej pozycji społecznej, co sprzyja 
pogłębianiu się różnic społecznych (Perspektywa 2011, s. 
14). Przedstawione wyniki znajdują swoje potwierdzenie 
także w innych badaniach (Sawiński 2009).

1
 

 
 
 
 
 
Cel 9 – str. 75-79- Uwaga uwzględniona  

 
 
 
 
 
 
Cel 4 i 5: Uwaga częściowo uwzględniona 

 
 
 
Dla wyjaśnienia dodano zdanie dotyczące danych 
bazowych. 
 
 
 
 
W tekście pokazano tendencję do roku 2020, którego 
faktycznie dotyczy diagnoza. W następnych zdaniach 
podano także udział poszczególnych sektorów gospodarki w 
2030 . Tendencja najpierw wzrostowa, potem spadkowa dla 
sektora rolnictwa jest zatem pokazana.  

                                                 
1 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, praca zbiorowa, Warszawa 2011 r., s. 150. 



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

wpływie na emisję zanieczyszczeń (np. jaki udział w emisji zanieczyszczeń w 
transporcie stanowi ruch kołowy związany z dojazdami do rynków pracy w 
mieście, co wpływa na emisyjność tego ruchu (jakość dróg lokalnych w 
szczególności na obszarach wiejskich i osiedlach, stan techniczny pojazdów, 
brak węzłów przesiadkowych i ich infrastruktury - parkingi, przystanki, 
poczekalnie, niedostatecznie rozwinięta sieć komunikacji zbiorowej itp.) 
Po uwzględnieniu uwagi wymienionej powyżej należy rozwinąć proponowane 
kierunki wykorzystania środków PS w ramach RPO w następujący sposób: 
„W zakresie zmniejszenia emisji, fundusze unijne w kolejnej perspektywie 
skupiać się powinny na finansowaniu przedsięwzięć transportowych, które 
prowadzą do zastosowania biopaliw, pojazdów niskoemisyjnych, likwidacji 
wąskich gardeł na drogach, poprawy jakości i zintegrowanie lokalnej 
infrastruktury transportowej obszarów wiejskich, wyprowadzenia ruchu 
tranzytowego z miast. Ważne jest zrównoważenie wahadłowej mobilności 
transportowej związanej z codziennymi dojazdami do pracy z obszarów 
wiejskich oraz komunikacji miejskiej, w tym inwestycje w infrastrukturę i tabor 
„czystej” komunikacji publicznej w miastach, w szczególności transport 
szynowy, wspieranie rozwoju transportu multimodalnego, (poprzez np. centra 
przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride), budowę instalacji do 
dystrybucji biogazu, czy innych nośników energii dla komunikacji publicznej. 
Nadzieję daje również koncepcja wprowadzenia samochodów elektrycznych 
jako podstawowego środka transportu indywidualnego.” 
Należy uzupełnić tą część dodając informacje o przestrzennym wymiarze 
zjawiska (jak np. obszar Marek, tereny zalewowe w powiecie wołomińskim, czy 
obszary bagienne i torfowiskowe). 
Proponuje się aktualizację danych w ślad za informacjami umieszczonymi w 
publikacji GUS: „Transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009” lub innych 

źródłach danych uwypuklając fakt, że w układzie dróg w województwie 
mazowieckim dominują drogi powiatowe i gminne: 
„Podstawowymi W strukturze dróg w województwie dominują drogami 
powiatowe i gminne, które stanowią razem ok. 83% łącznej długości dróg w 
województwie. W porównaniu do innych województw w kraju województwo 
mazowieckie plasuje się na trzecim miejscu pod względem udziału dróg 
wojewódzkich w łącznej długości dróg w województwie, czwartym miejscu pod 
względem udziału dróg powiatowych i piątym miejscu pod względem dróg 
krajowych. tworzącymi układ drogowy regionu są drogi krajowe (2186,3 km) 
oraz wojewódzkie (2821,6 km), natomiast drogi powiatowe i gminne stanowią 
jego uzupełnienie. W województwie mazowieckim dochodzi do 22,4% 
wszystkich wypadków na zamiejskiej sieci dróg krajowych (drugie woj. pod 
względem liczby wypadków w Polsce, dane za 2011r. za GDDKiA). Szczególnie 
narażone na ryzyko wypadku są drogi zamiejscowe, gdzie z roku na rok wzrasta 
natężenie ruchu pojazdów. Dlatego obok wspierania rozbudowy i modernizacji 
zintegrowanej sieci dróg krajowych i autostrad należy wspierać ze środków 

 
 
 
 
 
 
Te postulaty w większości zawarte są w celu 4, jednak cel 
ten nie przewiduje wsparcia infrastruktury transportowej na 
terenach wiejskich, a tylko miejskich.  
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona  
Podkreślony tekst został uwzględniony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Projektu 
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polityki spójności wzrost bezpieczeństwa i rozbudowę i modernizację dróg 
lokalnych, w szczególności na obszarach wiejskich.”  
(… przedostatni akapit na str. 54) 
„W związku z obecnym i planowanym rozwojem sieci dróg ekspresowych oraz 
autostrady A2 na terenie województwa, problemem jest brak odpowiedniej ilości 
dróg niższej kategorii w wysokim standardzie, w szczególności dróg 
wojewódzkich rozprowadzających ruch z głównych korytarzy transportowych i 
stanowiących ich uzupełnienie. Ograniczona dostępność komunikacyjna, w tym 
w szczególności obszarów wiejskich zmniejsza możliwości efektu spójności i 
synergii oraz ma negatywny wpływ na konkurencyjność regionu, zarówno w 
układzie krajowym jak i międzynarodowym.” 

 
Cel 8 - Proponuje się dodanie do listy zdiagnozowanych problemów w 

kontekście rynku pracy następujące aspekty: 

 Niski poziom stosowania elastycznych form pracy 

 Niedostateczny dostępu do usług opieki nad dzieckiem na obszarach 
wiejskich 

 Niedostateczny rozwój infrastruktury służącej wahadłowej mobilności 
przestrzennej mieszkańców obszarów wiejskich (dotyczy to ilości i jakości 
dróg gminnych i powiatowych, systemów transportu zbiorowego, 
rozszerzeniu zasięgu inicjatywy „wspólny bilet”, zwiększenie zasięgu 
komunikacji podmiejskiej itp.)  

Proponuje się uzupełnienie wskazanych fragmentów diagnozy oraz następującą 
redakcję tekstu: 
 
Str. 58: „Trudna sytuacja absolwentów na rynku pracy uzasadniana jest 
brakiem doświadczenia zawodowego, ale często również brakiem kwalifikacji 
zawodowych, tym, że kwalifikacje nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom 
pracodawców i niechęcią do dojazdów do pracy poza stałe miejsce 
zamieszkania (informacje za .” 
Należy uzupełnić prezentowany opis o wyniki porównań w układzie gmin, 
powiatów oraz w układzie miasto-wieś. Z analiz w zakresie spójności społecznej 
i terytorialnej wynika, że problemy społeczne (w tym demograficzne i w zakresie 
ubóstwa) koncentrują się również w gminach i powiatach, które znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy oraz innych dużych miast województwa 
mazowieckiego. Równie istotny wydaje się kontekst poziomu rozwoju 
społecznego innych lokalnych centrów rozwoju w województwie (poza 
Warszawą). 
Proponuje się uzupełnienie prezentowanych treści zgodnie z uwagą oraz 
redakcję tekstu podsumowującego/wprowadzającego do tej części diagnozy, w 
następujący sposób: str.65 „Zasadniczym problemem na Mazowszu są obecnie 
nierówności w dostępie do edukacji pomiędzy mieszkańcami miast i wsi 
regionu. Najważniejszymi czynnikami są dostępność przestrzenna i 

Umowy partnerstwa oraz Linii demarkacyjnej budowa i 
modernizacja  lokalnej infrastruktury drogowej nie będącej 
uzupełnieniem sieci TEN-T nie będzie wspierana w ramach 
Programów Regionalnych. Dlatego diagnoza nie odnosi się 
szczegółowo do dróg lokalnych. Proponujemy zapewnienie 
wsparcia w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg 
lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
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transportowa, stan infrastruktury edukacji na wsi oraz zróżnicowany status 
materialny mieszkańców regionu, który warunkuje dostęp do edukacji.” 
Proponuje się rozwinięcie wskazanego fragmentu w oparciu o przywołane 
zagadnienia. 
Proponuje się rozwinięcie skrótu myślowego zawartego w zdaniu: „Uczniom z 
rodzin patologicznych oferowane są porady psychologiczne i pedagogiczne. Z 
kolei najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na nagrody – stypendia. Znacznie 
ważniejszymi są problemy świadomości i mentalności rodziców oraz bariery 
kulturowe i społeczne.” Należy zauważyć, że z poradnictwa pedagogicznego i 
psychologicznego korzystają nie tylko uczniowie „z rodzin patologicznych”. 
Ponadto nie można utożsamiać rozwiązań „problemów finansowych” z 

systemem nagród – stypendiów przyznawanych najzdolniejszym uczniom. 
Należy rozbudować ten fragment diagnozy o pozostałe elementy infrastruktury 
społecznej. 

Cel 8 - Uwaga uwzględniona. Dopisano odpowiedni akapit 

do diagnozy dotyczący elastycznych form zatrudnienia. 
Nie uwzględniono uwagi dotyczącej niedostatecznego 
dostępu do usług opieki nad dzieckiem na obszarach 
wiejskich z uwagi na fakt, iż opieka przedszkolna pozostaje 
w zainteresowaniu celu tematycznego nr 10 i komponentu 
krajowego. 
 Uwaga nie uwzgledniona. Rozwój infrastruktury służącej 
wahadłowej mobilności przestrzennej mieszkańców 
obszarów wiejskich nie może być przedmiotem interwencji 
EFS. 
 
 
Ad.Str. 58  Uwaga uwzględniona w załączniku nr 1 do  

projektu programu badającym szczegółowo sytuację 
poszczególnych grup defaworyzowanych, w tym osób 
młodych i po 54 ( z uwagi na wskaźniki określone w 
projekcie ZUP) roku życia   w poszczególnych powiatach 
województwa. Przeprowadzenie przedmiotowej analizy 
możliwe jest tylko w układzie powiatów, z uwagi na brak 
danych źródłowych na poziomie gmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga częściowo uwzględniona  

 
 

65.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 7 

Należy zaznaczyć, że poprawie dostępności transportowej sprzyjać również 
będzie wsparcie budowy i modernizacji sieci dróg lokalnych. Na str. 72 piszą 

Państwo : 

”Jednakże kluczowym elementem pozostaje dostępność komunikacyjna szkół 
dla uczniów zamieszkujących obszary wiejskie (co ogranicza znacznie 
możliwości korzystania przez uczniów z zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) 

Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Projektu 
Umowy partnerstwa oraz Linii demarkacyjnej budowa i 
modernizacja  lokalnej infrastruktury drogowej nie będącej 
uzupełnieniem sieci TEN-T nie będzie wspierana w ramach 
Programów Regionalnych.  Proponujemy zapewnienie 
wsparcia w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg 
lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
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oraz instytucji kulturalno-oświatowych zlokalizowanych w miastach 
powiatowych).” 

Departament ROW zgadza się z powyższym stwierdzeniem i proponuje, 
poprawienie ww. dostępności komunikacyjnej szkół dla uczniów z obszarów 
wiejskich, m. in. poprzez budowę i modernizację sieci dróg lokalnych. 

Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
 

66.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

Wskazane w tej części dokumentu cele należy rozszerzyć o sektor rolno-
spożywczy (w szczególności w części dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości) 
oraz zgodnie z Założeniami umowy partnerstwa przedstawić informacje nt. „ 
wskazanie, w jaki sposób dany program operacyjny odnosi się do rozwoju 
obszarów wiejskich”. 

Należy uzupełnić dokument zgodnie z przedstawioną uwagą, w tym m.in. 
wprowadzić następujące uzupełnienia: str. 83 „W związku z bardzo niskim 
wykorzystywaniem przez mazowieckie firmy w swojej działalności kanałów 
sprzedaży internetowej (10,5% udziału przychodów z handlu on-line w ogólnych 
przychodach netto firmy w województwie mazowieckim), rekomenduje się w 
przyszłym okresie programowania wsparcie przedsiębiorstw i producentów 
rolno-spożywczych w zakresie e-commerce.” 
Str. 85 „Cel realizowany będzie, po pierwsze - przez zwiększanie efektywności 

energetycznej w różnych sektorach, na etapie produkcji, dystrybucji i zużycia 
energii, a także w odniesieniu do mobilności przestrzennej miejskiej, zaś po 
drugie - poprzez tworzenie warunków dla rozwoju technologii OZE oraz 
bezpośrednie wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.” 
Str. 86 „Ważne są także inwestycje mające na celu obniżenie strat ciepła i 
energii elektrycznej podczas przesyłu. Niska efektywność energetyczna jest 
szczególnie widoczna w miastach, dlatego też iInwestycje w tym kierunku, w 
ramach regionalnego programu operacyjnego, powinny być przeprowadzane 
przede wszystkim w przestrzeni miejskiej tych regionach województwa gdzie 
występują największe niedobory energetyczne (potencjalne obszary 
wykluczenia energetycznego) i spadki napięć u odbiorców końcowych. 
Lokalizacja inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej powinna 
uwzględniać również wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w dużych 
ośrodkach miejskich oraz likwidację zagrożeń wyłączeń systemowych (awarii 
systemowych). Z drugiej strony projekty w zakresie produkcji i dystrybucji 
energii z OZE powinny być realizowane na obszarach, na których występują 
największe straty i koszty w przesyle energii oraz na obszarach użytkowanych 
rolniczo. ” 
88 str. „Wg raportu Koalicji klimatycznej istotne jest, aby warunkiem bazowym 
dla dofinansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej był 
opracowany przez beneficjenta plan gospodarowania energią oraz wykonanie 
audytu energetycznego, co zapobiegnie dofinansowaniu inwestycji punktowych 
o małym efekcie środowiskowym.” 
Str. 88-89 „Zmniejszenie emisyjności związanej z transportem uciążliwości 
transportu w mieście 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga częściowo uwzględniona  
 
 
 
 
Wskazane zdanie zostało usunięte z projektu Programu w 
związku z inną uwagą.  
 
 
 
To zdanie uwzględniono w tekście, ale w części 
diagnostycznej. Prawdopodobnie RPO WM nie będzie 
wspierać budowy, rozbudowy, modernizacji linii 
energetycznych.   
 
 
Obecny tekst nie stoi w sprzeczności z propozycją zmiany.  
 
 
Uwaga uwzględniona Część podkreślona została 
uwzględniona w części diagnostycznej, bez nacisku na 
realizację projektów  dot. OZE na terenach rolniczych, 
bowiem to będzie zależało od inwestorów i od linii 
demarkacyjnej.  Tereny rolnicze nie są wykluczone.  
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(…) Realizacja programów ochrony powietrza to nie tylko termomodernizacja, 
wymiana czynników grzewczych, czy rozbudowa sieci ciepłowniczych, ale także 
wiele działań regulujących ruch pojazdów w aglomeracjach. Działania mające 
na celu poprawę jakości powietrza, są ściśle związane z inwestycjami w 
zakresie transportu, w tym transportu szynowego oraz umożliwiającego 
codzienne dojazdy do pracy, w szczególności z terenów wiejskich. Ze względu 
na zwiększającą się liczbę pojazdów, niezbędne są: ograniczenie ruchu w 
mieście, upłynnienie go, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice 
miasta, i zmniejszenie uciążliwości pojazdów, budowa i modernizacja dróg 
lokalnych służących codziennym dojazdom do pracy mieszkańców obszarów 
wiejskich oraz rozwój infrastruktury węzłów przesiadkowych. Celem interwencji 
jest przesunięcie międzygałęziowe ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji 
indywidualnej na rzecz ruchu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej oraz 
poprawa stanu dróg dojazdowych, co też skutkuje upłynnieniem ruchu. 
Promowane powinny być rozwiązania prowadzące do zrównoważonej 
mobilności miejskiej, w tym inwestycje w poprawę infrastruktury transportowej 
obszarów wiejskich, infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej w 
miastach, w szczególności transport szynowy, a także udogodnienia dla 
podróży multimodalnych (kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i 
rowerowemu obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi 
Park&Ride), udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i 
rowerowego), budowę instalacji do dystrybucji biogazu, czy innych nośników 
energii dla komunikacji publicznej

266
. 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu w obrębie miast będzie miało 
pozytywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców, w tym ochronę zdrowia 
oraz na przestrzeń publiczną w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

267
.” 

Str. 92 „Inwestycje w zakresie dróg regionalnych, w tym w szczególności dróg 

lokalnych na obszarach wiejskich, uzupełniających sieć dróg krajowych, w tym 
TEN-T, powinny poprawiać ich parametry techniczne takie jak nośność i 
przepustowość, przede wszystkim w celu skrócenia czasu podróży. 
Przedsięwzięcia te powinny być projektowane w sposób kompleksowy i 
uwzględniać elementy infrastruktury towarzyszącej w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa uczestników ruchu, również niezmotoryzowanych oraz ochrony 
środowiska.” 
Str. 93 „Ponadto wsparcie adresowane jest do osób, które będą odchodzić z 
rolnictwa, długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z 
reguły najbardziej czasochłonna. Zidentyfikowany obszar wsparcia został 
uwzględniony/opisany w projekcie Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku.” (…) str. 94 „Prognoza przedstawiona m.in. w 
dokumencie „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”, pokazała konieczność 
unowocześnienia rynku pracy, na którym istnieć powinna łatwość tworzenia 
miejsc zatrudnienia oraz łatwość ich zajmowania przez pracowników o 
odpowiednio elastycznych kwalifikacjach, jak również ułatwianie podejmowania 

 
 
Str. 88-89 Uwaga nieuwzględniona 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Założenia Umowy Partnerstwa w celu 4 wyraźnie kładą 
nacisk na promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Fragmentów podkreślonych nie  uwzględniono. 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona 
Założenia Umowy Partnerstwa w celu 4 wyraźnie kładą 
nacisk na promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Fragmentów podkreślonych nie  uwzględniono.  W obszarze 
interwencji może być tylko to, co jest przewidziane w PP, 
WRS, ZUP. 
 
 
 
 
 
Ad. Str. 92. Cel 7 - Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z 

zapisami Projektu Umowy partnerstwa oraz Linii 
demarkacyjnej budowa i modernizacja  lokalnej 
infrastruktury drogowej nie będącej uzupełnieniem sieci 
TEN-T nie będzie wspierana w ramach Programów 
Regionalnych.  Proponujemy zapewnienie wsparcia w 
zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg lokalnych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Ad. Str. 93 - uwaga uwzględniona. 

 
 
 
 
 
Ad. Str. 94- uwaga uwzględniona. 
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zatrudnienia w pozarolniczych sektorach gospodarki dla osób zamieszkałych na 
obszarach wiejskich.” 

 
 
 
 
 

67.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . Cel 8 

W analizie SWOT wskazują Państwo m. in. na słabe strony: 
 Wysoka stopa bezrobocia na terenach wiejskich;  
 Niska ogólna liczba podmiotów gospodarczych w gminach o charakterze 

rolniczym; 

Oraz na szanse: 
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych ludności wiejskiej i dostosowanie ich 

do potrzeb rynku pracy;  

Wydaje się, że w 8. celu tematycznym należy zapewnić również wsparcie 
zatrudnienia na obszarach wiejskich, tym bardziej, że na stronie 63 piszą 
Państwo:  
„Dlatego jednym z podstawowych wyzwań rozwojowych jest stworzenie 
mechanizmów, powodujących zatrzymanie i zagospodarowanie 
najcenniejszego kapitału ludzkiego w rejonach peryferyjnych.” 

Cel 8 - Uwaga częściowo uwzględniona. Dodano zapis o 

zróżnicowaniu terytorialnym rozkładu podmiotów 
gospodarczych. 
Uwaga o podnoszeniu kwalifikacji ludności wiejskiej nie 
uwzględniona, gdyż działania te zostały ujęte w projekcie 
RPO WM w zakresie celu szczegółowego nr 1 i 3. 
 
Uwaga nie uwzględniona, gdyż działania te zostały ujęte w 
projekcie RPO WM w zakresie celu szczegółowego nr 1. 
 

68.  Załącznik nr 1- 
Komplementarność z 
dokumentami 
strategicznymi 

Brakuje wskazania komplementarności z przyjętą przez Radę Ministrów 
Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa w latach 2012-
2020. 

Uwaga nieuwzględniona  
Komplementarność zewnętrzna nie została ujęta na tym 
etapie opracowywania programu. 

69.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Analizę SWOT należy spójność z rozbudowaną diagnozą. Uwaga uwzględniona. 
Analiza SWOT została zmodyfikowana, kolejne zmiany 
będą wynikały z następujących wersji diagnozy Strategii 
Województwa Mazowieckiego. 

Urząd m. st. Warszawy 

70.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

1. W treści uwarunkowań na s. 13 i 14 zamieszczono 2 mapy ring-fencingu z 
wartościami dla regionu przejściowego i regionu rozwiniętego, przy czym 
nie wiadomo, która z nich zdaniem Autorów powinna być docelowa. 
Zamieszczenie dwóch map ring-fencingu z wartościami alokacji dla regionu 
przejściowego i rozwiniętego wprowadza odbiorcę w bład, nie wiadomo 
bowiem, do jakiej kategorii zdaniem Autorów powinno zostać zaliczone 
Mazowsze. 

2. Wśród uwarunkowań procesu programowania powinien zostać rozważony 
wariant za którym opowiadają się władze regionalne, związany ze 
statycznym wydzielaniem Warszawy z województwa. Ze względu na 
realność wydzielenia statystycznego Warszawy z regionu istnieje potrzeba 
odpowiedniego zaprogramowania interwencji funduszy oddzielnie dla 
Warszawy i pozostałej części regionu. 

Ad. 1 Uwaga nie została uwzględniona. Projekt Programu 
zakłada dwa warianty ring-fencigu, ze względu na brak 
ostatecznego przesądzenia, do jakiej kategorii regionów 
zostanie zaliczone Mazowsze (lepiej rozwinięte czy 
przejściowe). 
Ad. 2 Uwaga częściowo uwzględniona (do rozważenia) 

Wprowadzenie dodatkowego wariantu uwzględniającego 
nowy podział statystyczny będzie miało jedynie charakter 
informacyjny, gdyż wydzielenie nowego NUTS2 na 
Mazowszu (dot. OMW), przewiduje się dopiero od roku 
2021. 
Ad. 3 Uwaga częściowo uwzględniona. Ocena spełnienia 
warunków ex-ante na poziomie regionalnym dokonuje 
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3. W Założeniach opisano jedynie mechanizm związany ze spełnieniem przez 
regiony warunków ex- ante, w miejsce rzeczywistej informacji. Na 
podstawie posiadanych informacji IZ RPO WM powinna dokonać auto 
oceny spełnienia przez województwo poszczególnych warunków ex-ante 
na poziomic regionalnym, następnie  uzupełnionej oceną końcową MRR. 

Państwo Członkowskie,  a następnie Komisja – zgodnie z 
przepisami rozporządzenia. 
W chwili obecnej, IZ RPO WM dokonało podsumowania 
zaawansowania prac nad wypełnieniem uwarunkować ex 
ante i zostaną one ujęte w kolejnej wersji Programu. 

71.   
Programowanie - 

metodyka pracy 

Nie określono celu głównego RPO i hierarchii celów szczegółowych. W 
przedłożonej wersji dokumentu brakuje celu głównego i celów szczegółowych- 
w istniejącej formie nie wiadomo, czy cele tematyczne to cele szczegółowe, bo 
przypominają bardziej obszary wsparcia. 

Uwaga uwzględniona.  

W projekcie RPO zostaną wskazane cele szczegółowe.  
 
 

 

72.   Diagnoza zawarta w Założeniach RPO jest zbyt szczegółowa, a przez to 
nieadekwatna do wymogów dokumentu. Wskazane byłoby zatem 
przygotowanie skrótu z tak obszernej diagnozy, której zwieńczeniem powinna 
być analiza SWOT. Diagnoza została zbvt obszernie i szczegółowo opisana na 
ponad 50 stronach dokumentu. Szczegółowość tego stopnia powoduje 
zgubienie przez odbiorcę rzeczywistej skali najważniejszych problemów. Tym 
bardziej, że analiza SWOT została zawarta w końcowej części dokumentu, me 
jest więc kwintesencją wniosków płynących z opracowanej diagnozy. 
 

Uwaga uwzględniona. 

73.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej 

1. Autorzy Założeń powinni stosować precyzyjne i komunikatywne dla 
wszystkich odbiorców określenia dotyczące poszczególnych części 
terytorium województwa. Tymczasem na s. 16 użyto określenia „obszar 
warszawski'

7
. 

W literaturze przedmiotu nie funkcjonuje pojęcie „obszar warszawski", dlatego 
należałoby doprecyzować pojęciowo, czy chodzi o obszar aglomeracji 
warszawskiej, obszar funkcjonalny Warszawy, czy obszar metropolitalny 
Warszawy. 
2. W części diagnostycznej Założeń, na s. 27 w opisie wykształconych 
centrów szkolnictwa wyższego należałoby wspomnieć nie tylko o szkołach 
wyższych w miastach subregionalnych, ale także o szkole wyższej w Pułtusku. 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku jest prężnie działającą placówką 
edukacyjną na obszarze poza metropolitalnym, co przy egzemplifikacji powinno 
zostać nadmienione. 
3. Na s.43-44 w opisie zasobów OZE powinny zostać uwzględnione zasoby 
energii geotermalnej. Zasoby energii geotermalnej na Mazowszu szacuje się na 
69m3/h, przy lokalizacji zwłaszcza w zachodniej części Mazowsza. Jest to 
ważne źródło energii cieplnej, które powinno być wykorzystywane nie tylko do 
celów rekreacyjnych — Termy Mszczonowskie, ale także w ogrzewaniu 
komunalnym. 
4. W opisie diagnozy na s. 46 pominięto kwestie związane z potrzebą budowy 
w miastach infrastruktury kanalizacji deszczowej. Brak kanalizacji deszczowej 
lub też jej zły stan techniczny jest poważnym dla mieszkańców miast -
Warszawy, zwłaszcza w przypadku intensywnych opadów punktowych, 

Ad 1) Uwaga uwzględniona  

Wszędzie Obszar Metropolitalny  Warszawa 
 
 
 
 
 
 
Ad 2) Uwaga uwzględniona  

 
  
 
 
 
 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona, przywrócono wcześniej 

usunięty tekst. 
 
 
 
 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona.  
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związanych z anomaliami klimatu. 
5. Na s. 50 w opisie brakuje informacji o niedoborach sieci kanalizacyjnej nie 
tylko na obszarach wiejskich, ale także w miastach, w tym w Warszawie. Po 
lekturze tego fragmentu diagnozy można odnieść mylne wrażenie, że brak 
kanalizacji występuje głównie na obszarach wiejskich. Tymczasem jest to 
również problem mazowieckich miast - dla porównania niektóre dzielnice 
Warszawy nie są całkowicie skanalizowane - jak Bielany, Wawer, Wesoła. 
6. Diagnoza w dziedzinie transportu na s. 54 powinna zostać uzupełniona o 
informację czy wydatkowane do tej pory fundusze UE rozwiązały chociaż 
częściowo problem wąskich gardeł w transporcie drogowym, braku połączeń 
obwodowych, czy prowadzone inwestycje w infrastrukturze drogowej 
kompleksowo rozwiązują problemy transportowe. Wskaźniki obrazujące postęp 
w długości zmodernizowanych dróg na Mazowszu nie dają pełnego obrazu w 
zakresie rozwiązania problemu wąskich gardeł w transporcie drogowym, 
budowy* połączeń problemem jest ruch tranzytowy przez Warszawę, 
Sochaczew, czy wąskie gardło w Kołbieli i na odcinkach dróg wylotowych z 
Warszawy. Z funduszy UE zmodernizowano pojedyncze odcinki dróg nie 
rozwiązujące problemów komunikacyjnych województwa — bez efektu synergii 
połączeń. 
7. Diagnoza w obszarze rvnku pracy została bardzo zdezagregowana i 
uszczegółowiona. Opis sytuacji na mazowieckim rynku pracy zawarty na s. 55-
60 został przesadnie 
uszczegółowiony poprzez wprowadzenie opisu dla każdej kategorii osób 
zagrożonych na rynku pracy. Powoduje to nieproporcjonalność w opisach 
poszczególnych części diagnozy. 
8. Diagnoza zawarta w Założeniach RPO jest zbyt szczegółowa, a przez to 
nieadekwatna do wymogów dokumentu. Wskazane byłoby zatem 
przygotowanie skrótu z tak obszernej diagnozy, której zwieńczeniem powinna 
być analiza SWOT. Diagnoza została zbvt obszernie i szczegółowo opisana na 
ponad 50 stronach dokumentu. Szczegółowość tego stopnia powoduje 
zgubienie przez odbiorcę rzeczywistej skali najważniejszych problemów. Tym 
bardziej, że analiza SWOT została zawarta w końcowej części dokumentu, me 
jest więc kwintesencją wniosków płynących z opracowanej diagnozy. 
 

 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona: obszarem interwencji RPO 

WM są aglomeracje do 15 tys. RLM, co wyklucza duże 
miasta, zatem w diagnozie położono nacisk na opis obszaru 
właściwego RPO WM. 
 
 
 
Ad 6. Uwaga nieuwzgledniona. Na obecnym  etapie nie 

dysponujemy odpowiednimi danymi.Uzupełnienie diagnozy 
zgodnie z propozycją wymagałoby przeprowadzenia badań 
ewaluacyjnych. Wskazane przykłady dotyczą dróg 
krajowych, które nie były realizowane z poziomu 
regionalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 7 Cel 8 - Uwaga do uwzględnienia w późniejszych 

etapach prac nad projektem RPO WM poza odstąpieniem 
od analizy grup defaworyzowanych na rynku pracy z uwagi, 
że wsparcie tych grup jest wskazaniem KE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.  Inteligentna 
specjalizacja 

Wskazane dziedziny specjalizacji dla OMW powinny zostać uzupełnione. W 
analizie szans rozwoju Mazowsza w dłuższym horyzoncie czasu należy 
uwzględnić dziedziny wskazane w opracowaniu WKN i ujęte w dokumencie 
„Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości", 
przyjęty Uchwałą nr XLIII/1180/2012Rady m.st. Warszawy z dnia 4 października 
2012 roku, tj. biotechnologie, energetykę, optoelektronikę, technologie 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Założenia RPO uwzględniają wstępne specjalizacje dla 
całego regionu. Szczegółowe zapisy w tym zakresie będą 
uwzględnione w RIS3. Innowacyjna Warszawa 2020 jest 
jednym z dokumentów uwzględnionych w ramach 
wstępnego projektu RPO. 
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informatyczne, nanotechnologie oraz sektor kreatywny.  

75.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 4, Cel 
7 

W ramach celu tematycznego 4. — wspieranie przejścia na gospodarkę nisko 
emisyjną interwencją funduszy powinna zostać objęta nie tylko 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnictwa, ale 
także budynki produkcyjne i usługowe. Wszystkie rodzaje budynków powinny 
zostać objęte celem termomodermzacji, w tym budynki produkcyjne i usługowe 
MSP. Beneficjentem pomocy w ramach funduszy powinny być w pierwszej 
kolejności podmioty publiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy oraz indywidualni właściciele budynków mieszkalnych 
2.W celu tematycznym 7. Promowanie zrównoważonego transportu należałoby 

wyraźnie wpisać wsparcie dla Warszawy, która leżv na przecięciu korytarzy 
transportowych w sieci TEN-T. Ze względu na 
zwornikowe położenie w korytarzach sieci TEN-T Warszawa powinna korzystać 
z możliwości realizacji inwestycji drogowych na obszarze miasta, 
które winno być traktowane jako węzeł ww. sieci, co pozwoli na elastyczne 
modelowanie przebiegu sieci w granicach administracyjnych miasta. 
3.  Nieuzasadnione jest zawężanie możliwości wsparcia transportu tylko do 

transportu kolejowego świadczonego przez regionalnych przewoźników. 
Postuluje się umożliwienie ujęcia w celu dot. niskiej emisji dofinansowania dla 
zakupu ekologicznego taboru autobusowego (a także innych inwestycji dot. 
ekologicznego transportu) w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W 
ramach działań w zakresie zrównoważonego transportu umożliwić inwestycje 
także w kolej podmiejską - WKD, SKM, czy rozwój transportu szynowego — 
tramwaje w m.st. Warszawie i aglomeracji. Ponadto umożliwienie finansowania 
ekologicznego transportu autobus owego pozwoli na efektywniejsze 
wykorzystanie środków przeznaczonych w ramach planowanego ring-fencingu 
dla przedsięwzięć dot. niskiej emisji.. 4. Dość nieczytelny jest układ celów 
tematycznych, zgodnie z którymi będzie realizowane wparcie fundusz owe. 
Brakuje propozycji °'o podziału alokacji RPO na cele tematyczne.  
Zakres interwencji funduszy w ramach poszczególnych osi tematycznych 
powinien być czytelny, w układzie tabelarycznym. Bez propozycji

0
 o 

orientacyjnej alokacji na poszczególne cele tematyczne RPO dokument Założeń 
jest dokumentem niepełnym i w obecnej wersji nie powinien być konsultowany. 
 

Uwaga nieuwzględniona: Obszar wsparcia celu 4 został 
opisany zgodnie z PP, WRS i ZUP. Ponadto RPO nie są z 
zasady skierowane bezpośrednio do osób fizycznych. 4 cel 
przewiduje szeroki katalog beneficjentów, ale RPO WM nie 
jest jedynym instrumentem finansowym przewidującym 
wspieranie termomodernizacji na Mazowszu. 
 
 
 
Ad. 2 Cel 7 - Uwaga nieuwzględniona. Kwestia uznania 

Warszawy jako węzła sieci TEN-T nie leży po stronie IZ 
RPO. Wsparcie infrastruktury drogowej w ramach celu 7 jest 
przewidziane dla obszaru całego Województwa, w tym 
również  Warszawy (ostateczne ustalenie w linii 
demarkacyjnej). 
 
Ad 3. Uwaga uwzględniona. Wsparcie zakupu 

ekologicznego taboru dla transportu miejskiego przewiduje 
się w ramach celu 4. 

76.  Uwagi ogólne W przygotowanej wersji dokumentu brakuje odniesienia do ZIT. Zważywszy na 
terytoriałizację polityki spójności i zaproponowane przez Komisję nowe 

instrumenty typu ZIT, dokument Założeń powinien zawierać odniesienia w 
zakresie konstrukcji ZIT na Mazowszu, dotvczv to zarówno obszaru 

funkcjonalnego Warszawy jak i ZIT dla miast subregionalnych. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
W obecnej wersji projektu RPO WM, dla ZIT OMW jest 
dedykowana XII oś priorytetowa.  
Jednocześnie, rozważane jest podejście do skorelowania 
wymiaru subregionanego i instrumentów wsparcia 
terytorialnego. 

 

Ministerstwo Środowiska 

77.  Uwarunkowania str. 5 lit. a) – powinno być „negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych”.  
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zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Wieloletnie Ramy Finansowe – poprawne tłumaczenie Multiannual Financial 
Framework 
str. 7, 3 akapit od dołu – do grupy rozporządzeń powiązanych z polityką 
spójności należy również dodać Rozporządzenie ustanawiające Program 
działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Państwa członkowskie powinny 

dążyć do zapewnienia komplementarności i koordynacji pomiędzy funduszami 
objętymi Wspólnymi Ramami Strategicznymi a Programem LIFE. 
str. 11 pkt II.2 pierwszy akapit – powinno być „Zgodnie z art. 84 ust. 1 projektu 

rozporządzenia ogólnego (..)”Błędne odwołanie do art. 84 ust. 2 rozporządzenia 
ogólnego 
str. 11 pkt II.2 lit. b) – Cel tematyczny 4 powinien brzmieć 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
Ponadto prosimy o zamianę określenia „gospodarka niskowęglowa” na 
„gospodarka niskoemisyjna” w całym analizowanym dokumencie. Zgodnie z 
tłumaczeniem projektu rozporządzenia ogólnego. 
str. 16 pkt II.3 Warunkowość ex ante – pkt IV – należy skorygować zadanie dla 

warunku 6.2. 
Należy zauważyć, że warunek ex-ante w zakresie gospodarki odpadami 
obejmuje 4 kryteria, z czego 3 dotyczą województw, a mianowicie: uchwalenie 
planów gospodarki odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów 
(które zgodnie z wymaganiami polskiego prawa są ujęte w jednym dokumencie 
– planie gospodarki odpadami), przy czym – co szczególnie istotne muszą być 
one zgodne z dyrektywą ramową o odpadach (2008/98/WE); ostatnie z 
kryteriów odnosi się do określenie niezbędnych środków, które umożliwią 
osiągnięcie celów zapisanych w art. 11 ust. 2 dyrektywy ramowej o odpadach – 
zasadniczo środki te też powinny być określone w planach. Wojewódzkie plany 
gospodarki odpadami zostały uchwalone we wszystkich województwach. 
Ministerstwo Środowiska zwróciło się do Marszałków Województw o dokonanie 
samooceny, czy powyższe 3 kryteria zostały spełnione w województwach.  
Zatem zadaniem województw nie będzie wyłącznie „uchwalenie brakujących 
wojewódzkich planów gospodarki odpadami”, ale zapewnienie, że uchwalone 
WPGO spełniają kryterium 3 i 4. 
str. 17 akapit IV – proponuję dodać w przypisie 19 informację, że zapis pochodzi 
z przyjętego przez Radę ds. Ogólnych (GAC) tekstu kompromisowego 
rozporządzenia (blok negocjacyjny Warunkowość ex ante) We Wstępie w 1. 
akapicie wskazano, że dokument został opracowany na podstawie projektu 
pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, 
przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r., natomiast w rozdziałach 
znajdują się zapisy przyjęte przez Radę ds. Ogólnych w okresie od kwietnia do 
listopada 2012 r. 
str. 16 pkt II.3 Warunkowość ex ante akapit pierwszy jest nieprecyzyjny – jakie 

działania legislacyjne i przez kogo są podejmowane w ramach Krajowego 
Programu Reform – działania legislacyjne mają na celu określenie sposobu oraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ad. str. 11 pkt II.2 lit. b) – Cel tematyczny 4 – Uwaga 

uwzględniona. Tekst skorygowano. 
 
 
 
 
Ad. str. 16 pkt II.3  - Uwaga uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. str. 16 pkt II.3 – Uwaga uwzględniona. Tekst zmieniony 
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harmonogramu wypełniania warunków ex-ante? W przypadku celu 
tematycznego 5 jednym z kryteriów za które odpowiada Ministerstwo 
Środowiska jest opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Prace nad tym dokumentem, to jednak 
nie „działania legislacyjne”. Proponujemy nie umieszczać informacji o możliwym 
terminie wypełnienia warunków dla celów tematycznych, ponieważ  instytucje 
odpowiedzialne za warunki ex ante prowadzą prace nad dokumentami i taka 
informacja może się szybko zdezaktualizować. 

78.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 

str. 39 Energetyka 

Cele Strategii Europa 2020 dla Polski zostały zmodyfikowane (w części inne niż 
zostały podane w tekście) 
str. 44 OZE 

Należy skorygować i uzupełnić zapisy dotyczące energetycznego wykorzystania 
odpadów. Przy obecnym brzemieniu zapisów, nie wiadomo o jakich odpadach 
jest tutaj mowa? Tradycyjne elektrownie czy elektrociepłownie nie mają 
odpowiednich warunków do spalania odpadów - odpowiednio dobrze 
rozbudowanych systemów oczyszczania spalin, aby temu sprostać. Ponadto 
użytkownicy kotłów energetycznych będą się bronić przed tego typu trudnym i 
rodzącym techniczne problemy (zabrudzenie powierzchni ogrzewalnych i duże 
zagrożenie korozją) paliwem. Ale, biorąc pod uwagę obecne zużycie techniczne 
elektrociepłowni, należałoby nadać odpowiednią rangę budowie (poprzez 
odpowiednią modernizację istniejących) elektrociepłowni na resztkowe odpady 
komunalne – gdzie wytwarzana byłaby zarówno energia elektryczna, jak i 
cieplna – używana następnie w sieciach ciepłowniczych. 
str. 44 OZE 

Należy skorygować zdanie: „Wspierane powinny być inwestycje, które 
pozwalają wykorzystać biogaz zamknięty w składowiskach odpadów …”. 
Zmniejszenie ilości odpadów nie ma nic wspólnego z instalacjami 
wykorzystującymi biogaz – brak zależności. 
 
Poza tym, z pewnością należy wykorzystać biogaz, ale biorąc pod uwagę 
wymagania prawne, że należy zmniejszyć ilość składowanych odpadów, a 
zwiększyć przygotowanie do ponownego użycia i recykling, należy w pierwszej 
kolejności skoncentrować się na inwestycjach, które zapewnią wykorzystanie 
materiałowe lub energetyczne odpadów – zanim zostaną one złożone na 
składowiskach odpadów. 
str. 45 Emisja zanieczyszczeń 

Nie podano, standardy emisji jakich zanieczyszczeń zaostrzy dyrektywa IED w 
analizowanym w kontekście. Należy zwrócić uwagę, że autorzy skupili się w 
kwestiach dotyczących redukcji emisji CO2. Wskazane byłoby doprecyzowanie 
zapisów. 
str. 46 Zmiany klimatu 

Analizując kontekst inwestycji przeciwpowodziowych oraz innych 

Ad. str. 39 Energetyka - 

Uwaga uwzględniona. Tekst skorygowany. 
 
ad. str. 44 OZE – Uwaga częściowo uwzględniona.  

W tekście znalazło się zdanie:… Wspierane powinny być 
inwestycje, które pozwalają wykorzystać biogaz zamknięty 
w składowiskach odpadów…. Interwencja RPO WM 
dotychczas możliwa była w zasadzie tylko w doniesieniu do 
odpadów komunalnych. Zapisy będą nadal modyfikowane w 
miarę pozyskiwania ustaleń, co do możliwego zakresu 
interwencji.  
 
 
Inwestycje na większą skalę będą możliwe do realizacji z 
uwzględnieniem wsparcia programów krajowych. 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
 
Podkreślone zdanie uwzględniono w tekście 
 
 
 
 
Ad. str. 45 Emisja zanieczyszczeń - Uwaga 

nieuwzględniona. W tekście nie ma nacisku na emisję 
przemysłową. Jednak zapisy będą nadal modyfikowane w 
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hydrotechnicznych dotyczących Wisły, należy zwrócić szczególną uwagę na 
fakt, że znaczna część doliny Wisły leży na terenie obszarów chronionych na 
podstawie ustawy o ochronie przyrody, a w tym obszarów objętych siecią 
Natura 2000. Analiza możliwego wpływu tego typu inwestycji na środowisko 
będzie przeprowadzona na etapie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, a następnie na etapie ocen oddziaływania na środowisko 
poszczególnych przedsięwzięć. Jednakże przy określaniu zakresu 
przewidywanych do wsparcia działań, należałoby brać pod uwagę aspekty 
środowiskowe oraz wynikające  w Ramowej Dyrektywy Wodnej wymogi 
dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej oraz nadrzędny cel, jakim jest 
renaturalizacja rzek i przywracanie naturalnych procesów w rzekach i dolinach 
rzecznych. Jednocześnie renaturalizacja powinna wpływać na wzrost ochrony 
przeciwpowodziowej równolegle z inwestycjami infrastrukturalnymi. Opisane tu 
aspekty środowiskowe i przyrodnicze mają szczególne znaczenie w przypadku 
rozważanego odcinka Wisły. 
 
str. 47 Zmiany klimatu 

Należy stwierdzić, że na Mazowszu małe zbiorniki retencyjne w przypadku 
większych rzek nie spełniają roli przeciwpowodziowej, a jedynie alimentacyjną w 
okresie niżówek. Wynika to z faktu, że wezbrane rzeki charakterystycznie dla 
Mazowsza charakteryzują się bardzo dużymi wartościami przepływu w stosunku 
do możliwych pojemności takich zbiorników 
str. 48 Zmiany klimatu 

Niezrozumiała jest informacja na temat problemów, jakie sprawia szczeliniak 
sosnowiec przy odnawianiu pożarzyska. Zasadne jest przeformułowanie zdania, 
aby było ono bardziej klarowne. 
str. 50-51 Gospodarka odpadami 

W dokumencie wprawdzie poruszono kwestie gospodarki odpadami, ale nie 
wskazano, które obszary sprawiają największe problemy i w związku z tym 
wymagają interwencji w pierwszej kolejności – w związku z powyższym, brak 
jest wskazania priorytetów. W opisie najważniejszych celów ograniczono się 
jedynie do celów w zakresie redukcji składowania odpadów ulegających 
biodegradacji, pomijając inne – w szczególności cele wynikające z dyrektywy 
ramowej o odpadach (2008/98/WE). 
str. 51 Gospodarka odpadami 
Sprostowania wymaga zapis dot. gospodarki odpadami na str. 51 odnoszący się 
do uregulowań prawnych w zakresie ograniczania składowania odpadów 
ulegających biodegradacji. Wg obowiązujących przepisów prawnych, 
wymagane jest osiągnięcie poziomu ograniczenia składowania masy odpadów 
ulegających biodegradacji w wysokości 50%  w latach 2013 – 2015  w stosunku 
do masy tych  odpadów wytworzonych w 1995 r. W diagnozie zawarto błędne 
informacje. 
W rozdziale III „Zarys diagnozy społeczno-gospodarczej” obok innych 

miarę pozyskiwania ustaleń, co do możliwego zakresu 
interwencji.  
 
 
 
 
ad. str. 46 Zmiany klimatu 

Uwaga częściowo uwzględniona. Podkreślenie 
uwzględniono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 47 Zmiany klimatu 

 
 
Uwaga uwzględniona. Zmieniono tekst. 
 
 
 
 
 
Ad. str. 50-51 Gospodarka odpadami- Uwaga częściowo 

uwzględniona. Priorytetyzacja obszarów wsparcia zostanie 
wypracowana w toku dalszych działań (w szczególności 
przy opracowaniu wskaźników rezultatu), jednak zgadzamy 
się co do tego, że jest ona bardzo istotna. 
 
 

 
 
str. 51 
Uwaga uwzględniona. Poprawiono.  
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zagadnień ochrony środowiska (cel 6) nie został wskazany problem terenów 
zanieczyszczonych oraz zdegradowanych w inny sposób (np. 

przekształconych morfologicznie). Wydaje się zasadne uzupełnienie diagnozy w 
tym zakresie. 
W projektowanych założeniach Programu Operacyjnego w zasadzie całkowicie 
pominięto problematykę ochrony powierzchni ziemi. Tymczasem z dostępnych 
danych wynika, iż województwo mazowieckie jest jednym z bardziej 
obciążonych pod tym względem regionów kraju. W dokumencie „Strategia 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030” zaplanowano m.in. 

kierunek działania 38. „Inwestycje związane z uzdatnianiem wody i utylizacją 
odpadów, odnową terenów skażonych, zmniejszeniem zanieczyszczenia”. 

Uwaga nieuwzględniona. Jeśli wskazany obszar zostanie 
objęty wsparciem, diagnoza zostanie uzupełniona we 
wskazanym zakresie.   
 

79.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

str. 89 – Cel tematyczny 5,  

Wydaje się, że opis działań w odniesieniu do celu tematycznego 5 jest zbyt 
ograniczony. Skupiono się głównie na kwestiach dotyczących zapobiegania 
powodziom, gdy tymczasem wachlarz możliwych działań adaptacyjnych jest 
znacznie szerszy.  
W zakresie infrastruktury wpierane działania mogą dotyczyć przykładowo 
następujących elementów:  

 Dostosowania budynków oraz innych budowli do ekstremalnych zjawisk czy 
nasilonych czynników klimatyczno-pogodowych.  

 Dostosowanie mostów, tuneli, kolei do większych i gwałtowniejszych 
amplitud temperatury oraz opadów, nasycenia gruntu wodą, a także częściej 
występujących zwiększonych przepływów rzecznych.  

 Systemy retencji wody deszczowej, w szczególności z nawalnych opadów 
deszczu.  

 Odpowiednie kształtowanie przestrzeni w miastach, objawiające się 
właściwą proporcją udziału zieleni miejskiej, terenów otwartych i biologicznie 
czynnych, klinów nawietrzających, a w tym także w miarę możliwości 
zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych na dachach czy ścianach 
budynków.  

 Odpowiednie kształtowanie i ochrona różnorodności biologicznej, która ma 
na celu mitygację zmian klimatycznych (zwiększenie absorpcji gazów 
cieplarnianych).  

 Systemy prognozowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz 
przewidywania pogody itd.  

W zakresie opisu infrastruktury chroniącej przed skutkami klęsk żywiołowych 
zasadne byłoby krótkie dookreślenie, na czym miałaby polegać ochrona przed 
osuwiskami i pożarami.  
Warto także dodać do analizowanego punktu ochronę przed zjawiskiem suszy. 
str. 90 Cel tematyczny 6, przypis 273 – należy poprawić informację o 
problemach woj. mazowieckiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
str. 90 Cel tematyczny 6, przypis 273 – na str. 33 projektu Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do 2030 r. nie ma informacji o zidentyfikowanym 

 
Ad. str. 89 – Cel tematyczny 5,  

 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Tekst został zmodyfikowany. 
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problemie dotyczącym dysproporcji między długością sieci wodociągowej 
a długością sieci kanalizacyjnej w woj. mazowieckim ani nt. dysproporcji między 
liczbą osób obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków w miastach i na wsi. W 
ogóle w projekcie SRWM nie ma takiej diagnozy. W projekcie SRWM znalazł się 
wskaźnik monitorowania (Tabela 19) – „Ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków”, natomiast w kontekście KSRR wymienia się wskaźnik „Odsetek 
ludności korzystającej z kanalizacji w 2008 r.”. W diagnozie SWRM nie ma 
informacji o sieci wodociągowej ani informacji o liczbie osób obsługiwanych 
przez oczyszczalnie ścieków w miastach i na wsi. Założenia RPO (a później 
RPO) powinny opierać się na precyzyjnej diagnozie.  
Należy wskazać najistotniejsze obszary gospodarki odpadami, które powinny 
uzyskać wsparcie. Pozwoli to na właściwe przygotowanie projektów. 
Należy dokonać stosownych uzupełnień w zakresie opisu celu 6 „Ochrona 
środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów”.   
Przykładowo można rozszerzyć zakres "Wsparcia w zakresie ograniczenia 
negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza i hałasu" na ""Wsparcie w 
zakresie ograniczenia negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza, 
powierzchni ziemi oraz hałasu" lub stworzyć odrębny podrozdział „Wsparcie w 
zakresie ochrony powierzchni ziemi”, który obejmie działania z zakresu: 

 remediacji terenów, na których występuje historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi sprzed 30 kwietnia 2007 r. (w tym np. terenów 
poprzemysłowych, powojskowych), 

 przeprowadzenia działań naprawczych dla szkód w środowisku 
w powierzchni ziemi, 

 rekultywacji terenów zdegradowanych lub zdewastowanych w celu nadania 
lub przywrócenia im wartości użytkowych lub przyrodniczych (dotyczy 
innych niż zanieczyszczenie form degradacji gruntów rolnych, leśnych, a 
także gruntów po wydobyciu kopalin). 

Należy przy tym zastrzec, że działania te mogą zostać dofinansowane, jeżeli 
sprawca zanieczyszczenia lub degradacji nie może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności, a proponowane działania nie polegają na  
samooczyszczaniu (naturalnej regeneracji). Tymczasem z dostępnych danych 
wynika, iż województwo mazowieckie jest jednym z bardziej obciążonych pod 
tym względem regionów kraju. W dokumencie „Strategia Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2030” zaplanowano m.in. kierunek 

działania 38. „Inwestycje związane z uzdatnianiem wody i utylizacją odpadów, 
odnową terenów skażonych, zmniejszeniem zanieczyszczenia”. 

Rozważenia wymaga zaplanowanie w ramach projektowanego celu 6 programu 
operacyjnego działań zapobiegających zasklepianiu gleb. Dobre praktyki w tym 
zakresie zostały wskazane w dokumencie roboczym służb Komisji Europejskiej 
„Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i 
kompensowania procesu zasklepiania gleby” (dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm, również w języku 

 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Opis uzupełniono w oparciu o dane 
GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
W   obszarze rewitalizacji wzmocniono zapis dot. 
rewitalizacji terenów zdegradowanych , w tym 
poprzemysłowych, powojskowych. 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Tekst zmodyfikowano. 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm
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polskim). Należałoby wziąć pod uwagę, wskazane w załączniku nr 3 „Analiza 
SWOT dla poszczególnych celów tematycznych” dla celu 6 zagrożenie – 
„Rosnąca presja przekształcania gruntów rolnych i leśnych na grunty nierolne i 
nieleśne, zwłaszcza na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i 
krajobrazowych”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że dokument pt. „Elementy 
dla Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020 dla EFRR, EFS, Funduszu 
Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego -Dokument 
roboczy KE.” wskazuje na planowanie dofinansowania dla „działań mających na 
celu usuwanie zasklepienia gleb” („soil desealing measures”). 
str. 90 powinno być „(…) m.in. poprzez implementację dyrektywy 91/271/EWG 

oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.” Błędne słowo „implantacja” 
str. 90 powinno być „Interwencja w tym obszarze znajduje uzasadnienie również 
w wyzwaniach i celach dla Polski”. - Błędne słowo „wyznaniach”. 

str. 91 w pierwszym akapicie powinno być „zwrócono szczególną uwagę na 
potrzebę ograniczenia zachowania obszarów najwartościowszych pod 
względem przyrodniczym”.- Zbędne słowo. 
 

 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Tekst zmodyfikowano. 
 

80.  Załącznik nr 1- 
Komplementarność z 
dokumentami 
strategicznymi 

Pkt II.3, kolumna Cel tematyczny 6 powinno być „3.2 Zachowanie zasobów 
przyrodniczych i geologicznych kraju dla przyszłych pokoleń”. Poprawka 

zgodna z zapisem z DSRK 2030 (str. 218 cz. II) 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 

81.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Błędnie przeprowadzona analiza SWOT (w pierwszej kolejności należy ustalić 
co jest przedmiotem analizy – województwo mazowieckie czyli m.in. wszystkie 
gminy województwa? - wtedy np. małe zainteresowanie gmin w zakresie 
tworzenia Regionalnych Zakładów (Systemów) Gospodarki Odpadami będzie 
czynnikiem wewnętrznym (słabą stroną), a nie czynnikiem zewnętrznym 
(zagrożeniem)): 
1. W części „mocne strony” oraz „szanse” znalazły się cele do zrealizowania 

(np. zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej, zmniejszenie 
masy składowanych odpadów komunalnych do max 60 % wytworzonych 
odpadów do końca 2014 r.),   

2. Słabe strony województwa mazowieckiego przyporządkowano do 
zagrożeń (np. Spalanie odpadów w paleniskach domowych, Mała liczba 
punktów gromadzenia odpadów problemowych i in.) 

3. Mocne strony wykluczają się ze stronami słabymi np. w Celu tematycznym 
5 wskazano jako mocną stronę „Zwiększenie lesistości” (jest to cel, a nie 
mocna strona), a jako słabą stronę wskazano „Niska lesistość 
województwa”. 

Przeprowadzając analizę SWOT należy pamiętać, że mocne i słabe strony są 
czynnikami wewnętrznymi, a szanse i zagrożenia, to czynniki zewnętrzne 
(płynące z otoczenia zewnętrznego). 
Pomocnicze pytania do analizy SWOT:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona. Tekst poprawiono 
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Mocne strony – W czym jesteśmy najlepsi? Co robimy dobrze? Co stanowi atut, 
przewagę, zaletę? 
Słabe strony – Co powinno być usprawnione? Co jest robione nieprawidłowo? 
Co stanowi słabość, barierę, wadę?  
Szanse – Co stwarza szanse zmiany? 
Zagrożenia – Jakie zewnętrzne przeszkody możesz napotkać? Co stwarza 
niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian? 
Cel tematyczny 5: 
– Mocne strony – może to być – dobrze rozwinięta sieć rzeczna;  
– Słabe strony: I miejsce w Polsce w zakresie pożarów  - czy dotyczy to 
wszystkich rodzajów pożarów (w obiektach użyteczności publicznej, obiektach 
mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych, w lasach, w uprawach i 
rolnictwie) czy tylko w lasach – jeżeli wyłącznie w lasach, to należy 
sprecyzować.  
 – Szanse należy sprecyzować – nie jest zrozumiałe w jaki sposób wymienione 
dokumenty stanowią szansę – czy opracowanie tych dokumentów jest szansą – 
w jakim stopniu – co w tych dokumentach będzie określone, co będzie stanowiło 
szansę dla woj. mazowieckiego? Szansą może być np. ilość środków 
przeznaczona przez KE na działania związane z adaptacją do zmian klimatu (w 
projekcie rozporządzenia ogólnego – 20 % budżetu UE; szansą może być 
powstanie dokumentów planistycznych w obszarze gospodarki wodnej/ochrony 
przeciwpowodziowej; szansą może być rosnące znaczenie działań związanych 
z adaptacją do zmian klimatu; 
 – Zagrożenia – Niska świadomość społeczna jest słabą stroną, nie 
zagrożeniem.  
W analizie nie wzięto pod uwagę nasilających się gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych (nawalne deszcze, które mogą powodować podtopienia w 
miastach; huragany, susza) – to może być zagrożenie. Słabą stroną może być 
niedostosowanie kanalizacji deszczowej w miastach do nawalnych opadów lub 
brak takiej kanalizacji, brak doświadczenia w realizacji projektów związanych z 
adaptacją do zmian klimatu (poza przeciwpowodziowymi). Zagrożeniem może 
być susza glebowa, osuwanie się terenu (zgodnie z diagnozą przedstawioną w 
projekcie SRWM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona w analizie SWOT 
 
 
Doprecyzowano, że chodzi o lasy 
 
 
 
 
 
Tekst został zmieniony - SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie 

82.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Uwarunkowania zewnętrzne – kontekst krajowy (Str. 9) - nowym 
instrumentem wdrażania polityki wskazanym w KSRR jest kontrakt terytorialny 
zakładający włączenie min. organizacji pozarządowych na rzecz realizacji 
kontraktu na poziomie terytorialnym, jako partnerów. Cel słuszny, od lat 
sygnalizowany przez organizacje reprezentujące MSP. Pozostaje mieć 
nadzieję, że nie będzie to tylko deklaracja. W ramach RPO należałoby 
skonkretyzować zakres współpracy i projekty skierowane do organizacji 
reprezentujących MSP. Dotychczasowa praktyka w tym zakresie była 
niekorzystna dla organizacji. W zasadzie nie brano pod uwagę głosu naszego 

Uwaga uwzględniona 
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środowiska. Organizacje MSP najlepiej znają potrzeby MSP, więc ich 
doświadczenie powinno być brane pod uwagę zarówno przy opracowywaniu 
strategii rozwoju województwa, jak i realizacji. 

83.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 

Uwaga ogólna:  
Dodanie do analiz w poszczególnych dziedzinach informacji na temat 
zróżnicowań w konkretnych subregionach województwa. Analizy przedstawione 
w tej części Założeń obejmują najczęściej całość województwa mazowieckiego 
z częściowym wyodrębnieniem Warszawy. W większości przypadków analiza 
zróżnicowań ogranicza się do zaznaczenia, że Warszawa jest miastem 
najbardziej rozwiniętym w stosunku do reszty województwa. Poza szczątkowymi 
danymi dotyczącymi poziomu bezrobocia w powiatach brak jest opisu sytuacji 
(różnic) w poszczególnych subregionach, a właśnie na istnienie dużych 
zróżnicowań w poszczególnych subregionach powołują się eksperci 
opracowujący Założenia.  
Pozycja Mazowsza w kraju i w UE (Str. 27) – wskazano, że przedsiębiorcy nie 
wykazują znacznego zainteresowania współpracą w zakresie badawczo-
rozwojowej ani nie finansują badań i innej działalności służącej podniesieniu 
innowacyjności. Nie wskazano przyczyn tego zjawiska. Należałoby zaznaczyć, 
co wpływa na taką postawę przedsiębiorców. Brak współpracy między MSP a 
sektorem badawczo-rozwojowym oraz nie inwestowanie w badania to głównie 
duże koszty tych działań. Mikro i małe firmy finansują innowacyjne rozwiązania 
głównie ze środków własnych. Nie stać ich obecnie na ponoszenie kosztów 
współpracy z sektorem B+R. 
Cel 1 - Podrozdział Działalność badawczo – rozwojowa – powinien 

dodatkowo uwzględniać informacje na temat barier  w rozwoju i wspieraniu 
inwestycji proinnowacyjnych w subregionach. 
Same inwestycje proinnowacyjne nie przyczynią się do rozwoju gospodarczego, 
o ile nie będą rozwijane równocześnie z odpowiednią infrastrukturą techniczną i 
społeczną. Istotna jest tu także rola instytucji pośredniczących, które będą 
rozdzielać środki UE na te inicjatywy, gdyż często czas od złożenia wniosku do 
uzyskania dofinansowania powodował, że dana inwestycja przestawała być 
innowacyjna. 
Podrozdział Działalność badawczo-rozwojowa – należy wskazać / odnieść 
się do planów wprowadzenia wspólnego patentu europejskiego. W opracowaniu   

przedstawiającym liczbę zgłoszonych patentów należałoby podkreślić wpływ 
wprowadzenia wspólnego patentu europejskiego dla przedsiębiorców z terenu 
Mazowsza oraz w tym Warszawy 
Podrozdział Rynek pracy – brak jest jednolitych danych. W rozdziale 

wskazywane jest bezrobocie rejestrowane, należałoby odnosić się do danych 
bezrobocia BAEL. Odwołanie się do danych na temat skali bezrobocia BAEL 
pozwala na porównanie sytuacji Polski, województwa i subregionów do innych 
krajów UE. Biorąc pod uwagę, że w następnym podrozdziale porównywane są 
dane bezrobocia rejestrowanego z danymi BAEL (np. aktywność ekonomiczna). 

 
Ad. Uwaga uwzględniona w zakresie celu 8. Projekt  RPO 
WM zawiera załącznik nr 1 opisujący różnice w 
występowaniu grup defaworyzowanych.  
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Str. 27 – Uwaga częściowo uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Cel 1 – Uwaga częściowo uwzględniona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Podrozdział Działalność badawczo-rozwojowa - 

Uwaga nieuwzględniona.  
Jest to poziom krajowy. 
 
 
 
Ad. Podrozdział Rynek Pracy - Uwaga nie uwzględniona. 

W opracowaniu wykorzystano dane dostępne z różnych 
źródeł z uwagi na niemożliwość ich pozyskania w jednym 
miejscu w żądanym stopniu szczegółowości. Metoda BAEL 
stosowana jest w celu „szybkiego” monitoringu i dotyczy 
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Dane te z uwagi na różne metodologie ich opracowania nie mogą być wprost ze 
sobą porównywane . 
Podrozdział Sytuacja kobiet na rynku pracy – istotne byłoby wskazanie jakie  

konsekwencje niesie za sobą obecna sytuacja zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 
różnych sektorach gospodarki  i jaki będzie miało to wpływ na przyszłą sytuację 
kobiet na rynku pracy. W podrozdziale tym porównywana jest większość 
mężczyzn pracujących w usługach (ponad 50%) z większością kobiet (75%), 
jednak w sposób oczywisty wskaźnik ponad 50% jest jakościowo różny od 75%. 
Brak też analiz jak będzie rozwijał się rynek pracy w latach 2014-2020 i jaki 
może mieć to wpływ na sytuację kobiet.  
Podrozdział Sytuacja osób młodych, do 25 roku życia i osób po 50 roku 

życia, na rynku pracy – uzupełnienie diagnozy sytuacji o dane na temat osób 
NEET oraz charakterystykę bezrobotnych absolwentów.  
Niniejsze dane przedstawiono w sposób  zbiorczy, co nie pozwala na 
wiarygodną  analizę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Istotne jest 
wyróżnienie z grupy absolwentów osób kończących różne typy szkół 
(absolwenci szkół zawodowych, średnich, wyższych). Ponadto bardzo ważne 
jest w tej części odniesienie się do badań na temat szacunkowej wielkości grupy 
młodzieży, która nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje, gdyż to ona właśnie 
stanowić będzie w perspektywie najbliższych lat największą grupę problemową 
na rynku pracy.  
Podrozdział Dopasowanie oferty szkół i placówek kształcenia zawodowego 

do popytu na rynku pracy – zwrócenie szczególnej uwagi na rozwinięcie 
współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz organizacji uczestniczących w 
procesie szkolnictwa zawodowego. Ścisła współpraca szkół z przedsiębiorcami, 
a także obu tych podmiotów z organizacjami uczestniczącymi w procesie 
kształcenia zawodowego (jak np. Mazowiecka Izba Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości) w dużej mierze może przyczynić się do rozwiązania 
znaczącej części problemów opisanych w podrozdziale. 

tylko niektórych zjawisk na rynku pracy. Badania 
przeprowadzane są na próbie.  
 
Ad. Podrozdział Sytuacja kobiet na rynku - Uwaga 

częściowo uwzględniona – do rozważenia na dalszym 
etapie prac nad projektem RPO, z uwagi  na konieczność 
opisu zjawisk w sposób syntetyczny. 
 
 
 
 
Ad. Podrozdział Sytuacja osób młodych, do 25 roku 
życia i osób po 50 - Uwaga częściowo uwzględniona – do 

rozważenia na dalszym etapie prac nad projektem RPO, z 
uwagi na konieczność opisu zjawisk w sposób syntetyczny. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Podrozdział Dopasowanie oferty szkół i placówek - 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
 

84.  Inteligentna 
specjalizacja 

Koncepcja inteligentnej specjalizacji zmierza we właściwym kierunku, jednak w 
naszej opinii priorytetowe dziedziny powinny zostać zawężone.  
Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia regionu i kierunek, w którym 
zmierza globalna gospodarka koncepcja inteligentnej specjalizacji wzmocni 
dziedziny, które mają największą szanse na rozwój.   Zaproponowane dziedziny  
dla OMW należy jednak zawęzić. Wyeksponować należałoby usługi badawczo-
rozwojowe, fotonika, IT, przemysł wysokich technologii kosztem inwestycji w 
usługi biznesowo-finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe, reklama, PR. 
Inteligentna specjalizacja rozumiana jako lokalny program transformacji 
gospodarki powinien uwzględniać regionalne organizacje gospodarcze takie jak: 
cechy, spółdzielnie rzemieślnicze 
Regionalne organizacje  gospodarcze  zlokalizowane są w regionach i 
subregionach. Mając szybki i bezpośredni dostęp do lokalnej przedsiębiorczości 
mogłyby z powodzeniem stać się organizacjami ukierunkowanymi na udzielanie 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Założenia RPO uwzględniają wstępne specjalizacje dla 
całego regionu. Szczegółowe zapisy w tym zakresie będą 
uwzględnione w RIS3 
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wszechstronnej pomocy (prawnej,  marketingowej, B+R, finansowej itp. dla 
lokalnej przedsiębiorczości. Ich dofinansowanie przyczyniłoby się do tworzenia 
lokalnych centrów informacji. 

85.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 1, Cel 3, Cel 8. Cel 
9, Cel 10 

Cel 1 - Z punktu widzenia całego regionu istotne będzie wykorzystanie 
potencjału innowacyjnego peryferii. 
Zagospodarowanie  obszarów peryferyjnych przełoży się na  zwiększenie 
dostępności  do wyników badań dla lokalnych przedsiębiorców, jak również 
wzrost zatrudnienia na obszarach peryferyjnych. Niezwykle istotny jest również  
wzrost świadomości w zakresie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 
oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii. 
Na poparcie zasługuje koncepcja rozwijania współpracy między sferą naukową i 
gospodarczą. Należy inicjować, rozwijać i promować współpracę ośrodków B+R 
z organizacjami przedsiębiorców min. poprzez tworzenie Centrów Informacji o 
innowacjach,  możliwościach współpracy  MSP z ośrodkami B+R.. Istotne z 
punktu widzenia rozwoju współpracy jest także ich funkcja koordynująca całość 
przedsięwzięcia. Działalność organizacji gospodarczych w ww. zakresie 
wymagać będzie ich dokapitalizowania. W związku z tym w ramach ww. celu 
winny zostać wydzielone środki również na rzecz tych organizacji. 
Realizacja wskazanych działań przez organizacje gospodarcze jest wskazana i 
racjonalnie uzasadniona. Są one bardzo dobrze przygotowane do realizacji 
zadań doradczych i informacyjnych dla swoich członków, ponieważ już obecnie 
pełnią one taka rolę.  
Cel 3 - Należy intensyfikować działania mające na celu zwiększenie 
wykorzystania przez firmy rozwiązań ICT oraz wzrost innowacyjności i 
konkurencyjności firm. W tym celu konieczne jest: dokapitalizowanie MSP, w 
tym zwłaszcza mikro firmy min. poprzez wydzielenie puli środków 
przeznaczonych tylko dla tych firm, uznanie za innowacyjność nie tylko zakup 
nowoczesnych technologii, zwiększenie roli organizacji gospodarczych w 
zakresie usług doradczych dot. innowacyjności, prowadzenie szkoleń w ww. 
zakresie dla przedsiębiorców. 
W ramach dotychczasowych programów mikro firmy mogły skorzystać z 
dofinansowania inwestycji w niewielkim zakresie, ponieważ przegrywały w 
konkursach z firmami średnimi i dużymi.  Mikro i małe firmy jeśli już inwestują, to  
w większości ze środków własnych. W związku z tym  trudno w tym przypadku 
jest przez te firmy dokonywać dużych nakładów na innowacyjność firmy. 
Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na kreowanie proinnowacyjnej 
świadomości wśród przedsiębiorców z sektora MŚP. 
Obecnie przedsiębiorcy skupiają się na zwiększeniu możliwości usługowych i 
produkcyjnych. Aby przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku 
europejskim propagować należy wśród przedsiębiorców postawy, w której 
jakość jest celem nadrzędnym a długoterminowe spojrzenie na inwestycje 
będzie warunkiem utrzymania wysokiej pozycji na rynku globalnym. 
 

Cel 1 - Uwaga częściowo uwzględniona 

RPO ma w dużej mierze wspierać obszary subregionalne 
Mazowsza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 3. - Uwaga częściowo uwzględniona 

Zwiększanie wykorzystania przez firmy rozwiązań ICT 
znajduje się w obszarze wsparcia w ramach Celu. 
 
Postulat dotyczący wyodrębnienia środków dla mikro 
przedsiębiorców do wdrożenia na poziomie systemu 
realizacji, analogicznie do rozwiązania przyjętego w 
perspektywie 2007-2013 (osobne konkursy dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorców). 
Priorytet 3 będzie docelowo wspierał m.in. wdrażanie 
rozwiązań nowych w skali przedsiębiorstwa. 
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Wielu przedsiębiorców nadal korzysta z przestarzałych rozwiązań biznesowych. 
Dostęp ułatwiłoby również zaangażowanie podmiotów publicznych w procesie 
pozyskiwania przez MŚP finansowania zewnętrznego (poręczenia itp.) 
 
Cel 8 
Podkreślono konieczność unowocześnienia rynku pracy na którym istnieć  
powinna  łatwość  tworzenia miejsc zatrudnienia. Cel szczytny, ale bardzo 
ogólny. Problem nie polega na tworzeniu miejsc pracy, ale na ich utrzymaniu. 
Konieczne są więc finansowe zachęty, wsparcie  dla pracodawców min. w 
postaci: skrócenia dni zwolnienia lekarskiego  za które wynagrodzenie płaci 
pracodawca, wsparcie w przypadku zatrudniania absolwentów, obniżenie 
składki ZUS  itp. 
Już obecnie istnieje łatwość tworzenia miejsc pracy. Miejsca te nie są jednak 
przez MSP tworzone lub też są likwidowane, ponieważ zatrudnienie pracownika 
jest coraz droższe. 
Brak jest zachęt, zwłaszcza dla mikro i małych, do zatrudniania absolwentów na 
staż, czy w celu przygotowania zawodowego. Firm tych nie stać na fundowanie 
praktyk zawodowych czy staży dla tych osób. 
Pogłębienie analiz dotyczących osób młodych do 25 roku życia, osób po 50 
roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, aby wskazać podstawowe 
bariery dla każdej z tych grup. 
Przyczyny trudności w  znalezieniu zatrudnienia są zróżnicowane dla każdej z 
tych podgrup i winny być wyszczególnione i scharakteryzowane . Bez 
wyodrębnienia różnic w barierach nie będzie możliwości zaprojektowania 
działań mających na celu ich ograniczenie (np. wsparcie i promocja edukacji 
zawodowej może przyczynić się do znaczącego obniżenia bezrobocia wśród 
ludzi młodych).  
Cel 9  W obszarze Wsparcie aktywnej integracji niezbędne jest uwzględnienie  
bardziej szczegółowych analiz pod kątem różnych grup osób 
niepełnosprawnych. 
 
Osoby niepełnosprawne intelektualnie a osoby niepełnosprawne ruchowo, czy z 
upośledzonymi narządami zmysłów, są to zupełnie różne grupy osób 
niepełnosprawnych i muszą do nich być kierowane zupełnie inne działania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Cel 8 - Uwaga częściowo uwzględniona – do rozważenia na 

dalszym etapie prac nad projektem RPO, z uwagi  na 
konieczność opisu zjawisk w sposób syntetyczny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 9 - Uwaga uwzględniona. 

 We wstępnym  projekcie   RPO WM 2014-2020 - w celach i 
proponowanych działaniach uwzględniono te kwestie, m.in. 
w zapisach: 
 

 Prowadzenie działań prewencyjnych i 
aktywizujących dla osób czasowo niezdolnych do 
pracy i  niepełnosprawnych  poprzez zapewnienie 
dostępu do usług szeroko rozumianej rehabilitacji; 
społecznej, zawodowej i medycznej 

 
 Wspieranie osób niepełnosprawnych (w tym z 

zaburzeniami psychicznymi)  oraz innych osób  
niesamodzielnych jak również ich rodzin 
(sprawujących bezpośrednią  opiekę)  w celu 
poprawy ich sytuacji materialnej,  poprzez 
umożliwienie zatrudnienia, 



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 Wspieranie kształcenia zawodowego i zwiększanie uczestnictwa osób 

dorosłych w kształceniu ustawicznym(LLL). 
Analiza realności zaproponowanych w tym podrozdziale rozwiązań pod 
względem prawnym. W podrozdziale tym wskazane są działania polegające na 
łączeniu zasobów finansowych różnych powiatów w kształceniu zawodowym, a 
także przejęcie / przeniesienie (?) na poziom regionalny szczególnie 
kosztownych kierunków kształcenia zawodowego (koordynacja ich na poziomie 
regionalnym). Zapisy te wymagają doprecyzowania, gdyż sugerują one, że 
część zadań związanych ze szkolnictwem zawodowym zostanie przejęta przez 
Region (Zarząd Województwa? Marszałka?). Jakie są metody zachęcenia 
powiatów do łączenia zasobów finansowych? 

 
 Wspieranie działań mających na celu zwiększenie 

szans na trwały wzrost dochodów w 
gospodarstwach domowych osób ubogich w 
szczególności z osobami niepełnosprawnymi (w 
tym w szczególności  
w stopniu znacznym) i jednoosobowych 
gospodarstwach domowych osób starszych 
 

W opisie diagnozy dokumentu znajduje się odwołanie do 
stopni niepełnosprawności, w/w obszary odnoszą się do 
wszystkich osób niepełnosprawnych. Uszczegółowienie 
działań w stosunku do konkretnej grupy osób z danym 
rodzajem niepełnosprawności dotyczy etapu planowania 
projektu. 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga uwzględniona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SGGW 

86.  Inteligentna 
specjalizacja 

Produkcja żywności funkcjonalnej (prozdrowotna, bioaktywna) Gospodarka 
żywnościowa (sektor rolno-spożywczy) jest liderem działalności produkcyjnej, w 
tym szczególnie eksportowej Regionu Mazowsze. 
Wyzwaniem przyszłości jest zwiększenie udziału w produkcji rolno-spożywczej 
artykułów o coraz większej wartości dochodowej. Na przykład przesuwamy się z 
produkcji truskawek chodzonych na rzecz mrożonych, następnie na rzecz 
przetworów(dżemów, galaretek, suszonych owoców) 
Szczególnie innowacyjna jest działalność naukowo-badawcza w sferze tzw. 
żywności funkcjonalnej o dużej wartości dochodowej, np. przenoszenie się z 
produkcji mleka w proszku na rzecz produkcji serów podpuszczkowych z 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Założenia RPO uwzględniają wstępne specjalizacje dla 
całego regionu. Szczegółowe zapisy w tym zakresie będą 
uwzględnione w RIS3 
Dodatkowo w tym przypadku, część zapisów znajdzie 
odzwierciedlenie w ramach następy PROW. 
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wykorzystaniem bakterii probiotycznych, probiotyków oraz składników 
zdrowotnych, jak np. kwasów omega 3, omega 6. 
Innowacyjna działalność naukowa jest związana z produkcją składników 
odżywczych, istotnych w żywieniu określonych grup … dzieci czy ludzi 
starszych oraz ludzi o … 
Innowacyjnych składników żywności  np. … mleka… wyroby bezglutenowe o 
wyeliminowanej…    

87.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

Należy podkreślić rolę uczelni wyższych, oraz znaczenie sektora rolno-
spożywczego 

Cel 1 - Uwaga nieuwzględniona. 

Rola sektora rolno-spożywczego zadanie następcy PROW. 
Uczelnie wyższe mają ogromne znaczenie, podobnie jak 
przedsiębiorcy. Ważną rolę będzie odgrywać współpraca 
tych dwóch sektorów. 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. 

Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie 
krajowym. Do ustalenia pozostaje sposób zaangażowania 
samorządów województw w formułowanie zakresu wsparcia 
w kontekście potrzeb regionu. 
 

GMINA MIASTO SIERPC 

88.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 7 

1.Transport – brak odniesienia do bardzo poważnego problemu występującego 

woj. mazowieckim na terenach pozametropolitarnych tj. Infrastruktura drogowa 
na poziomie gminnym/lokalnym. 
2. Brak zdiagnozowanych obszarów na płaszczyznach Turystyki i Rewitalizacji. 
Ad.2 wzrost liczby nowowybudowanych gospodarstw domowych na obszarach 
małych miejscowości, powoduje powstawanie nowych osiedli na których jest 
brak odpowiedniej infrastruktury drogowej co w znaczny sposób ogranicza efekt 
synergii o kolejne osiedla I wzrost społeczno-gospodarczy wielu gmin. 
Ad.2 Są dwa bardzo ważne aspekty, które zostały pominięte w diagnozie. 
Turystyka jest dużą szansą dla rozwoju obszarów pozametrpolitarnych z 
potencjałem przyrodniczo-krajobrazowym. Takich gmin niewątpliwie jest bardzo 
dużo w woj. mazowieckim. 

Ad 1. Uwaga nieuwzględniona. Diagnoza pokazuje 

problemy, które będziemy mogli rozwiązywać przez 
wsparcie w ramach programu. Drogi lokalne będą 
wspierane w bardzo ograniczonym zakresie. Tylko jako 
uzupełnienie sieci TEN-T. Dlatego problem lokalnej 
infrastruktury drogowej w diagnozie nie został podkreślony. 
Ad. 2 Uwaga nieuwzględniona - wykracza poza ramy 
programowania 2014-2020 określone przez KE 

89.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

Proponujemy dodanie dwóch obszarów wsparcia w ramach celów 
tematycznych: Cel 11 Turystyka, Cel 12 Rewitalizacja. Bardzo istotnymi dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego małych gmin i miasteczek jest Turystyka i 
Rewitalizacja 

Uwaga nieuwzględniona - wykracza poza ramy 
programowania 2014-2020 określone przez KE 

90.  Uwagi ogólne Proponujemy, żeby w przyszłej perspektywie nabory trwały minimum 3 
miesiące. Okres minimum 3 miesięczny pozwoli na poprawne przygotowanie 
dokumentacji wnioskowej. W tej perspektywie miesiąc od dnia ogłoszenia 
konkursu do ostatniego dnia składania dokumentacji wpływał na jakość 
informacji zawartych we wnioskach. 

Uwaga częściowo uwzględniona – do rozpatrzenia na 
późniejszym etapie prac nad RPO WM 14-20 

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

91.  Określenie wstępnych Str. 83  Ad. Str. 83 Uwaga częściowo uwzględniona - Zgodnie z 
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obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 2, 3, 4 

Brak informacji o możliwościach integracji dotychczasowych systemów 
informatycznych w organizacji.  
Brak informacji o usprawnieniach wewnątrz organizacji a także integracji 
pomiędzy jednostakmi podległaymi. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, 
że dużym problem jest moment kiedy posiada się już jakiś system i na nim 
opiera się cała praca organizacji  a problemem jest zintegrowanie go z nowymi 
rozwiązaniami. Cel musi wychodzić nie tylko na relację mieszkaniec – urząd ale 
również usprawniać procesy wewnątrz organziacji oraz pomiędzy jednostkami 
podległymi wówczas efekty przyjmą skalę makro a nie mikro. 
Str. 86  

Zbyt dużo informacji nt. Energii elektrycznej, brak odniesienia do działań 
energetycznych ukierunkowanych na pojedyńczego mieszkańca. Zbyt duże 
ukierunkowanie jedynie na przedsiębiorców, pomijając inne sektory w tym 
publiczny. 
W obliczu przedstawionych wyjaśnień tylko właściciele infrastruktury 
enmergetycznej będą mogli wnioskować o zewnętrzne dofinansowanie. 
Wnosimy o umożliwiwienie realizacji przedmiotowych działań przez np. 
zarządców infrastruktury. W naszym przypadku na terenie miasta znajduje się 
Główny Punkt Zasilający (GPZ), który jest własnością spółki energetycznej, 
jednak zlokalizowany jest na trerenie naszego miasta. Fakt, że miasto nie jest 
właścicielem GPZ-u uniemożliwia inwestycje w zakresie np. modernizacji, 
poprawy jakości GPZ-tu.  
Ze względu na różnego rodzaju zaszłości i problemy własnościowe miasto nie 
ma możliwości poczynić żadnych działań także w fazie przygotowawczej, np. 
przeprowadzić inwentaryzację zasobu. 
Str. 87 

Beneficjent zwraca uwagę na brak doprecyzowania treści w zakresie 
sformułowania “publiczne oświetlenie”. 
Wnosimy o doprecyzowanie w zakresie przedmiotowego sformułowania, tj. czy 
mówimy o:  
- modernizacji instniejącego oświetlenia  
- budowie nowobudowanego oświetlenia, 
- wymianie źródeł oświetlenia, 
- kompleksowych działaniach w zakresie oświetlenia publicznego. 
 Czy działania obejmować będą również wymianę istniejącej instalacji. 
Dodatkowo prosimy o wskazanie czy publiczne oświetlenie może stanowić 
oddzielny project czy jest tylko częścią działań objetych termomodernizacją. 
Beneficjent wnosi aby termomodernizacja  dotyczyć mogła nie tylko wspólnoty 
mieszkaniowej ale również zasobu komunalnego gminy, niebędącego 
wspólnotą mieszkaniową. 
Wspólnoty mieszkaniowe nie najleżą do jednostki samorządu terytorialnego. 
Forma prawna beneficjenta uniemożliwia więc pozyskanie dofinansowania, 
dlatego też ważne aby termomodernizacja była możliwa dla zasobu 

zapisami „Założeń umowy partnerstwa” wzmocnienie 
sektora publicznego nastąpi poprzez wzmocnienie działania 
e-usług (np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-
edukacja). Integracja dotychczasowych systemów 
informatycznych, czy też usprawnienia wewnątrz organizacji 
mogą być elementem projektu, jeśli przyczynią się do 
wzmocnienia realizacji e-usług. 
 
 
 
Ad. str. 86 - Uwaga nieuwzględniona: Wsparcie RPO  z 

zasady nie jest skierowane do osób fizycznych, ale osoby 
fizyczne mogą być beneficjentami ostatecznymi projektów.  
 
Ponadto Program nie jest ukierunkowany jedynie na 
przedsiębiorców, stawia na równym poziomie sektor 
publiczny, przedsiębiorstwa oraz mieszkalnictwo, bowiem 
poprzez różne inwestycje mogą one przyczynić się w dużym 
stopniu do realizacji celów Strategii Europa 2020. 
 
 
 
 
 
 
Ad. Str. 87 – Uwaga częściowo uwzględniona 

Do uwzględnienia na etapie Uszczegółowienia 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona: Wnioski dotyczące typów 
poszczególnych operacji będą możliwe do uwzględnienia 
dopiero na etapie tworzenia Uszczegółowienia RPO WM.  
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komunalnego gminy, co zwiekszy zakres potencjalnych beneficjentów środków. 
Beneficjent wnosi, aby nie rezygnować z wymiany czynnika grzewczego. 
Wymiana czynnika grzewczego dla samorządów jest atrakcyjna, dlatego 
beneficjent wnosi aby działania takie pozostawić co najmniej dla budynków 
użyteczności publiczbnej. 
Str. 88 

W dokumencie mowa jest o “budynkach pasywnych” oraz “produkujących 
energię”-beneficjent wnosi aby nie ograniczać funkcji takiego obiektu. 
Beneficjent widząc pozytywne skutki inwestowania w przedmiotowe budynki, 
aby móc skorzystać z zaproponowanej w dokumencie szansy i dopasować 
funkcję budynku do zadań gminy wnosi o nieograniczanie funkcji takiego 
obiektu. 
Doprecyzowć pojęcie aglomeracji. - Beneficjent jako miasto powiatowe bedące 
częścią aglomeracji warszawskiej chciałby samodzielnie korzystać z takiego 
narzędzia. 
Doprecyzowć pojęcie taboru czystej komunikacji publicznej. - Beneficjent wnosi 
o uwzględnienie oprócz transport szynowego rowery lub inne pojazdy kołowe 
oraz rozszerzenie kompleksowej inwestycji służacej ruchowi pieszemu i 
rowerowemu o możliwość budowania ścieżek rowerowych. 

 
 
 
 
Uwaga uwzględniona  
Obszar jest wskazany do wsparcia 
 
 
Ad. Str. 88 -  

Uwaga nieuwzględniona.  
Nie ma takiego ograniczenia. Obszar jest wskazany do 
wsparcia. W tekście zawarto zdanie: Promowane będzie 
również inwestowanie w budynki o niemal zerowym 
zapotrzebowaniu na energię, czyli budynki pasywne – bez 
wskazania na funkcję budynku.  
 
 
 
Uwaga częściowo uwzględniona. Przyjmowanie dziś 
precyzyjnej definicji taboru czystej komunikacji mogłoby w 
przyszłości zawęzić możliwości finansowania nowoczesnych 
rozwiązań (które nie są znane lub popularne dziś). 
Pozostałe postulaty są objęte wsparciem.  

92.  Uwagi ogólne Planowanie w przypadku każdego celu narzędzia umożliwiającego 
finansowanie niezbędnych działań towarzyszących  
Beneficjent posiada już duże doświadczenie w realizacji projektów w obu 
perspektywach finansowych dlatego też jednoznacznie wskazuje potrzebę 
finansowania działań w zakresie inwentaryzacji dotychczasowych zasobów oraz 
wykonywania robót towarzyszących np. budowlanych związanych z usuwaniem 
kolizji, odtworzeniem nawierzchni demontażem i  ponownym montażem itp. 
Często wydatki te stanowią sporą wartość zamówienia i brak pieniędzy 
zewnętrznych na ich sfinansowanie  powoduje niemożność realizacji 
przedmiotowych przedsięwzięć, bądź ich realizację w ograniczonym zakresie.  
Umożliwienie realizacji projektów polegających jedynie na fazie 
przygotowawczej, opracowaniu stosownej dokumentacji i pozyskaniu 
niezbędnych decyzji administracyjnych. Szczególna potrzeba w przypadku 
projektów dotyczących innowacji technologicznych bądź bardzo wąskiej 
specjalizacji np. budynki pasywne. Opracowanie dokumentacji umożliwi 
zdiagnozowanie potrzeby bądź potwierdzi osiąganie wymaganych wskaźników  
czy zarekomenduje projekty w fazie wykonawczej do dofinansowania ponieważ 
efekty ich realizacji nie będą punktowe tylko w ujęciu makro.  
 

Uwaga częściowo uwzględniona – do rozważenia na 
dalszym etapie prac nad RPO WM 14-202   

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o. 
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93.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 4 

Cel. 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach. (s. 85 i następne) 
Uwagi:  

1. Zwiększenie efektywności energetycznej powinno być realizowane 
poprzez wspieranie rozwoju kogeneracji (ciepło systemowe) oraz 
energetycznego wykorzystanie termicznego przetwarzania 
odpadów (spalarnie w subregionach na poziomie NUTS-3).  

2. Beneficjentem tych programów w szczególności winny być jednostki 
samorządu terytorialnego i ich podmioty zależne. 

3. Jako jedno z miejsc interwencji wskazujemy aglomerację Siedlec. 
Interwencja w wysokim stopniu zgodna z celami UE 

 
 
Uwaga częściowo uwzględniona 
 
W związku z wcześniejszą uwagą już zmodyfikowano zapis 
w diagnozie.  
 
 
Ad. 2 Wśród beneficjentów są jst i ich jednostki 
organizacyjne, więc  nie ma potrzeby zmiany zapisów. 
Ad. 3 Na obecnym etapie nie tworzy się listy  kluczowych 
inwestycji. Projekty prosimy zgłosić za pośrednictwem 
aplikacji Mazowiecki Bank Projektów dostępny również 
poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl. 

94.  Programowanie - 
metodyka pracy 

Kontekst regionalny (s. 9 i następne): 
Uwagi: 
Cytat „Strategia skonstruowana została w duchu zgodności z KSRR.” 
Zaznaczyć należy, iż KSRR zakłada poprzez koncentrację środków (tzw. 
dyfuzję) - rozwój  metropolii. Założenie jest przeciwne do założeń polityki 
spójności. Powinno być nie realizowane ze środków RPO – tylko innych. 
Interwencja wynikająca z realizacji RPO WM 2014-2020 powinna być 
kierowana przede wszystkim w subregiony o NUTS-3 poniżej 75% PKB 
średniej dla UE. Dalsze pogłębienie różnic rozwoju subregionów - obecnie 4:1 

będzie porażką RPO. Program powinien monitorować efekty na poziomie NUTS 
3 
Interwencja w wysokim stopniu zgodna z celami UE 

Uwaga częściowa uwzględniona.  
 
Cel 1 KSRR odnosi się do wspomagania wzrostu 
konkurencyjności regionów (w tym ośrodków 
wojewódzkich), a nie tylko metropolii – jak podnosi 
Zgłaszający uwagę.  
Jednocześnie, mając na uwadze zapisy projektu 
rozporządzenia ramowego CPR (art. 82 ust.1), fundusze 
strukturalne wspierają cel ,,Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia’’ we wszystkich regionach 
odpowiadających poziomowi NUTS 2 (województwa).  
Jednocześnie, wyzwanie, przed jakim stoi Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w nowej perspektywie 
finansowej, jest zmierzenie się z problemami zróżnicowań 
przestrzennych pomiędzy centralnym ośrodkiem miejskim 
regionu, jakim jest Obszar Metropolitarny Warszawy i 
regionami peryferyjnymi. Dlatego też, interwencja Programu 
została ukierunkowana na wzmocnienie potencjału 
obszarów poza metropolitarnych Mazowsza.  
W ramach Programu, zostanie dedykowana odrębna oś 
priorytetowa podejściu subregionalnemu. 
 

Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacji Odpadów Siedlcach sp. z o.o. 

95.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 4 

Cel – efektywność energetyczna: wnioskuje się o wpisanie do RPO WM 2014-
2020 modernizacji zakładu ZUO w Woli Suchożebrskiej jako RIPOK dla 
siedlecko-ostrołęckiego. Zgodne z długofazlowymi załozeniami UE 

Uwaga nieuwzględniona: Projekty prosimy zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji Mazowiecki Bank Projektów 
dostępny również poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl. 
 

Wojewoda Mazowiecki 

96.  Uwagi ogólne Doprecyzowania wymagają określenia dotyczące celów.  Uwaga częściowo uwzględniona  
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W całym dokumencie wymieniane są cele: strategiczne, wspierające o 
charakterze równoważącym, cząstkowe, główne, szczegółowe, tematyczne, 
rozwojowe -  i nie zawsze z treści jasno wynika, do jakich procesów 
czy obszarów są przypisane. 

97.  Załącznik nr 1- 
Komplementarność z 
dokumentami 
strategicznymi 

Uzgadnianie komplementarności z niezatwierdzonymi dokumentami. Projekt 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku jest obecnie na 
etapie uzgodnień i modyfikacji, nie powinien zatem być wskazywany jako punkt 
odniesienia do celów przyszłego RPO. 

Uwaga nieuwzględniona.  
Ze względu na trwający proces negocjacji nowego okresu 
programowania oraz aktualizowanie SRWM 2030, nie 
można antycypować od wniosków zawartych  
w modyfikowanej strategii rozwoju Mazowsza. 
Jednocześnie, fakt niezakończenia prac nad tym 
dokumentem, pozwala zarówno dostosowywać zapisy 
SRWM do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, a 
także w sposób elastyczny nanosić w nim zmiany – wraz z 
podejmowanymi ustaleniami procesu negocjacji Polityki 
Spójności. 

98.  Załącznik nr 2 - 
Harmonogram 
opracowywania projektu 
regionalnego programu 
operacyjnego 

Konieczność uaktualnienia harmonogramu. Pkt 2 dotyczy przeprowadzenia 
konsultacji społecznych „Założeń…” do 19 listopada 2012r. Obecnie wiadomo, 
że konsultacje trwają do 21 grudnia br. 
Analogicznie weryfikacji wymagają pozostałe punkty harmonogramu. 

Uwaga uwzględniona.  
 

99.  Uwagi ogólne Dokument jest skonstruowany na dużym stopniu ogólności ze względu na brak 
decyzji o sposobie podziału funduszy europejskich, brak zatwierdzonych 
założeń do umowy partnerstwa, dokumentów o charakterze regionalnym (np. 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku) oraz innych 
kluczowych dokumentów, mających wpływ na kształt przyszłego regionalnego 
programu operacyjnego. 
- Błędna numeracja rozdziałów 
- Rozdział: „Zarys diagnozy…” i następne opatrzone są numerami niezgodnymi 
ze spisem treści. 

Uwaga uwzględniona.  
Zmiany techniczne (redakcyjne) zostaną wprowadzone do 
projektu dokumentu.  

Sławomir Marchel - Sekretarz Miasta Siedlce 

100.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

Zagospodarowanie placu im. Gen. Władysława Sikorskiego z budową parkingu 
podziemnego i Ratusza dla Miasta Siedlce. 
 

Uwaga nieuwzględniona -  propozycja nie nosi charakteru 
projektu kluczowego, a jedynie lokalnej inwestycji  

101.  Uwagi ogólne Pozytywne skutki w wielu dziedzinach, zgodne z wieloma celami, gdyż poprzez 
wykonanie jednej inwestycji rozwiązuje się wiele problemów miasta. Obecnie 
pomimo, że jest to centralne miejsce w mieście Siedlce, jest to teren 
zdegradowany, który należy poddać rewitalizacji. Zagospodarowanie placu 
pozwoli na organizowanie wielu imprez kulturalnych i patriotycznych co umożliwi 
pielęgnowanie wartości kulturowych.  
Poprzez budowę parkingu podziemnego, złagodzi się problemy komunikacyjne 
miasta Siedlce. 
Budowa Ratusza, która będzie zwieńczeniem budowy parkingu spowoduje, iż 

Uwaga nieuwzględniona - propozycja nie nosi charakteru 
projektu kluczowego, a jedynie lokalnej inwestycji 
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nie będzie barier dla osób niepełnosprawnych, które istnieją w obecnym 
budynku oraz pozwoli na wprowadzenie wielu udogodnień dla interesantów jak 
np. pozwoli na przygotowanie pomieszczeń dla matek z dziećmi. 

Zielonkowskie Forum Samorządowe 

102.  Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

W zdaniu ze strony 27 o treści Ze względu na zasady przeprowadzenia 
konsultacji społecznych oraz społeczny zasięg i wiarygodność procesu do 
udziału w konsultacjach mogą zostać  zaproszeni przedstawiciele możliwie jak 
największej liczby reprezentantów różnych środowisk. Słowa „mogą zostać” 

zamieć na stwierdzenie „zostaną”. W  konsekwencji tej poprawki proponuje ująć 
zdanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego zapewni w sposób transparentny, 
reprezentatywny udział organizacji pozarządowych w procesie planowanie RPO 
WM. 
- Realizacja art., 5 WRS. 

Uwaga częściowo uwzględniona -. Założenia do RPO WM 
2014-2020 nie podlegają procesowi konsultacji społecznych 
w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. 

Uniwersytet Warszawski 

103.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

(1) Prosimy o możliwie szybkie udostępnienie projektu właściwego / 

szczegółowego opracowywanego dokumentu RPO 2014-2020. 
1) W Założeniach do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: „Założenia”) wskazuje się, że nowy 
Regionalny Program Operacyjny, podobnie jak nowa Strategia Województwa 
(Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.), powinien 
koncentrować się na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny 
decydujące o konkurencyjności i spójności województwa mazowieckiego.  
Istotnie w Strategii dość szczegółowo zdefiniowane zostały strategiczne cele 
rozwoju, a także cele cząstkowe. Na podstawie samych „Założeń” trudno się 
jednak obecnie do tego stwierdzenia odnieść – tj. czy cele strategiczne i 
cząstkowe ze Strategii znajdą możliwie pełne urzeczywistnienie w nowym RPO. 
Lektura „Założeń” nasuwa pewne wątpliwości.  
2) Powołanie się w „Założeniach” na zapisy Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010 – 2020. Wskazanie, że w procesie programowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego opierano się na KSRR - być może jest 
to stwierdzenie na wyrost.  
(2) W „Założeniach” wskazano na koncentrowanie się w programowaniu m.in. 

na następujących przedsięwzięciach określonych w ramach prac nad KSRR:  
-wzmocnienie metropolitalnych funkcji Warszawy; -rozwój innowacyjnych branż 
działalności gospodarczej Województwa.  
Z dalszego tekstu „Założeń” wynika jednak, że jedno z 2 strategicznych wyzwań 
opisanych w KSRR, tj. „Lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych 
obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania 
rozwoju pozostałych obszarów” jest w kilku miejscach konsultowanego 
dokumentu zakwestionowane przez zapisy wywodzące się raczej ze starego 
paradygmatu polityki regionalnej, tj. położenie większego nacisku na działania 
wyrównawcze, a więc w konsekwencji prowadzące do rozpraszania środków. 
(3) Model polaryzacyjno-dyfuzyjny przywołany w dokumencie. 

Uwagi częściowo uwzględnione 
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(3) W dokumencie przywołany jest model polaryzacyjno - dyfuzyjny (z 

perspektywy którego fakt, że OMW dominuje na Mazowszu nie wynika nic 
złego). Można by spodziewać się zwiększenia nacisku na promieniowanie 
Warszawy na inne ośrodki, czyli sformułowanie dalej celów zorientowanych na 
dyfuzję wiedzy i innowacji – np. współpraca strategiczna UW z uczelniami w 
mniejszych miastach (kolegia licencjackie), tworzenie sieciowych inicjatyw itp. 

104.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej 

Zarys diagnozy społeczno-gospodarczej jest niepełny i nie przekłada się dość 
dobrze na projektowane zapisy w RPO. 
Przykładem tego jest opis w podrozdziałach: „Działalność badawczo-
rozwojowa” i „Edukacja” W przedstawionym „Zarysie diagnozy społeczno-
gospodarczej” nie ma pełnej diagnozy w odniesieniu do kluczowych kwestii dla 
zgłaszającego niniejsze uwagi. Część wniosków oparta o zamieszczoną, 
skrócona diagnozę, jest zdaniem zgłaszającego sprzeczna z KSSR lub 
zapisami projektowanej Strategii Mazowsza do 2030 r.  
Np. KSSR: 
„Najważniejsze dla rozwoju obszary miejskie to nie tylko obszary o największym 
znaczeniu społeczno-gospodarczym, naukowym i kulturowym, są one również 
centrami przyciągającymi 
kapitał materialny i ludzki, za pośrednictwem których regiony konkurują w 
przestrzeni międzynarodowej. Tworzenie warunków, w ramach polityki 
regionalnej i innych koordynowanych przez nie polityk publicznych, dla lepszego 
wykorzystania potencjału miast wojewódzkich jako „węzłów sieci miejskiej” w 
Polsce oraz włączenie ich w konkurowanie z najważniejszymi ośrodkami w 
Europie i na świecie, jest jednym z najważniejszych, determinowanych 
przestrzennie wyzwań rozwojowych. Warunkuje to m.in. wymianę doświadczeń i 
know-how z zarządzania publicznego, współdziałanie instytucji naukowych i 
gospodarczych, które mogą przyczynić się do podniesienia rangi tych obszarów 
oraz zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego całego kraju”. 
 
Zapis w „Założeniach”, podrozdział „Działalność badawczo-rozwojowa”: 
„Mazowsze opiera swoją innowacyjność głównie na potencjale Warszawy. 
Widoczny jest efekt „przechwytywania” przez centrum inwestycji w najbardziej 
prorozwojowe dziedziny gospodarki. W efekcie, wolniejszy staje się rozwój 
całego regionu, ponieważ potencjał innowacyjny peryferii zostaje w znacznej 
mierze niewykorzystany. Aby nie dopuścić do dalszego rozwarstwienia w 
ramach regionu, należy podjąć działania wspierające inwestycje proinnowacyjne 
na obszarach subregionalnych. Dalszy rozwój Warszawy oraz silnych ośrodków 
badawczo-rozwojowych jest zagwarantowany w ramach wsparcia krajowego 
poprzez Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, Krajowe Naukowe Ośrodki 
Wiodące czy program sektorowy. Jednocześnie uzupełnieniem dla wsparcia 
silnych ośrodków powinien być program regionalny gwarantujący między innymi 
zrównoważony rozwój subregionów w województwie w obszarze 
innowacyjności”. 

Uwagi częściowo uwzględnione 
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Nie można się zgodzić na tego rodzaju uproszczenie - przeciwstawienie 
aglomeracji ośrodkom subregionalnym Mazowsza. Może się on przełożyć na 
szkodliwe zapisy w przyszłym RPO, które określą dopuszczalne priorytety, 
działania, potencjalnych beneficjentów i reguły konkursów.  
 
Według „Raport: Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w 
województwie mazowieckim na tle krajowym” (Warszawa 2012) dane za 
ostatnie lata pokazują wyraźną przewagę województwa mazowieckiego nad po-
zostałymi regionami kraju we wszystkich podstawowych rodzajach 
realizowanych projektów badawczych. Jednak faktem od którego nie można 
abstrahować jest, że zdecydowana większość projektów badawczych jest 
realizowana przez największe instytucje B+R i szkoły wyższe, zlokalizowane w 
Warszawie, są to przede wszystkim: Uniwersytet Warszawski, Politechnika 
Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, a także inne stołeczne szkoły wyższe i instytuty 
naukowo-badawcze. 
Również to dzięki warszawskim instytucjom naukowym Mazowsze  należy do 
najaktywniejszych w kraju w realizacji międzynarodowych projektów 
badawczych, Programów Ramowych. Oznacza to, że przede wszystkim 
instytucje warszawskie mają wystarczający potencjał pozwalający uczestniczyć 
w głównym nurcie badań naukowych, mogą funkcjonować w sieci współpracy 
międzynarodowej. Według stanu po rozstrzygnięciu 274 konkursów 7. 
Programu Ramowego podmioty z województwa mazowieckiego realizowały 496 
projektów, co stanowiło 43% wszystkich projektów 7. Programu Ramowego 
realizowanych w Polsce. Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym 
koncentruje prawie 99% projektów badawczych w ramach 6. Programu 
Ramowego badań UE

2
. 

Wysoka skuteczność w uzyskiwaniu finansowania działalności badawczej i 
rozwojowej świadczy o wysokiej jakości pomysłów badawczych oraz samych 
aplikacji, a także o wysokim – w skali krajowej – potencjale naukowym i 
instytucjonalnym podmiotów prowadzących działalność badawczą przede 
wszystkim w Warszawie.  W sumie Warszawa i jej obszar metropolitalny 
odpowiadają za 98% nakładów na B+R ponoszonych w województwie. Z tej 
perspektywy rola ośrodków naukowych w pozostałych podregionach 
województwa jest bardzo mała

3
.  

Podobne zróżnicowanie na Mazowszu dotyczy odsetka osób zatrudnionych w 
B+R. Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym koncentruje 96% 

                                                 
2
 Podobna koncentracja dotyczy liczby projektów badawczych finansowych przez MNiSW i realizowanych przez podmioty z obszaru województwa mazowieckiego. W tym 

przypadku na jednostki zlokalizowane w Warszawie przypada 94,7% grantów. 
3
 „Raport: Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle krajowym” (Warszawa 2012) 
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zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej. 
Zdecydowana większość studentów studiująca w woj. mazowieckim odbywa 
studia w Warszawie. Należy mieć jednak na uwadze, iż w kolejnych latach 
liczba osób studiujących stopniowo będzie się zmniejszać. Taką perspektywę 
mają przed sobą także uczelnie warszawskie, nawet jeśli wziąć pod uwagę, że 
stolica jest ośrodkiem ściągającym studentów z całego kraju. Dodatkowym 
czynnikiem zmniejszającym popyt na studia będzie rosnąca międzynarodowa 
konkurencja. Studenci coraz częściej wybierają studia w ośrodkach zagranicz-
nych, szczególnie w innych krajach Unii Europejskiej. 
Tak więc nie można abstrahować od tego, że to Warszawa odpowiada za lwią 
część potencjału badawczo-rozwojowego regionu, także w zakresie kształcenia 
przyszłych kadr  gospodarki opartej na wiedzy. W porównaniu ze stolicą i jej 
obszarem metropolitalnym potencjał ośrodków subregionalnych jest obiektywnie 
niewielki w tym względzie. Przyjęcie założenia preferującego realizowanie 
niektórych celów tematycznych z zastrzeżeniami, o których wyżej, jest 
niewłaściwe z punktu widzenia planowania strategicznego i wbrew dokumentom 
strategicznym

4
. Spowoduje, że ośrodki o dużym potencjale w sytuacji 

konkurencji i spadku popytu na usługi edukacyjne w zakresie kształcenia na 
poziomie wyższym (I, II i III stopień  studiów) staną się mniej konkurencyjne w 
stosunku do podmiotów z innych regionów oraz zagranicy. Pewną szansą dla 
uczelni mazowieckich faktycznie jest zwiększenie aktywności w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej. Jednak znowu w lepszej pozycji są 
największe i najważniejsze uczelnie, które mają nie tylko potencjał badawczy, 
lecz także doświadczenie organizacyjne w zakresie prowadzenie działalności 
B+R. 
Zdaniem konsultującego przyszłe zapisy RPO powinny zachęcać do 
współpracy, być może tworzenia wspólnej infrastruktury w ramach partnerstw i 
konsorcjów skupiających ośrodki naukowo-badawcze z terenu Warszawy oraz 
ośrodków subregionalnych, skupionych na realizacji wspólnych celów, a przy 
okazji sprzyjających dyfuzji.  
Należy wskazać, że poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie 
międzynarodowej wypływa wprost z zapisów Strategii Europa 2020. Biorąc pod 
uwagę faktyczną pozycję szkolnictwa polskiego nawiązanie takiej konkurencji 

                                                 
4
 Zob. np. Wprowadzenie do projektowanej Strategii Województwa do 2030 r.: „Polityka rozwoju regionu, wyrażona w Strategii, koncentrować się będzie przede wszystkim 

na działaniach zorientowanych na strategiczne dziedziny decydujące o konkurencyjności województwa mazowieckiego. Jest to strategia pomnażania środków na rozwój 

regionu, a nie tylko ich redystrybucji. Zaplanowane działania będą służyły pobudzaniu aktywności gospodarczej we wszystkich subregionach i wspieraniu konkurencyjności. 

Będą także sprzyjały włączeniu społecznemu oraz racjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią i środowiskiem. Chodzi o jak najlepsze wykorzystanie istniejących 

potencjałów: jednostek naukowych i badawczych w Warszawie do rozwoju przemysłów wysokiej technologii, w szczególności w branży biotechnologii, biomedycyny, 

nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych z ukierunkowaniem na eksport; rozwiniętego rolnictwa do stymulowania rozwoju obszarów wiejskich przez 

zwiększanie znaczenia produkcji i przemysłu, w tym szczególnie przetwórstwa spożywczego”. 
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możliwe będzie tylko w przypadku najlepszych ośrodków z naszego 
województwa

5
. 

W związku z postulatami wzrostu współpracy między sferą B+R i 
przedsiębiorstwami trzeba pamiętać, że innowacyjne MŚP dobrze funkcjonują 
jedynie w sąsiedztwie skupień dużych firm i wyposażonych w laboratoria oraz 
kształcących dobrą kadrę uczelni. Nie wszystkie ośrodki są w stanie zapewnić 
jednakowy poziom kształcenia kadr. W takim wypadku naturalne wydaje się 
postulowanie wyraźnego zwiększenia nakładów na ośrodki wiodące.  
W związku z powyższym mogą dziwić zapisy, które spowodują ograniczenie lub 
utrudnienie dostępu do programów instytucji i jednostek zlokalizowanych w 
Warszawie, faworyzujących ośrodki subregionalne – np.: 
„Szkoły wyższe w subregionach stanowią bazę badawczo-rozwojową, która 
powinna stać się szansą dla zacieśnienia współpracy w obszarze nauka-biznes. 
Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej w tych ośrodkach wychodzących 
naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wspiera wzrost innowacyjności i 
zmniejsza dysproporcje gospodarcze w ramach regionu. Jednocześnie stanowi 
szansę dla dalszego rozwoju samych ośrodków badawczo-rozwojowych, gdyż 
zmienia ich optykę, która będzie bardziej skierowana na oczekiwania 
biznesowe. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi także w ramach samej 
jednostki badawczo-rozwojowej i wyodrębnieniami tzw. spin-offów, czyli 
przedsięwzięć stricte nastawionych na komercjalizację wiedzy naukowej i 
technologii. Ponadto, duże znaczenie wzmacniające rolę ośrodków ma 
promocja ich działalności. Propagowanie i internacjonalizacja badań 
prowadzonych na obszarze instytucji badawczych daje szansę na współpracę z 
ośrodkami zagranicznymi. Wzmacnia tym samym pozycję jednostki badawczo-
rozwojowej jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego pośród 
samych naukowców i badaczy”. 
i dalej: 
„Dobre zaplecze B+R jest ogromną szansą na dalszy rozwój Mazowsza i 
podniesienie poziomu innowacyjności regionu. Stanowi potencjał do 
konkurowania z Europą. Ten kierunek wsparcia zostanie zagospodarowany 
poprzez właściwe zaprojektowanie programu krajowego, natomiast na poziomie 
regionalnym, niezwykle ważne jest wsparcie zapotrzebowania subregionalnego. 
Dalszy rozwój ośrodka stołecznego będzie korzyścią dla całego kraju, ale 
będzie pogłębiał przepaść miedzy resztą regionu. Dlatego niezbędne są 

                                                 
5
 W najbardziej popularnym rankingu szkół wyższych Academic Ranking of World Universities znajdują się jedynie dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski oraz 

Uniwersytet Jagielloński. Obie lokują się w czwartej setce ocenianych instytucji. Świadczy to o tym, że międzynarodowa konkurencyjność najlepszych polskich uczelni nie 

jest tak wysoka. Zatem wysoka pozycja regionu w perspektywie krajowej nie przekłada się niestety na pozycję międzynarodową. W skali europejskiej Mazowsze nie osiąga 

nawet średniego poziomu innowacyjności. W Europejskim Regionalnym Wskaźniku Innowacyjności pozycja województwa mazowieckiego określana jest jako średnio-niska. 

Perspektywa międzynarodowa pokazuje, że w naszym regionie, także w odniesieniu do ośrodków stołecznych, jest jeszcze wiele do zrobienia, aby stał się motorem rozwoju 

kraju. 
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właściwie ukierunkowane instrumenty w ramach RPO”. 
Te zapisy mogą przełożyć się na niekorzystnie sformułowania w przyszłym 
RPO, dyskryminując w dostępie do środków regionalnych ośrodki z Warszawy, 
a w konsekwencji sprawić, że ambitne cele stawiane w Strategii Województwa, 
a także planowane rezultaty założone na poziomie programu mogą nie zostać 
osiągnięte.  
 
Cel 10 - Ponadto w podrozdziale „Edukacja” brakuje odniesienia do stanu 

szkolnictwa wyższego na Mazowszu. Jego problemów i wyzwań, ale też szans i 
możliwości.W części poświęconej kształceniu ustawicznemu należałoby 
uwzględnić rolę szkolnictwa wyższego.Generalnie brak w „Założeniach” 
odniesienia się do problemów i szans szkolnictwa wyższego

6
. 

105.  Inteligentna 
specjalizacja 

(1) „Inteligentna specjalizacja to zintegrowany, lokalny program transformacji 

gospodarczej, stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec 
regionów. Zgodnie z jej ideą, regiony muszą wykazać swoje mocne i słabe 
strony oraz rozwijać się ze szczególnym naciskiem na innowacje. Za koncepcją 
przemawia konieczność efektywnego wykorzystania alokowanych środków oraz 
skupienie się na określonej liczbie priorytetów i celów rozwojowych”. 
(„Założenia”). Należy się zgodzić z tym sformułowaniem. Obserwuje się jednak 
rozproszenie i rozdrobnienie przedsięwzięć wzmacniających innowacyjność 
gospodarki, które przy braku hierarchizacji proinnowacyjnych działań, ich 
fragmentaryczność, powoduje niespójność w tworzeniu regionalnego systemu 
innowacji. Znaczne inwestowanie w zawansowane inicjatywy w zakresie B+R w 
mniejszych ośrodkach, pozbawionych wystarczającego zaplecza naukowo-
badawczego, zasobów ludzkich niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości 
technologicznej jest błędne. 
Zgadzamy się ze stwierdzeniem: „Z uwagi na odmienne uwarunkowania, 
stopień rozwoju i potencjał Warszawy oraz poszczególnych subregionów, 
należy rozważyć określenie inteligentnej specjalizacji dla poszczególnych 
obszarów. Trudno w sposób jednoznaczny określić dominującą branżę, która 
będzie kompleksowo wspierana, dlatego uzasadniona jest koncepcja 
dywersyfikacji wsparcia subregionalnego. Wykorzystując potencjał 
województwa mazowieckiego, a szczególnie Obszaru Metropolitarnego 
Warszawy (OMW), można wskazać na budowanie współpracy i wykorzystanie 
zaplecza badawczo-rozwojowego dla biznesu jako przewagi konkurencyjnej 
województwa”. 

Uwagi częściowo uwzględnione 

                                                 
6
 Trochę więcej na ten temat wynika z zapisów Strategii do roku 2030 - w analizie SWOT Strategii, w mocnych stronach wymieniane są: 

- wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Warszawy i miast subregionalnych  

- dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego  

- duża liczba i aktywność organizacji społecznych oraz wysoki poziom kapitału społecznego. 

Powinno to zatem znaleźć przełożenie na zapisy RPO i analizy SWOT wykonane dla tego dokumentu. 

Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. 

Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na 
poziomie krajowym. Do ustalenia pozostaje sposób 
zaangażowania samorządów województw w 
formułowanie zakresu wsparcia w kontekście potrzeb 
regionu. 
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(2) Sugestia przeredagowania zapisów dotyczących tzw. inteligentnej 

specjalizacji. Proponujemy pewne przeredagowanie listy dziedzin stanowiących 
o przewadze konkurencyjnej Mazowsza w sposób uwypuklający ich synergię w 
kontekście innowacyjności. 
 
Szczegóły w Załączniku do formularza zgłaszania uwag. 
Uzasadnienie: Proponujemy eksponować możliwość uzyskania synergii dzięki 
współpracy ze sobą dziedzin reprezentowanych w OMW – uczelni, centr 
nowych technologii, sektorów biznesu opartych na innowacji, oraz możliwości 
prowadzenia komercjalizacji. W OMW występują wszystkie te dziedziny, 
połączone ze sobą generują dodatkowy efekt synergii dający Warszawie 
przewagę konkurencyjną nad resztą kraju – większy niż gdzie indziej potencjał 
innowacyjności. 
W kontekście inteligentnej specjalizacji bardzo istotne są wzmiankowane tutaj i 
kilku innych miejscach „Założeń” przemysły kreatywne – póki co potraktowane 
trochę po macoszemu, ale warto to rozwinąć we właściwym RPO. 

106.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 

(1) Cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

innowacji. 
) Należałoby lepiej uwydatnić rolę szkolnictwa wyższego w kształceniu 

przyszłych kadr dla gospodarki innowacyjnej, a także dużego, wciąż 
niewykorzystanego potencjału zarówno w kreowaniu innowacji 
technologicznych, jak również, co się często pomija, innowacji o charakterze 
społecznym

7
. 

Dlatego postulujemy o szersze rozumienie określenia „zwiększenie 
innowacyjności gospodarki”, jako innowacyjność różnych sektorów i dziedzin 
(w tym szkolnictwo wyższe, przemysły kreatywne, kultura, rozwiązania 
innowacyjne  w przedsiębiorstwach, innowacyjność własna, społeczna itd.). 
Należy lepiej uwzględnić rolę szkół wyższych jako ważnych ośrodków 
badawczych. W zaproponowanym brzmieniu zapisy są niejasne i nie wiadomo, 
czy uczelnie będą kwalifikującymi się beneficjentami. Z lektury „Założeń” można 
odnieść wrażenie, że raczej ograniczają one zakres kwalifikowalności 
podmiotów do jednostek podlegających ustawie o JBR. 
Uczelnie są w regionie nie tylko centrami kształcenia, ale również centrami 
integrującymi badania istotne dla rozwoju gospodarczego. 
Ograniczanie wprowadzane w stosunku do instytucji z Warszawy czy też 
preferowanie ośrodków subregionalnych w przyszłym RPO byłoby błędem. 
Zgodnie z obowiązującą Regionalną Strategią Innowacji największym atutem 

Uwagi częściowo uwzględnione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Nadal obserwuje się, potwierdzaną w diagnozach dotyczących polityki innowacyjności, niską elastyczność adaptacyjną uczelni do zmieniających się warunków otoczenia, a 

także organizacyjne nieprzygotowanie do podejmowania się zadań komercyjnych. Uczelnie wciąż w sposób niewystarczający / skuteczny zabiegają o zlecenia rynkowe, a 

także nie zawsze są w stanie terminowo wywiązywać się z zewnętrznych zleceń. Tak więc oprócz inwestycji w infrastrukturę, urządzenia / aparaturę należy oczywiście 

postulować inne instrumenty polityki budowania innowacyjności, które spowodują przezwyciężenie tych trudności. 
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Mazowsza, w zakresie potencjału innowacyjnego jest Warszawa. Stolica ma 
warunki, by odgrywać coraz silniejszą pozycje na rynku innowacji w skali 
europejskiej. Rozwój funkcji metropolitalnych ma szanse wzmocnić tę pozycję. 
Zaniechanie inwestycji, także w infrastrukturę szkolnictwa wyższego, zahamuje 
te procesy, a w przyszłości spowoduje degradację pozycji tego centrum, nie 
tylko w skali międzynarodowej, ale również w kraju.  
 
Czy działania, o których mowa w poniższym zapisie „Założeń”: 
„Zwiększenie zdolności innowacyjnych gospodarki opartej na wiedzy jest 
możliwe przede wszystkim dzięki dostępności zasobów ludzkich w sektorze 
naukowym oraz technicznym. Wykwalifikowani pracownicy stanowią podstawę 
procesu przepływu innowacji ze sfery B+R do gospodarki. W związku z tym 
niezbędne są działania mające na celu wzmocnienie kompetencji i wzrost 
liczebności personelu B+R, a także podnoszenie zdolności adaptacyjnych 
pracowników”  
wskazują na możliwość uzyskania wsparcia w przyszłym RPO na infrastrukturę 
dydaktyczną i naukową, która przecież bezpośrednio przyczynia się do 
wzmocnienia kompetencji i liczebności personelu B+R? 
 
2) Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Gospodarka oparta na wiedzy 
oprócz wysokiego poziomu innowacyjności, wysokich wydatków na edukację i 
badania charakteryzuje się także rozwiniętą infrastrukturą ICT. Dlatego też 
prosimy aby nie pominięto w RPO instytucji naukowo-badawczych oraz 
szkolnictwa wyższego jako potencjalnych beneficjentów działań związanych z 
poprawą infrastruktury ICT.  
Uzasadnienie: Dokument koncentruje się na sferze przedsiębiorstw oraz służby 
zdrowia i administracji publicznej jako głównych beneficjentach. W 
szczególności przy planowaniu na lata 2014-2020 działań w służbie zdrowia 
widać ryzyko dublowania się działań RPO WM z planowanymi krajowymi 
projektami zorientowanymi na służbę zdrowia (np. eWUŚ - Elektroniczna 
Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, RUM - Rejestr Usług 
Medycznych). Natomiast wskazanie explicite uczelni wyższych Mazowsza 
przyczyni się do zwiększenia zasięgu oddziaływania programu o setki tysięcy 
studentów i absolwentów oraz uczestników kształcenia zawodowego i 
ustawicznego, działania RPO WM staną się przez to bardziej kompleksowe, o 
większym efekcie skali, gwarantującym bardziej powszechne wykorzystanie 
usług elektronicznych, a przez to skuteczniejsze budowanie społeczeństwa 
informacyjnego Mazowsza. 
 
Jako przykład w „Założeniach” wymienione są dobre doświadczenia związane z 
wdrażaniem obecnego działania 2.3 w ramach RPO 200-2013: „Ponadto biorąc 
pod uwagę wysokie zainteresowanie beneficjentów Działaniem 2.3 RPO WM, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 2 – Uwaga częściowo uwzględniona - Szkoły wyższe 

będą mogły być beneficjentami RPO WM 14-20. Natomiast 
wsparcie instytucji naukowo – badawczych przewidziane 
jest w ramach I celu tematycznego (I Priorytetu). 
Jednocześnie programując zapisy na kolejny okres 
programowania, podjęte zostaną działania (m.in. poprzez 
linię demarkacyjną), aby nie następowało dublowanie się 
finansowania tych samych interwencji.  
 
Zgodnie z zapisami „Założeń umowy partnerstwa”, działania 
w ramach II celu tematycznego w głównej mierze 
skoncentrowane zostaną na poziomie krajowym, gdyż jak 
pokazują doświadczenia perspektywy 2007-2013, w tym 
obszarze konieczna jest ścisła koordynacja28. Co do 
zasady dotyczyć to będzie interwencji dotyczących budowy 
infrastruktury szerokopasmowego Internetu, działań 
systemowych w odniesieniu do rozwoju e-usług 
publicznych, działań systemowych w odniesieniu do 
zwiększania kompetencji cyfrowych, działań na poziomie 
centralnym wspierających tworzenie otwartych zasobów 
publicznych czy działań systemowych w zakresie e-
integracji. Na poziom regionalny przekazane zostanie 
wdrażanie działań dotyczących cyfrowego rozwoju 
przedsiębiorstw, rozwoju cyfrowej administracji 
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rekomendowane jest kontynuowanie działań ukierunkowanych na wsparcie w 
przedsiębiorstwach wdrażania zaawansowanych rozwiązań ICT, w tym 
systemów ERP i CRM”. 
 
Pytamy - dlaczego w przedsiębiorstwach, a nie w instytucjach takich jak szkoły 
wyższe, inne jednostki naukowo-badawcze? Instytucja zgłaszająca uwagi to 
również jedna z największych „firm” na Mazowszu, która wdraża elementy 
informatycznych systemów zarządzania, relacji z klientami itd. (począwszy od 
zarządzania kadrami, gospodarką finansową, poprzez proces rekrutacji, 
zarządzania procesem kształcenia, badaniami, realizacją inwestycji i projektów 
itd.).  
Prosimy więc o uwzględnienie w tym względzie potrzeb beneficjentów 
związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami w zapisach przyszłego RPO.  
 
Podobną uwagę zgłaszamy do podrozdziału „E - usługi w sektorze publicznym”. 
Postulujemy aby tego rodzaju działania odnosić również do potrzeb takich 
instytucji jak uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze.  
Z przedstawionych „Założeń” wynika, jakby działaniami tymi mogły być objete w 
przyszłości tylko jednostki sektora publicznego służby zdrowia. 
 
Proponujemy zatem wyraźniej wyeksponować działania związane ze 
współpracą uczelni z biznesem oraz z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi poprzez inną dekompozycję celów tematycznych na obszary 
wsparcia.  
 
I tak dla Celu tematycznego 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania 
i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych”: 
 
1. Zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze 
przedsiębiorstw i sektorze publicznym  
2. Handel elektroniczny w sektorze przedsiębiorstw i usługi elektroniczne w 
sektorze publicznym  
3. Promowanie budowania centr usług wspólnych oraz otwartości na transfer 
standardów technologicznych oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw i sektorze 
publicznym  
4. Wzmacnianie bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej poprzez udostępnianie 
technologii oraz transfer dobrych praktyk  
5. Szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla mieszkańców 
Mazowsza w zakresie:  
a. wspierania osobistych kompetencji cyfrowych mieszkańców  
b. budowania świadomości usług dostępnych elektronicznie  
c. budowania świadomości zagadnień bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. 

samorządowej oraz zadań wynikających z uwarunkowań 
terytorialnych z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych i e-
integracji. 
 
Jednocześnie w kolejnej perspektywie programowania, 
skierowania zostanie do mieszkańców Mazowsza oferta 
szkoleniowa w zakresie wykorzystania technologii 
telekomunikacyjnych, w szczególności do osób starszych, 
mniej wykształconych oraz zamieszkujących tereny wiejskie. 
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Uwaga: sugestia kompozycji poszczególnych działań związanych ze 
współpracą uczelni z biznesem oraz technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi w odniesieniu do innych celów tematycznych – zobacz: 
Załącznik do formularza zgłaszania uwag. 
 
Ponadto należy wspierać nie tylko e-usługi w sektorze publicznym, ale również 
wspierać procesy rządzenia w regionie. W tym celu niezbędne jest włączenie 
działań nakierowanych na włączanie mieszkańców do planowania i 
podejmowania decyzji. Można byłoby to ująć w haśle „Cyfrowe społeczeństwo 
obywatelskie”. Bez wspierania społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału 
społecznego nie będzie możliwy efektywny wzrost gospodarczy. Wartością 
dodaną będzie nie tylko szersza legitymizacja podejmowanych decyzji ale 
również tzw. empowerment. Uczelnie, z racji swojego autorytetu są 
predestynowane do roli inicjatorów i animatorów takich procesów. 
(3) Cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 
Wzrost produktywności i innowacyjności MŚP. 
W zakresie wzrostu produktywności i innowacyjności MŚP również 
widzielibyśmy znacząca rolę uczelni. Zresztą już jest ona widoczna, choćby na 
przykładzie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. 
 
 
(4) Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach.Termomodernizacja.  
(4) W zakresie celu tematycznego 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach, podrozdział Termomodernizacja, 
wyszczególnia się grupę beneficjentów - wspólnoty mieszkaniowe oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe. Domyślamy się, że nie jest to jedyna grupa 
przewidzianych beneficjentów, a więc będą nimi także instytucje będące 
właścicielami budynków użyteczności publicznej – takich jak np. obiekty o 
charakterze dydaktycznym, kulturalnym itp. analogicznie jak to miało miejsce w 
obecnym okresie programowania. Postulujemy ujęcie w tej grupie także 
internatów, domów studenckich itp.  
 
(5) Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie 

efektywności wykorzystania zasobów. 
Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. 
) Czy w zakres działań objętych podrozdziałem „Wspieranie działań w zakresie 

ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego”, oprócz wskazanych w 
„Założeniach” rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych oraz 
innowacyjnej przedsiębiorczości w dziedzinie kultury, wejdą również adaptacje, 
modernizacje, rewitalizacje zabytkowych obiektów, mające na celu nadanie im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3.  – Uwaga częściowo uwzględniona 
Cel 3 koncentruje się na sektorze MŚP oraz budowaniu 

otoczenia biznesu przyjaznego MŚP. Udział uczelni 
wyższych w realizacji tego celu będzie możliwy, jeśli będą 
one występować w charakterze instytucji otoczenia biznesu 
(np. za pośrednictwem akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości). Konstrukcja celu 3 WRS nie przewiduje 
bezpośredniego wspierania uczelni. 
 
Ad.4 Cel 4 – Uwaga uwzględniona częściowo 

 
Katalog beneficjentów będzie zależał od ostatecznego 
kształtu linii demarkacyjnej i tego, czy w obszarze 
interwencji RPO będą budynki użyteczności publicznej. Jeśli 
będzie taka możliwość, wymienione podmioty zostaną 
objęte interwencją. 
 
 
 
 
 
 Ad.5. Cel 6- Uwaga nieuwzględniona. Komentarz  ma 

charakter pytania, nie uwagi.  Obszar celu 6 został 
określony zgodnie z tym, co dopuszczają Wspólne Ramy 
Strategiczne oraz Position Paper i Założenia Umowy 
partnerskiej. Niestety wg obecnych zapisów tych 
dokumentów rzeczywiście obszar sektora kultury jest 
wspierany w bardzo ograniczonym wymiarze, ze względu 
na kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej 
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nowych funkcji – m.in. kulturalnych – w rodzaju adaptacji obiektów na centra 
kulturalno-edukacyjno-kongresowe? 
 
(6) Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. 

W zakresie celu tematycznego 8 należałoby uwzględnić znaczącą rolę uczelni w 
kontekście Lifelong Learning. 
 
(7) Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w gospodarce województwa 
mazowieckiego i w działaniach na rzecz włączenia społecznego i 
przeciwdziałania ubóstwu. 
Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej i społecznej na terenie 
Mazowsza. 
W ramach celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem. 
Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej w gospodarce województwa 
mazowieckiego i w działaniach na rzecz włączenia społecznego i 
przeciwdziałania ubóstwu. Prosimy w projektowaniu nowego RPO o 
uwzględnienie bardzo dużego doświadczenia uczelni wyższych we wspieraniu 
ekonomii społecznej. Warto to doświadczenie wykorzystać.  
 
W dokumentach Komisji Europejskiej proponuje się wzmacnianie inicjatyw 
dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Proponujemy aby w przyszłym RPO 
wyraźnie zapisać, że ekonomia społeczna wpisuje się w ramy tzw. innowacji 
społecznych, tj. działań mających na celu wdrażanie nowych reform 
społecznych, nowych przepisów czy też formy organizacyjnych, pozwalających 
w sposób nowatorski (często eksperymentalny) rozwiązywać problemy 
społeczne i pozytywnie wpływać na kierunek rozwoju społecznego. 
 
Nasza uczelnia w najbliższych latach planuje również mocniej wspierać rozwój 
wolontariatu studenckiego, co powinno pozytywnie wpłynąć nie tylko na 
zebranie doświadczeń zawodowych, ale zapoznać młodych ludzi z aktualnymi 
problemami społecznymi naszego regionu oraz nowoczesnymi sposobami ich 
rozwiązywania i wpływania na rzeczywistość. 
 
W zakresie podrozdziału „Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej i 
społecznej na terenie Mazowsza” prosimy o uwzględnienie zapisów 
odnoszących się również do diagnozowania oraz terapii w zakresie zdrowia 
psychicznego (psychoterapie itp.). 
 
(8) Cel tematyczny 10 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez 

całe życie. W zapisach dotyczących celu tematycznego nr 10 „Inwestycje w 
edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie” brak jest zupełnie 

rozwiniętego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 6 cel 8 - Uwaga uwzględniona w projekcie Programu 

RPO WM poprzez nie wykluczenie uczelni wyższych z listy 
beneficjentów konkretnych działań. 
 
Ad.7. Cel 9 - Uwaga uwzględniona 
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odniesienia do obszaru szkolnictwa wyższego – jego potencjału, możliwości, ale 
i potrzeb i specyfiki charakterystycznej dla Mazowsza, które należałoby w 
jakimś stopniu uwzględnić również w programie regionalnym (a więc pomimo 
planowanych zapisów w tym zakresie w nowych programach krajowych).  
Dotyczy to również kształcenia ustawicznego, w którym uczelnie mają duże 
doświadczenie (studia podyplomowe, wykorzystanie kształcenia zdalnego, 
dedykowane kursy specjalistyczne dla profesjonalistów, uniwersytety otwarte 
itd.). Niektóre z tych działań mogłyby być rozwijane w związku z możliwościami 
jakie daje kolejna perspektywa finansowa UE. 
 
 
Cel 10 - Ważnym problemem jest myślenie w kategoriach systemu edukacji, tj. 

platformy współpracy między szkołami różnego poziomu. Kształcenie 
ustawiczne nie może ograniczać się do wymiaru zawodowego, w oderwaniu od 
pozostałych poziomów. 
W tym miejscu warto byłoby może uwzględnić, że kluczowym, zresztą nie tylko 
dla Mazowsza, problemem jest orientacja edukacji na poziomie wyższym na 
kształtowanie różnego rodzaju "miękkich" kompetencji i postaw - nie tylko o 
przystosowanie do rynku pracy w sensie "zawodu", ale również o właśnie 
miękkie kompetencje. Konieczne jest wspieranie tych działań na uczelniach, 
które wyprowadzają studentów na zewnątrz oraz zapewnią im prawdziwe staże 
oraz praktyki. 

 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona.  

Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie 
krajowym. Do ustalenia pozostaje sposób zaangażowania 
samorządów województw w formułowanie zakresu wsparcia 
w kontekście potrzeb regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona.  

Wg. obecnych ustaleń w projekcie Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 - 2020 interwencja w Celu 10 także w 
obszarze kształcenia ustawicznego nie będzie obejmować 
szkolnictwa wyższego. 

107.  Załącznik nr 1- 
Komplementarność z 
dokumentami 
strategicznymi 

Załącznik nr 1 Komplementarność z dokumentami strategicznymi. Niespójności. 
W prezentowanej tabeli została wykazana komplementarność zapisów celów 
podanych w „Założeniach” z zapisami innych podstawowych dokumentów 
strategicznych różnego szczebla.  
 
Naszym zdaniem niektóre zapisy podane za dokumentami strategicznymi nie 
znajdują potwierdzenia w zapisach „Założeń” trudno więc ocenić ich wzajemną 
komplementarność.  Np.: 
Cel tematyczny 1 - „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego 
i innowacji”: 
- dokument strategiczny: Krajowy Program Reform:  
1.6. Rozwój i modernizacja infrastruktury B+R; 
Działanie: 1.6.1. Wzrost inwestycji w modernizację i rozwój bazy laboratoryjnej 
nauki, przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji finansowania, w tym z 
funduszy strukturalnych UE, na najlepszych jednostkach naukowych oraz 
zwiększenie udziału nakładów budżetowych na aparaturę badawczą 
(dystrybucja środków w trybie konkursowym). W zasadzie brak odniesień do 
tego zapisu w „Założeniach” (natomiast w kilku miejscach są zapisy 

Uwaga częściowo uwzględniona. Komplementarność 
zostanie szczegółowo opisane w RPO WM. 
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faworyzujące mniejsze ośrodki subregionalne). Raczej nie o taką 
komplementarność tutaj chodzi. 
 
-  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030: 
II. Kreatywność indywidualna i innowacyjna gospodarka:  
Cel szczegółowy 3. Wzmacnianie potencjału badawczego i konkurencyjności 
nauki polskiej w skali międzynarodowej.  
Cel wydaje się trudny do urzeczywistnienia jeśli wziąć pod uwagę wskazane 
wyżej zapisy „Założeń” w zakresie rozwijania i budowania innowacyjności w 
oparciu o ośrodki subregionalne. 
IV. Kapitał Ludzki: 
1.5 System edukacji szkolnej oraz szkolnictwa wyższego odpowiadający na 
zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz efektywny i dostępny system 
edukacji ustawicznej.  
W „Założeniach”, w opisie celu nr 1, brak odniesień do  potrzeb i możliwości 
szkół wyższych na Mazowszu więc nie można rozpatrywać tych zapisów w 
kontekście komplementarności. 
 
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: 

1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja 
ich obszarów funkcjonalnych.  
W „Założeniach” ten cel został słabo uwzględniony. Trudno więc mówić o 
komplementarności. 
 
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: 
W tabeli zamieszczonej w „Założeniach”, w zakresie komplementarności celu nr 
1, postulujemy dopisanie również jego zgodności / uzupełniania się z 
następującymi działaniami Strategii: 
25.2 Poprawa potencjału naukowo-badawczego oraz dydaktycznego uczelni 
wyższych (obejmuje: - wsparcie restrukturyzacji uczelni, w tym m.in. 
doskonalenie procesu zarządzania uczelnią oraz procesu dydaktycznego, w 
celu poprawy jakości nauczania i badań; - rozwój kadry naukowej, m.in. poprzez 

staże, stypendia, szkolenia i granty; - wsparcie współpracy z zagranicznymi i 
krajowymi ośrodkami naukowymi w celu wytwarzania i wdrażania innowacji; - 

modernizacja infrastruktury dydaktyczno-naukowej placówek akademickich i 
ośrodków badawczo-rozwojowych). 
27.1 Wspieranie rozwoju nauk ścisłych. 
28.1 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. 
Cel tematyczny 2 - „Zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i 

jakości”: 
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030:  
Działanie: 
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10.1 Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych (m.in. - wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnej w opiece zdrowotnej, edukacji, 
administracji).  
W „Założeniach” brak w ogóle odniesień do wykorzystania ICT w edukacji. 
 
Cel tematyczny 10 – „Inwestycje  

w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”: 
Mimo, że w tabeli jest wskazana komplementarność „Założeń” w stosunku do 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 w zakresie 
działania 25.3: Poprawa potencjału naukowo-badawczego oraz dydaktycznego 
uczelni wyższych, to faktycznie, na poziomie zapisów w konsultowanych 
„Założeniach”, nie została opisana. Komplementarność w tym zakresie jest 
pożądana i w związku z tym warto uzupełnić o nią „Założenia”. 
 
Sugerujemy ponadto zmianę konsultowanego Załącznika nr 1 i tabeli na tytuł: 
„Komplementarność i zgodność z dokumentami strategicznymi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona.  

Wsparcie szkolnictwa wyższego pozostanie na poziomie 
krajowym. Do ustalenia pozostaje sposób zaangażowania 
samorządów województw w formułowanie zakresu wsparcia 
w kontekście potrzeb regionu. 
 
 
 
 
 

108.  Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Niepełna analiza SWOT. Wstępna analiza SWOT dla poszczególnych celów 
tematycznych przedstawiona w „Założeniach” jest niepełna. Zwłaszcza w 
zakresie szkolnictwa wyższego. 
 

Uwaga uwzględniona - Analiza SWOT została 
zmodyfikowana, kolejne zmiany będą wynikały z 
następujących wersji diagnozy Strategii Województwa 
Mazowieckiego. 

109.  Uwagi ogólne (1) Udostępnienie właściwego dokumentu RPO 2014-2020. Brak 

szczegółowych zapisów, które znajdą się we właściwym dokumencie RPO 
utrudnia weryfikację zawartości i zgłaszanie ewentualnych uwag. Prosimy o 
możliwe „wczesne” rozpoczęcie konsultacji zapisów właściwego RPO 2014-
2020. Być może należy rozpocząć konsultacje od jego zapisów cząstkowych, 
jeśli cały dokument jeszcze nie jest gotowy. 
(2) Potencjalni beneficjenci programu. Propozycja: Proponujemy uwzględnić 

explicite uczelnie wyższe jako potencjalnych beneficjentów regionalnego 
programu operacyjnego. Uwaga ma charakter ogólny, dotyczy dokumentu jako 
całości. 
 
 

Uwaga częściowo uwzględniona – Zakorzeniania RPO WM 
stanowią jeden z etapów dochodzenia do RPO WM 14-20 

Miasto Ostrołęka 

110.  Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Działania priorytetowe skupiają się na wzmocnieniu obszaru metropolitarnego, 
pomijając ośrodki subregionalne. Zgodnie z zapisami Założeń str. 10 
priorytetowe znaczenie dla województwa mazowieckiego  
w przyszłym okresie programowania będzie miało wzmocnienie funkcji 
metropolitarnych Warszawy i wzmocnienie policentrycznego obszaru metropolii 
warszawskiej. Działania te mogą spowodować, że większość środków trafi do 
Warszawy i najbliższych okolic, gdzie już obecnie następuje wzrost zamożności.  

Uwaga nieuwzględniona 
Zakres interwencji ujęty w Programie został ukierunkowany 
na wzmocnienie obszarów poza metropolitarnych (w tym 
ośrodków subregionalnych). Wyzwanie, przed jakim stoi 
Samorząd Województwa Mazowieckiego w nowej 
perspektywie finansowej, jest zmierzenie się z problemami 
zróżnicowań przestrzennych pomiędzy centralnym 
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Utrwali to i pogłębi zróżnicowanie województwa pod względem poziomu rozwoju 
społeczno – gospodarczego ze słabiej rozwiniętymi obszarami jak obszar 
siedlecko-ostrołęceki, który pod względem dochodów na 1 mieszkańca jest 
uboższy niż niektóre regiony objęte wsparciem w ramach Programu Polska 
Wschodnia. Główna barierą w rozwoju tych obszarów jest słabo rozwinięta 
infrastruktura, która jest czynnikiem wzmacniającym rozprzestrzenianie 
rozwojowych stwarzających warunki dla lepszego wykorzystania kapitału 
ludzkiego. W zawiązku z powyższym należałoby stworzyć działania i 
instrumenty które umożliwiłyby zniwelowanie różnic pomiędzy poszczególnymi  
obszarami województwa. 

ośrodkiem miejskim regionu, jakim jest Obszar 
Metropolitarny Warszawy i regionami peryferyjnymi. Coraz 
wyraźniejsze są bowiem kontrasty jakości życia 
najuboższych i najwolniej rozwijających się regionów 
Mazowsza w relacji do obszaru metropolitalnego. 
Przedmiotowe zjawisko, znacznego zróżnicowania 
przestrzennego na terenie Mazowsza, znalazło swoje 
odzwierciedlenie także w dokumentach kierunkowanych 
Ministerstwa

8
, gdzie stwierdza się m.in., że różnice  

w wielkości PKB per capita pomiędzy Warszawą  
a najbiedniejszymi powiatami województwa wynoszą ponad 
4:1. Dysproporcje te stawiają istotne wyzwanie dotyczące 
takiego zaprogramowania wsparcia, by była to pomoc 
adekwatnie odpowiadająca na specyficzne potrzeby 
poszczególnych subregionów. 

 
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

111.  Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 2 

Dot. dostępności infrastruktury szerokopasmowej na Mazowszu – niezbędne 
jest uzupełnienie, zgodnie z przypisem, informacji na temat elektronicznych 
usług,  w tym e-kultury. 
Str. 30-31: Analizując warunki dostępu do komputerów podłączonych do 
Internetu, należy uwzględnić również biblioteki gminne i powiatowe, które 
stanowią punkty dostępu do Internetu na obszarach gminnych. 
MKiDN realizuje projekt Biblioteka +, którego celem jest m.in. internetyzacja 
bibliotek. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz 
małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców). Internetyzacją zostały 
objęte wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z filiami. W małych 
miejscowościach zapewnienie dostępu do Internetu przez biblioteki odgrywa 
znaczącą funkcję informacyjno- komunikacyjna dla społeczności lokalnych. 
Str. 53: Kultura i dziedzictwo kulturowe – w opisie należy uwzględnić także stan 
obiektów dziedzictwa kulturowego na Mazowszu; brakuje odniesienia do 
infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. 
Przedmiotowy punkt diagnozy odnosi się jedynie do dziedzictwa kulturowego, 
nie uwzględnia obiektów instytucji kultury i szkół artystycznych, które to 
jednostki realizują działania w zakresie kultury.   
Str. 75 Dostępność infrastruktury społecznej proponuje się uzupełnienie tego 
punktu o diagnozę w odniesieniu do dostępności infrastruktury kultury. 
Uczestnictwo w kulturze przyczynia się do kształtowania społeczeństwa 
nowoczesnego, otwartego na zmiany, tolerancyjnego. Ma tez wpływ na 

Cel 2 – Uwaga uwzględniona - Propozycje zapisów 

wskazanych przez MKIDN zostaną ujęte w dokumencie 
dotyczącym doświadczeń z obecnej perspektywy 
programowania 2007-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Str. 53: Uwaga uwzględniona 
Wprowadzono zmianę do tekstu  
Obszar celu 6 został określony zgodnie z tym, co 
dopuszczają Wspólne Ramy Strategiczne oraz Position 
Paper i Założenia Umowy Partnerskiej. Niestety wg 
obecnych zapisów tych dokumentów obszar sektora kultury 
jest wspierany w bardzo ograniczonym wymiarze, ze 
względu na kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej 
rozwiniętego. 

                                                 
8
 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Założenia do Umowy Partnerstwa, str. 46. 
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zmniejszenie  marginalizacji poszczególnych grup społecznych (zwłaszcza 
narażonych na wykluczenie z powodu niepełnosprawności czy miejsce 
zamieszkania). Ponadto wzmacnianie kompetencji kulturowych zmniejsza 
ryzyko wykluczenia społecznego migrantów. Dlatego niezwykle ważne jest 
zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji kulturalnej 
dzięki inwestycjom w dziedzictwo kulturowe i infrastrukturę kultury. Instytucje 
kultury dzięki bogatej ofercie pełnią funkcję integracyjną i przyczyniają się do 
pobudzenia lokalnych społeczności. 

112.  Inteligentna 
specjalizacja 

Str. 80 - proponujemy rozszerzenie dziedzin wsparcia w ramach inteligentnej 
specjalizacji z „Kreatywny biznes” na „Przemysły kreatywne – reklama, 
wzornictwo, architektura, gry komputerowe i wideo, oprogramowanie, rzemiosło” 
W miastach tkwi olbrzymi potencjał rozwojowy, którego część stanowią zasoby 
kultury (dziedzictwo kulturowe, instytucje kultury muzea, galerie, teatry i 
instytucje muzyczne, w tym filharmonie i opery. Miasta są jednocześnie siedzibą 
przedsiębiorstw działających w sferze przemysłów kultury i kreatywnych 
(przemysł wydawniczy, filmowy, muzyczny, reklama, wzornictwo, architektura), 
postrzeganych jako katalizatory innowacyjności i kreatywności. W ośrodkach 
miejskich odbywa się najwięcej spektakli, koncertów, wystaw, które tworzą 
wizerunek miasta, wpływają na jakość życia mieszkańców i przyciągają 
turystów.  
Dlatego MKiDN postuluje rozszerzenie zakresu wsparcia w zakresie 
inteligentnej specjalizacji o przemysły kultury – rozwój przemysłów kreatywnych, 
oprócz kreatywnego biznesu powinien obejmować także dziedziny takie jak: 
sztuka (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne i wydarzenia 
artystyczne), media i rozrywkę (film, sektor audiowizualny, literatura i 
dziennikarstwo), usługi biznesu kreatywnego (design, moda, architektura, nowe 
media i gry, reklama). 

Uwaga częściowo uwzględniona 
Szczegółowe zapisy w tym zakresie będą uwzględnione w 
RIS3 
 

113.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 2, Cel 
6 

Str. 83: Cel 2: E-usługi w sektorze publicznym – wśród działań, które należy 
wspierać w przyszłej perspektywie postuluje się wymienienie  projektów z 
zakresu rozwoju e-kultury oraz podmiotów prowadzących działalność w tym 
obszarze (tworzenie i udostępnianie zbiorów, archiwów; digitalizacja). W 
zakresie tego celu istotne znaczenie ma digitalizacja  zasobów kultury.  
Umożliwienie powszechnego dostępu do zasobów kultury on-line (zasoby 
biblioteczne, muzealne) wpłynie pozytywnie na budowę tożsamości kulturowej i 
narodowej oraz rozwój nauki. Uczestnictwo w kulturze – także za 
pośrednictwem technologii cyfrowych – podnosi poziom wykształcenia 
społeczeństwa i czyni je bardziej dostosowanym do stale zmieniającej się 
sytuacji społeczno-gospodarczej. 
Str.91  - Cel 6: Uwzględnienie w ramach celu także wsparcia zasobów 
kulturowych. Dokumenty KE nie ograniczają wsparcia dla kultury tylko do dwóch 
wymienionych aspektów. Projekt rozporządzenia ws. EFRR mówi wyraźnie o 
wsparciu kultury, ale też wsparciu zasobów kulturowych 
Str. 94 Cel. 9 Wspieranie włączenia społecznego – uwzględnić należy rolę 

Ad. Str. 83: Cel 2 – uwaga nieuwzględniona - Rozważa się 

wsparcie w latach 2014-2020 e-kultury, jednakże obecnie 
brak jest danych statystycznych które potwierdzały 
konieczność wspierania tego obszaru. 
 
 
 
 
 
 
Ad. Str.91  - Cel 6 – Uwaga nieuwzględniona: Obszar celu 

6 został określony zgodnie z tym, co dopuszczają Wspólne 
Ramy Strategiczne oraz Position Paper i Założenia Umowy 
partnerskiej. Niestety wg obecnych zapisów tych 
dokumentów rzeczywiście obszar sektora kultury jest 
wspierany w bardzo ograniczonym wymiarze, ze względu 
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kultury w walce z wykluczeniem społecznym. Uzasadnienie jak w wierszu 4.  
 
 
 

na kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej 
rozwiniętego. 

Powiat Węgrowski 

114.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 6 

Należy uwzględnić działania ukierunkowane na propagowanie dziedzictwa 
kulturowego, rozwój turystyki, modernizację infrastruktury turystycznej i  
kulturalnej, tworzenie baz noclegowych oraz infrastruktury sportowej i 
wypoczynkowej; tworzenie regionalnych i lokalnych strategii turystycznych oraz 
promocję produktów turystycznych; rewitalizację zespołów pałacowych i 
parkowych na terenach wiejskich. Pogranicze Mazowsza i Podlasia 
charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym, zarówno materialnym jak 
i niematerialnym. Liczne zabytki, w tym o światowym znaczeniu, oraz bogactwo 
kultury niematerialnej stanowią atuty tego obszaru. Powinno to sprzyjać 
rozwojowi turystyki oraz życia kulturalnego mieszkańców. Jednakże 
infrastruktura turystyczna i kulturalna charakteryzuje się niskimi standardami, 
wymaga nakładów inwestycyjnych na modernizację. Brakuje miejsc 
noclegowych oraz infrastruktury sportowej i wypoczynkowej. Obszar 
charakteryzuje się także brakiem wspólnej strategii turystycznej oraz słabą 
promocją produktów turystycznych. 
Proponowane projekty do realizacji:  

1. Dolina Bugu i Liwca perłą turystyczną  Mazowsza 

Przedsięwzięcie będzie polegało na wyznaczeniu kluczowych inwestycji w 
bezpośrednim sąsiedztwie rzek Liwiec i Bug, a także budowie obiektów 
turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mających na celu pobudzenie 
ruchu turystycznego z terenów aglomeracji warszawskiej, siedleckiej, 
ostrołęckiej i większych skupisk ludności. Brak odpowiedniego gospodarowania 
zasobami przyrodniczymi, lokalnymi atrakcjami oraz promocji, nie pozwala 
wykorzystać istniejącego potencjału regionu w kontekście jego strategicznej 
lokalizacji. Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy aglomeracji 
miejskich, organizacje, stowarzyszenia oraz władze lokalne i inne podmioty 
działające w sferze kultury i turystyki. Obecnie na obszarze projektu, nie ma 
odpowiednio rozwiniętych i wyposażonych obiektów o charakterze 
turystycznym. W analizie infrastruktury obszaru projektu, jako jeden z 
problemów zidentyfikowano brak ścieżek rowerowych, niewystarczająco 
rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w tym drogową oraz brak oznakowania tras 
turystycznych. Mieszkańcy oraz inne podmioty chcące działać w sferze kultury i 
turystyki nie mają bazy, dzięki której mogłyby prowadzić tego typu działalność i 
rozbudowywać swoją ofertę kulturalno-turystyczną. Realizacja projektu pozwoli 
na rozwiązanie głównych problemów obszaru, w szczególności niepełnego 
wykorzystania jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zbyt 
małego udziału sektora usług rynkowych w gospodarce oraz niskiej aktywności 
gospodarczej obszaru 

Uwaga nieuwzględniona: Obszar celu 6 został określony 
zgodnie z tym, co dopuszczają Wspólne Ramy Strategiczne 
oraz Position Paper i Założenia Umowy partnerskiej. Wg 
obecnych zapisów tych dokumentów obszar sektora kultury 
jest wspierany w bardzo ograniczonym wymiarze, ze 
względu na kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej 
rozwiniętego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona: Projekty prosimy zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji Mazowiecki Bank Projektów 
dostępny również poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl. 
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2. Odrestaurowania pałacyku Paderewskich w Kaliskach wraz z 
zespołem parkowym     

Budynek, w którym znajduje się Dom Dziecka „JULIN” jest obiektem 
zabytkowym,  wzniesionym na przełomie XIX i XX wieku w miejscowości 
Kaliska, gmina Łochów, pow. węgrowski. Majątek Julin (wówczas woj. 
warszawskie, powiat radzymiński, gmina Jadów) został zakupiony przez Helenę 
Paderewską – żonę Ignacego Jana Paderewskiego, za pieniądze polonii 
amerykańskiej 1920 roku od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na szkołę dla 
dziewcząt. Wcześniejsze dzieje majątku nie są znane, ponieważ nie zachowały 
się żadne dokumenty na ten temat. W czasie II wojny światowej obiekt 
wykorzystywany był jako szpital polowy dla żołnierzy Armii Krajowej. Obiekt 
użytkowany jest obecnie jako placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci 
w wieku od 3 do 20 lat, zapewniająca ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Pałacyk 
Paderewskich to obiekt piętrowy, prawie w całości podpiwniczony, z poddaszem 
użytkowym. Konstrukcja tradycyjna, ściany z cegły pełnej ceramicznej na 
wapiennej zaprawie, stropy żelbetonowe, więźba dachowa drewniana, dach 
pokryty dachówka ceramiczną. Budynek wymaga natychmiastowej renowacji, 
zwłaszcza elewacja zewnętrzna, będąca w bardzo złym stanie technicznym.  W 
wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzie technicznej stanu 
budynku stwierdzono liczne pęknięcia ścian zewnętrznych, które mają 
odzwierciedlenie również po stronie wewnętrznej, tj. przechodzą przez cały 
przekrój ściany. Niewykonanie niezbędnych prac konserwatorsko – 
restauratorskich skutkować będzie dalszym niszczeniem zabytku, co w 
rezultacie  doprowadzi do jego zamknięcia, a w następstwie do katastrofy 
budowlanej. Zamknięcie budynku byłoby wielką strata ze względu na jego 
wartość historyczną i  funkcję oświatowo – wychowawczą,  jaką aktualnie 
spełnia obiekt. Odrestaurowywanie budynku wymaga przeprowadzenia 
złożonych pod względem technologicznym, a jednocześnie bardzo kosztownych 
prac. Wojewódzki Konserwator Zabytków w pełni popiera starania Powiatu 
Węgrowskiego o dodatkowe środki finansowe, dzięki którym będą mogły być 
zintensyfikowane prace, niezbędne ze względu na zasady sztuki 
konserwatorskiej oraz harmonizujące z zabytkowym charakterem obiektu. Wg 
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rewitalizacja zabytkowego 
budynku jest konieczna przez wzgląd na jego wyjątkową wartość historyczną i 
artystyczną. Pałacyk Paderewskich jest obiektem dostępnym publicznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych  
Cel 6 

Należy dodać działania  obejmujące rozbudowę i modernizację baz oraz 
wyposażeni służb mundurowych, w tym straży pożarnej, zwłaszcza na terenach 
obszarów chronionych. Należy uwzględnić działania obejmujące poprawę 
bezpieczeństwa ludności i stanu środowiska naturalnego poprzez eliminacje 
zagrożeń stwarzanych przez ruch drogowy, kolejowy, zakłady przemysłowe i 
inne zdarzenia losowe jakimi są powodzie, podtopienia, huragany, pożary. 
Należy stworzyć jak najlepsze warunki służące ochronie cennych kompleksów 

Uwaga częściowo uwzględniona 
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przyrodniczych, gatunków chronionych oraz ich siedlisk, terenów przed 
skutkami powodzi i podtopień. Działania powinny być również ukierunkowane 
na niwelowaniu zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem skażeń 
chemicznych oraz pożarów. Działania powinny objąć także budowę 
infrastruktury służącej ochronie bezpieczeństwa ludności i środowiska 
naturalnego. 
Proponowane projekty do realizacji:  

1. „Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 
dla ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz wzmocnienie 
ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu 
Węgrowskiego” 

Projekt polega na podjęciu działań sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa 
stanu środowiska naturalnego na obszarze powiatu węgrowskiego poprzez 
eliminacje zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzi i  środowiska, w tym poprzez 
budowę bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz zakup 
specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Realizacja projektu 
rozwiąże m.in. problem z przestarzałą bazą funkcjonalną  KP PSP w Węgrowie, 
która ogranicza prowadzenie bieżącej działalności oraz  brakiem stałej i 
długofalowej współpracy  i monitoringu środowiska z różnymi służbami, w celu 
wczesnego ostrzegania i zapobiegania zagrożeniom, a także problem braku 
specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
Należy wprowadzić działania obejmujące poprawę potencjału edukacyjno – 
dydaktycznego na poziomie szkolnictwa specjalnego specjalnego. Właściwa 
baza dydaktyczna w ośrodkach wychowawczych typu specjalnego daje 
dzieciom możliwość wykształcenia, zdobycia zawodu i dzięki temu, w 
przyszłości pracy, w wyuczonym zawodzie. Niezbędna jest infrastruktura 
umożliwiająca rewalidacją, opieką, nauczanie i wychowanie dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym.  
Proponowane projekty do realizacji:  

1. Modernizacja  bazy dydaktycznej przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie  

 Projekt obejmował będzie modernizację bazy dydaktycznej przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie poprzez 
przebudowę budynku głównego placówki oraz zakup wyposażenia. Obecnie 
baza dydaktyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest 
niewystarczająca i bardzo przestarzała. Budynek wymaga ciągłych 
remontów i nakładów finansowych. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Węgrowie prowadzone jest kształcenie specjalne we 
wszystkich trzech typach szkół: podstawowe, gimnazjalne oraz zawodowe. 
W Ośrodku wychowankowie nabywają wiedzę i umiejętności, pozwalające 
przystosować się i funkcjonować w środowisku oraz w społeczeństwie. Są to 

 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona: Projekty prosimy zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji Mazowiecki Bank Projektów 
dostępny również poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Modernizacja  bazy dydaktycznej przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie  
Uwaga nieuwzględniona.  Projekt prosimy zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji Mazowiecki Bank Projektów 
dostępny również poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl 
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uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
autyzmem, sprzężonym, począwszy już od oddziału „0”. W ramach 
kształcenia zawodowego podczas własnych zajęć warsztatowych uczniowie 
w cyklu trzyletnim mogą zdobyć zawód kucharza małej gastronomii, który 
cieszy się wśród absolwentów gimnazjum specjalnego dla dzieci 
upośledzonych w stopniu lekkim dużą popularnością. Ponadto realizowane 
jest zadanie w zakresie przysposobienia do pracy.   

 

116.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych  
Cel 9 

Należy położyć szczególny nacisk na  działania wspierające modernizację,  
rozbudowę, doposażenie w sprzęt specjalistyczny ośrodków świadczących 
pomoc medyczną na szczeblach lokalnych. 
W ramach opieki zdrowotnej obserwuje się znaczny niedobór łóżek opieki 
długoterminowej. Struktura wieku społeczeństwa wskazuje na zwiększający 
odsetek ludzi  starszych wymagających opieki długoterminowej. W dziedzinie 
rehabilitacji istnieje duży niedobór w zakresie świadczeń stacjonarnych.  
Proponowany projekt do realizacji:  

1. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Oddziału 
Rehabilitacji Stacjonarnej wraz z budową lądowiska 
przyszpitalnego na terenie powiatu węgrowskiego 

Projekt obejmuje: 
- budowę  kompleksowego budynku Zakładu Opieki Leczniczej  (na minimum 50 
łóżek) wkomponowanego w tereny zielone położone przy obecnie 
funkcjonującym Szpitalu;                        
 - zagospodarowanie zabytkowego parku poprzez utworzenie naturalnych 
elementów folklorystycznych wraz infrastrukturą towarzyszącą, 
- budowę Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w ww. kompleksie budynków z 
uwzględnieniem budowy infrastruktury dla nowoczesnych form rehabilitacji,                                                             
- budowę lądowiska przyszpitalnego.  
Działalność zakładu opiekuńczo-leczniczego polegać będzie na objęciu 
całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia 
szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub 
intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, 
którzy  ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak 
możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają 
stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Ponadto 
projekt obejmuje budowę lądowiska przyszpitalnego, co zwiększy skuteczność 
funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Pozwoli to na 
skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania, 
przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych. Będzie również 
uzupełnieniem infrastruktury służącej ochronie zdrowia na terenie powiatu 
węgrowskiego. W  ramach projektu planuje się budowę lądowiska 
całodobowego, przystosowanego do dziennych i nocnych lotów śmigłowców, 
posiadające pole wzlotów końcowego podejścia i startu oraz płaszczyznę 

Cel 9 – Uwaga nieuwzględniona 

Projekty prosimy zgłosić za pośrednictwem aplikacji 
Mazowiecki Bank Projektów dostępny również poprzez 
stronę www. rpo.mazovia.pl. 
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przyziemienia postoju i startu  z zabezpieczeniem płaszczyzn wolnych od 
przeszkód dla wykonywania operacji lotniczych.  Projektowane  lądowisko 
usytuowane będzie tak, by istniejąca zabudowa Szpitala nie przewyższała 
płaszczyzn ograniczających wysokości zabudowy, w bliskiej odległości od 
szpitala, umożliwiającej transport osoby znajdującej się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego bez pośrednictwa specjalistycznych środków 
transportu sanitarnego 
 

2. Rozbudowa Środowiskowym Domu Samopomocy w Miedznie 
wraz z zagospodarowaniem terenu.  

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie rozpoczął swoją działalność w 
lutym 2011r. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie. Oferta Domu jest skierowana przede wszystkim do osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia szpitalnego, 
ale mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w życiu codziennym.  
ŚDS w Miedznie jest placówką stosunkowo nową, jednak potrzeby 
społeczeństwa są tak duże, że obecnie placówka posiada już pełną obsadę 
uczestników. Z uwagi na warunki lokalowe i zbyt małą obsadę terapeutów, nie 
jest w stanie przyjąć więcej podopiecznych. Projekt polegał będzie na 
rozbudowie bazy ŚDS wraz z zagospodarowaniem przyległego zespołu 
parkowego.  Rozszerzona zostanie również oferta terapeutyczna dla 
podopiecznych oraz wzmożone wsparcie i poradnictwo dla ich rodzin.   

117.  Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych 
Cel 10 

Należy położyć szczególny nacisk na wsparcie szkolnictwa zawodowego, 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania,  podniesieniu poziomu 
nauczania przedmiotów ścisłych oraz zwiększeniu zainteresowania uczniów 
tymi przedmiotami;  
Potrzeba realizacji projektu wynika z dwóch kwestii problemowych edukacji 
zawodowej. Pierwszą są mniejsze szanse edukacyjne uczniów w stosunku do 
dużych gmin miejskich stołecznej metropolii, a drugą są ich mniejsze szanse 
zawodowe na terenie typowego mazowieckiego powiatu wiejsko-
prowincjonalnego. Warunki środowiskowe obniżają aspiracje edukacyjne 
uczniów, czego efektem bezpośrednim jest znikoma ilość uczniów 
podejmujących studia na kierunkach przyrodniczo-matematycznych i 
technicznych uczelni państwowych. Mają oni zasadniczo ograniczone 
możliwości  kontakty ze środowiskiem naukowym i nowościami naukowo-
technicznymi i technologicznymi, co buduje dystans edukacyjny i zawodowy, a 
w konsekwencji zmniejsza możliwe osiągnięcia w trakcie procesu kształcenia. 
Proponowany projekt do realizacji:  

1. Utworzenie Międzyszkolnego Centrum Edukacji Zawodowej w 
Węgrowie   

Celem ogólnym projektu jest podnoszenie jakości procesu kształcenia 
zawodowego poprzez rozwój kompetencji kluczowych ukierunkowanych na 

Cel 10 - Uwaga nieuwzględniona. 

Założenia/Program nie wyklucza realizacji wymienionych 
działań w projekcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona. Projekty prosimy zgłosić za 
pośrednictwem aplikacji Mazowiecki Bank Projektów 
dostępny również poprzez stronę www. rpo.mazovia.pl 
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nauki przyrodniczo-techniczne i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów 
oraz wzmocnieniu ich zdolności do zatrudnienia poprzez stworzenie 
międzyszkolnego ośrodka prowadzącego pozalekcyjne zajęcia dla uczniów 
szkół zawodowych z całego Powiatu, prowadzonych przez pracowników 
naukowych i przedstawicieli innowacyjnych firm. Te zajęcia będą rozwijać 
kompetencje kluczowe przede wszystkim w zakresie nauk przyrodniczo-
technicznych,  rozszerzone o elementy aktualnej wiedzy naukowej w zakresie 
najnowszych technologii. Ich specyfika będzie polegała na prezentacji 
najnowszych technologii i technik w sposób rozszerzający równocześnie 
bazową wiedzę zawodową. Realizacja projektu ma również zmniejszać dualizm 
społeczny Mazowsza w relacji stołeczna metropolia i zmarginalizowana 
prowincja.    
Wprowadzenie działań obejmujących poprawę potencjału edukacyjno – 
dydaktycznego na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnegi. Działania powinny 
obejmować wsparcie restrukturyzacji placówek oświatowych, w tym 
doskonalenie procesu zarządzania placówką oraz procesu dydaktycznego, w 
celu poprawy jakości nauczania; rozwój kadry pedagogicznej poprzez stypendia 
i szkolenia, nawiązanie szerszej współpracy z zagranicznymi i krajowymi 
ośrodkami edukacyjnymi w celu wdrażania innowacji w systemie nauczania; 
modernizacja infrastruktury dydaktycznej placówek oświatowych 
Proponowane projekty do realizacji:  

1. Rozbudowa bazy dydaktycznej I LO  im. Adama Mickiewicza w 
Węgrowie  

2. Rozbudowa bazy dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Sadzewicz w Łochowie  

 Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół 
Ponadgimazjalnych w Węgrowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 Uwaga nieuwzględniona. 
Cel 10 Uwaga nieuwzględniona. Wsparcie w obszarze 

infrastruktury zaplanowano jako uzupełniające do realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z EFS. 
 

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 

118 Uwarunkowania 
zewnętrzne procesu 
programowania RPO 
WM na lata 2014-2020 

Na stronie 17 stwierdzono, że „nowy program operacyjny będzie finansowany z 
dwóch funduszy: EFRR oraz EFS”, natomiast w analizie SWOT dotyczącej celu 
7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, jako 
zagrożenie wymieniono brak środków na przygotowanie projektów. 
Stwierdzenia pozostają w sprzeczności; uznanie takiej sytuacji za możliwą pod 
znakiem zapytania stawia szanse na realizację programu 

Uwaga nieuwzględniona.  
Wyjaśnienie: Przytoczone Zagrożenie dotyczy braku 
środków własnych beneficjentów na koszty przygotowania 
projektów, które mają być dofinansowane z funduszy UE. 
Trzeba je ponieść przed aplikowaniem o dofinansowanie, a 
w przypadku projektów transportowych są to często bardzo 
duże kwoty.  
 

119 Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
 

W podrozdziale Transport jako jeden z głównych problemów systemu 
transportowego w zakresie infrastruktury drogowej wskazano brak odpowiedniej 
ilości sprawnych połączeń obwodowych o wysokiej przepustowości zarówno 
w Warszawie jak i w jej sąsiedztwie, a także w pozostałych miastach regionu. 
Jednocześnie nie sformułowano zdecydowanych uwag w sprawie ograniczenia 

 

Uwaga nieuwzględniona: Działania mające na celu 
ograniczenie problemu opisanego w diagnozie, są ujęte w 
opisie obszaru wsparcia.  
 



Załącznik nr 9  

Tabela zmian – konsultacje społeczne Założeń do RPO WM 2014-2020 

tego problemu. 
Przy uwzględnieniu: wzrastającego deficytu przestrzeni komunikacyjnej 
wynikającego  z żywiołowego wzrostu ruchu samochodowego, złego stanu 
środowiska i 
niedostatku środków finansowych za uzasadnione  należałoby uznać wskazanie 
jako alternatywy dla 
motoryzacji indywidualnej  -dynamicznego rozwoju transportu publicznego oraz 
zwiększanie jego atrakcyjności.  
Cel tematyczny 6: 
Wsparcie w zakresie monitoringu wód podziemnych  
i powierzchniowych 
Ochrona stanu ilościowego  
i jakości wód podziemnych  
i powierzchniowych; zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej 
Cel tematyczny 7: 
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych  
- uwzględnienie w założeniach zadania dotyczącego budowy Paszkowianki jako 
elementu łączącego autostradę A 2 z trasą  Warszawa-Katowice oraz 
Warszawa-Kraków 
Budowa Paszkowianki jest niezbędnym elementem obwodnicy Pruszkowa i 
innych miejscowości naszego Powiatu. Aktualne połączenia drogowe z 
autostradą A 2 od węzła w Pruszkowie już są niewydolne, a ich przepustowość 
ulegnie jeszcze pogorszeniu po wprowadzeniu opłat autostradowych od 
Pruszkowa w kierunku zachodnim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 6: Uwaga nieuwzględniona: Obszary zaznaczone w 

uwadze prawdopodobnie będą w obszarze wsparcia 
programów krajowych. 
 
 
 
 
 
 
Cel 7 – Uwaga nieuwzględniona:  Budowa „Paszkowianki” 

wpisuje się w założenia Priorytetu VII RPO 2014 – 2020.  
 
Projekty prosimy zgłosić za pośrednictwem aplikacji 
Mazowiecki Bank Projektów dostępny również poprzez 
stronę www. rpo.mazovia.pl. 

120 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

W analizie SWOT dla celu 7 nie uwzględniono dla transportu drogowego i 
szynowego istotnych czynników dotyczących słabych stron, szans i zagrożeń.  
Określoną jako zagrożenie – „Degradację niemodernizowanych linii kolejowych i 
starzenie się taboru” – należałoby raczej uznać jako słabą stronę niż zagrożenie 
i dołączyć do zapisu proponowanego w pkt. 1.2 w drugim tiret. Za uzasadnione 
należy uznać dodanie: 
1. W zakresie słabych stron: 

1.1 dla transportu drogowego 

- długoletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury drogowej, powodujące 
bardzo zły stan części dróg 

- nienowoczesny system zarządzania i sterowania ruchem 
1.2 dla transportu szynowego 
- wymagające modernizacji przystanki i dworce 
- wyeksploatowany tabor 
- skomplikowany system organizacyjny - problem finansowania przewozów, 

współpracy przewoźników 
2. W zakresie szans 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
„Degradację niemodernizowanych linii kolejowych i 

starzenie się taboru”  uznano jako zagrożenie, wobec 

braku nieadekwatnych do potrzeb inwestycji w nowy tabor i 
modernizacji jedynie części linii kolejowych które 
zostaną uzupełnione jako słabe strony w analizie SWOT we 
WP RPO WM 2014 - 2020: 
- Niska jakość infrastruktury kolejowej na liniach 
regionalnych; 
- Słaby stan techniczny znacznej części taboru kolejowego; 
  
Ad1.1 długoletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury 
drogowej są tylko jedną z przyczyn złego stanu dróg, który 
został ujęty w słabych stronach  - " niskiej jakości i 
niewystarczającej przepustowości uzupełniającej 
infrastruktury drogowej " 
Ad 1.2.  
słabe strony w analizie SWOT we WP RPO WM 2014 - 
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2.1 dla transportu szynowego 
- wysoka i niewykorzystana w obecnych warunkach zdolność przewozowa 

2020 zostaną uzupełnione: 
- Niska jakość infrastruktury kolejowej na liniach 
regionalnych; 
- Słaby stan techniczny znacznej części taboru kolejowego; 
Ad.2.1 
Zdolność przewozowa jest cechą poszczególnych 
przewoźników kolejowych. 
Bardziej zasadne uważamy uzupełnienie Mocnych stron o 
zapis: "Obecność regionalnych przewoźników kolejowych 
świadczących coraz wyższą jakość usług" 
 

Urząd Gminy Puszcza Mariańska 

121 Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 4 

Wsparcie dla rozwoju sieci gazu ziemnego na terenach wiejskich  (cześć 
zachodnia woj. Mazowieckiego). Sieć gazowa znacznie zmniejszy emisje CO2 

Uwaga nieuwzględniona: 
Prawdopodobnie obszar ten znajdzie się w zakresie 
interwencji programów krajowych. 

Powiat Płoński 

122 Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 2, Cel 4, Cel 5, Cel 
7, Cel 9, Cel 10 

Cel 2 W zakresie eusług w sektorze publicznym proponujemy uwzględnić 
możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia pracowni informatycznych w 
szkołach, rozwoju e usług w oświacie (np. elektroniczne biblioteki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 4 W zakresie zmniejszenia uciążliwości transportu w mieście wnosimy o 

rozszerzenie działań na wszystkie miasta, a nie tylko do „aglomeracji, w których 
odnotowano przekroczenia norm”. W ramach typów projektów proponujemy 
uwzględnienie budowy ciągów pieszorowerowych, parkingów. W naszej ocenie 
realizacja celu może zostać osiągnięta także poprzez przebudowę skrzyżowań 
oraz modernizację nawierzchni ulic (np. wydzielenie dodatkowych pasów 
ruchu).   
 
 
Cel 5 W zakresie celu 5 proponujemy zapewnić możliwość dofinansowania 

budowy i rozbudowy obiektów ochrony przeciwpożarowej, w tym strażnic. 

Cel 2  - Uwaga częściowo uwzględniona - Zakup 

wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach nie jest 
przewidziany do dofinansowania w perspektywie 
programowania 2014-2020. Ponadto dane statystyczne, 
zawarte w diagnozie społeczno – gospodarczej, wykazują 
wysokie nasycenie mazowieckich szkół w sprzęt 
informatyczny, w tym również dostęp do Internetu. 
 
Natomiast możliwa będzie ewentualnie realizacja projektów 
z zakresu e-edukacji, chociaż na obecnym etapie 
przygotowania dokumentów programowych, brak jest w 
diagnozie społeczno – gospodarczej danych statystycznych 
potwierdzających konieczność wzmocnienia tej sfery. 
 
 
 
Cel 4 – Uwaga częściowo uwzględniona: Z opisu celu 4 

zostanie usunięte słowo „aglomeracji”, jednakże wsparcie 
powinno być kierowane tak, gdzie jest możliwa w 
najwyższym stopniu realizacji celów Strategii Europa 2020.  
Na ternie Mazowsza  dla stref 16 powiatów Mazowsza oraz 
Warszawy i Radomia przygotowano programy ochrony 
powietrza, wiec nawet gdyby wsparcie zostało ograniczone 
do terenów, gdzie nastąpiły przekroczenia norm,  obszar 
interwencji będzie szeroki.  
 
Cel 5 – Uwaga częściowo uwzględniona. Zapis zostanie 
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Wnosimy także o zapewnienie środków na zakup sprzętu gaśniczego i 
specjalistycznego do usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
 
Cel 7 W związku z dużymi potrzebami w zakresie budowy dróg lokalnych 

wnosimy o zapewnienie możliwości finansowania takich inwestycji. Obecne 
zapisy nie przewidują takiego wsparcia. 
 
 
Cel 9 Dla realizacji celu konieczne jest zapewnienie możliwości: 

- budowy nowych zakładów opieki leczniczej 
- budowa, rozbudowa infrastruktury opieki zdrowotnej (szpitale), zakup sprzętu i 
wyposażenia diagnostycznego.  
- utworzenia i utrzymania noclegowni dla osób bezdomnych i potrzebujących 
- dofinansowania budowy i rozbudowy infrastruktury specjalistycznych domów 
pomocy społecznej.  
- utworzenia i utrzymania dziennych placówek opieki nad dzieckiem oraz 
domów dziennego pobytu dla osób starszych.   
 
 
 
 
 
Cel 10 Wnosimy o zapewnienie środków na budowę i rozbudowę infrastruktury 

oświatowej wraz z jej wyposażeniem oraz na budowę internatów z uwagi na 
kształcenie zawodowe dla potrzeb regionu. Naszym zdaniem brakuje również 
środków inwestycje związane z edukacją osób o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia.  

zmodyfikowany.  
 
 
Cel 7 -  Uwaga nieuwzględniona. Drogi lokalne będą 

wspierane w bardzo ograniczonym zakresie. Tylko jako 
uzupełnienie sieci TEN-T. Szczegółowy zakres terytorialny 
oraz przedmiotowy wsparcia infrastruktury drogowej 
zostanie określony na późniejszym etapie po akceptacji 
Umowy partnerstwa przez KE.  
 
 
 
Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach uwzględnionych w 
projekcie RPO WM 2014-2020 działań w celu 
szczegółowym „Zwiększenie dostępności do infrastruktury 
społecznej, w tym zdrowotnej”,  inwestycje powiązane z 

realizowanym wsparciem  będą miały – zgodnie z 
dokumentem MRR  „Podział interwencji pomiędzy poziom 
krajowy i regionalny” określony maksymalny pułap środków 
możliwych do wykorzystania z EFRR.   

Cel 10 -  Uwaga nieuwzględniona, wsparcie w obszarze 

infrastruktury zaplanowano jako uzupełniające do realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z EFS.  
 
 

123 Uwagi ogólne Wnioskujemy, o utworzenie ZIT dla subregionów. Naszym zdaniem ZIT 
powinien zawierać możliwość realizacji inwestycji lokalnych w tym szczególnie 
dróg.. Proponujemy by każdy powiat, wchodzący w skład ZIT miał realny wpływ 
na określenie rodzaju  działań w ramach niego realizowanych.   Proponujemy by 
środki na finansowanie ZIT były dwufunduszowe. 

Uwaga częściowo uwzględniona. Wymiar terytorialny 
zostanie opisany w RPO WM. 

 Sieć Naukowa MSN  

124 Cel 1 Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

W Założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 problematyka Wspierania badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji jest traktowana priorytetowo. Lektura 
dokumentu od tej strony otwiera nowe możliwości dyskusji nad możliwościami 
partycypacyjnych strategii innowacji dla Polski i Europy. Przedstawiony 
dokument odnosi się do statystycznego obrazu Województwa Mazowieckiego 
na tle Polski i Europy. Wskazuje na dystans innowacyjny w stosunku do Europy 
oraz wyróżniającą się pozycję województwa wśród polskich regionów. Odnosi 
się to do nakładów na B+R, patentów czy współpracy nauki i biznesu. 
Zastosowane podejście wynika częściowo z istniejących dokumentów 

Uwaga częściowo uwzględniona 
 
Dokument stanowi Założenia do RPO. Wizja rozwoju 
województwa zostanie nakreślona w Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Innowacyjne Mazowsze do 
roku 2030 oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 
w kontekście inteligentnej specjalizacji (RIS3). 
 
Część z zarzutów, które zostały skierowane nie powinny być 
adresowane do tego dokumentu, bo będą one zawierały się 
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strategicznych oraz wyzwań związanych z dużym zróżnicowaniem sytuacji w 
regionie i dominującą pozycją Warszawy.  
Dokument nie nakreśla wizji, która dałaby szanse na zmniejszenie dystansu 
innowacyjnego. Wydaje się, że obok obrazu opartego na danych 
zagregowanych pokazujących wyzwania strukturalne należałoby przedstawić 
wyniki badań przedsiębiorstw sektora innowacyjnego z uwzględnieniem 
inwestorów w B+R, firm patentujących, posiadających innowacyjne wyroby i 
usługi, jak również tych o szczególnie wysokim tempie wzrostu przychodów i 
zatrudnienia. Materiał powinien uwzględniać  przedstawienie firm innowacyjnych 
mikro, małych i średnich oraz dużych. Szczególnie ważne jest uwzględnienie 
aktywnych firm zagranicznych inwestujących w B+R, patentujących i 
tworzących innowacyjne produkty w województwie. Analizy te powinny być 
prowadzone na poziomie PKD oraz sektorów rozszerzonych pozwalających na 
identyfikowanie efektów mnożnikowych  
Znaczącą luką dokumentu jest nie uwzględnienie wyników badań 
przedsiębiorstw i instytutów od strony wpływu funduszy europejskich na 
przepływ wiedzy oraz wyzwań kadrowych, finansowych oraz instytucjonalnych 
na które natrafiają. Brak jest w opracowaniu kwestii funkcji badawczych i 
przedsiębiorczych uczelni oraz powiązania między sferą edukacji i badań. 
Mikroekonomicznych badań danych jednostkowych przedsiębiorstw nie da się 
zastąpić analizami zagregowanymi. Przedstawiany materiał w niewystarczający 
sposób uwzględnia kwestie wsparcia sektora usług opartych na wiedzy jak i 
transferu wiedzy w trójkącie firma - nauka - samorząd. 
Znaczącą słabością dokumentu jest nie uwzględnienie innowacyjnych efektów 
synergicznych poszczególnych najważniejszych obszarów RPO WM. Prowadzi 
to do nie wystarczającego uwzględnienia w dokumencie innowacji w sferze 
publicznej, ekoinnowacji czy innowacyjnych modeli biznesowych. Niepokoi brak 
w opracowaniu powiązań między nakładami i wynikami. Dotyczy to w 
szczególności kwestii efektywności nakładów w sferze B+R i efektywności 
alokacji funduszy. Zwraca uwagę brak wyników analiz w układzie rozszerzonych 
sektorów z uwzględnieniem efektów mnożnikowych oraz bardziej 
rozbudowanych analiz struktury nakładów na innowacje. 
Istnieje możliwość, że opracowany dokument przyczyni się do utrwalenia 
istniejących zależności strukturalnych, stereotypów i dotychczasowych trendów. 
Nie negując znaczenia ciągłości należy pamiętać o wyjściu naprzeciw 
potrzebom firm innowacyjnym, ich zmaganiu się z barierami finansowymi, 
instytucjonalnymi i biurokratycznymi. Niezbędne wydaje się większe powiązanie 
między celami tematycznymi Programu i uczynienia z innowacji realnej siły 
napędzającej rozwój w poszczególnych obszarach. Trzeba zmienić dokument 
tak aby uwzględnić zarówno fundamenty innowacji (takie jak dostęp do wiedzy, 
edukacja na wysokim poziomie, standaryzacja i normalizacja, efektywna 
alokacja) absorbcja wiedzy, jak i najnowsze przemiany w tym obszarze takie jak 
innowacje konsumenckie, modele społecznościowe czy w sferze niematerialnej. 

w innych np.: Doświadczeniach, czy samym projekcie RPO 
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Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS/Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach 

125 Wstęp W projekcie dokumentu we wstępie można przeczytać, iż „W procesie 
programowania regionalnego programu operacyjnego w relacji do KSRR, 
priorytetowe znaczenie dla województwa mazowieckiego będzie miała 
koncentracja na następujących przedsięwzięciach określonych w ramach prac 
nad KSRR, jako podejmowanych wspólnie przez rząd i samorząd:  
• wzmocnienie metropolitalnych funkcji Warszawy;  
• rozwój innowacyjnych branż działalności gospodarczej Województwa;  
• poprawa spójności przestrzenno-funkcjonalnej;  
• wzmacnianie policentrycznego obszaru metropolii warszawskiej; 
• poprawa jakości edukacji na obszarach wiejskich.”  
(strona 10) Brakuje priorytetu, związanego z kierunkowaniem wsparcia na 
subregion siedlecko-ostrołęcki. 
Zdaniem Kadry ROEFS Siedlce ukierunkowanie wsparcia na metropolię 
warszawską przy jednoczesnym pomięciu specyficznych potrzeb i problemów 
subregionu siedlecko-ostołęckiego będzie powodować pogłębianie dysproporcji 
pomiędzy tym subregionem a innymi subregionami województwa. Uwaga 
byłaby mniej istotna, gdyby ww. subregion został objęty programem 
operacyjnym, związanym z rozwojem Polski Wschodniej. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Konstrukcja RPO WM zakłada wsparcie tematyczne przy 
uwzględnieniu  potrzeb subregionalnych. 

126 Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 8  

Brakuje obszaru interwencji w zakresie tworzenia i wzmacniania sieci 
współpracy publicznych i niepublicznych instytucji zatrudnienia z instytucjami 
szkoleniowymi i edukacyjnymi. 
Istnienie sieci oraz jej sprawne funkcjonowanie pozwoli na skuteczne i 
efektywne wykorzystywanie narzędzi, jakie zostaną zaprogramowane w ramach 
EFS. 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Podniesione kwestie zastały zawarte w celu szczegółowym 
nr 3 Wzmocnienie inicjatyw lokalnych na rzecz podniesienia 
aktywności na obszarach wiejskich. 
 

 

RO EFS Ciechanów 

127 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych - I RYNEK 
PRACY, II 
KSZTAŁCENIE 
ZAWODOWE 
MŁODZIEŻY 

  

I RYNEK PRACY  

1. SZANSE 
Propozycja dopisania: a) „Podniesienie świadomości konieczności ciągłego 
podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych”. Najlepsze 
propozycje i rozwiązania różnych działań ukierunkowanych na zmianę rynku 
pracy, opartych na analizach i badaniach nie będą celowe kiedy odbiorcy nie 
będą mieli świadomości konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji. 
Zmieniający się rynek pracy wymusza aktualizację swoich kwalifikacji bądź ich 
uzupełnianie. Aby wejść na rynek pracy bądź na niego powrócić niezbędna jest 
systematyczna weryfikacja posiadanych kwalifikacji. Tylko świadomy i 
zmotywowany pracobiorca jest w stanie być aktywny zawodowo. 
 
b) „Wykorzystanie metod i narzędzi, w tym technologii cyfrowych 
wspomagających edukację”. Wykorzystanie w procesie kształcenia technologii 
cyfrowej jest niewątpliwie uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej oraz pozwala na 
dostosowanie tempa pracy, czasu jaki można poświęcić na naukę (ile i kiedy?). 
 

Uwaga uwzględniona. 
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2. ZAGROŻENIA 
Propozycja dopisania: „Migracja zarobkowa osób w wieku aktywności 
zawodowej” 

Nadal obserwuje się migrację zarobkową osób w wieku aktywności zawodowej, 
w tym osób dobrze wykształconych i tzw. specjalistów w danych dziedzinach do 
państw ościennych, które proponują nie tylko zatrudnienie ale również zaplecze 
socjalne. Odpływ tej grupy pracowników wpływa niekorzystnie na sytuację 
ekonomiczną naszego kraju.  
II KSZTAŁCENIE ZAWODOWE MŁODZIEŻY 

 SŁABE STRONY 
Propozycja dopisania: „Niedoinwestowana baza dydaktyczna utrudniająca 
praktyczną naukę zawodu” 
Ograniczenie teoretycznego poznawania zawodu przez osoby uczące się na 
rzecz praktycznej nauki zawodu w kształceniu zawodowym powinno być 
priorytetem. Praktyka pokazuje, że pracownie praktycznej nauki zawodu są nie 
doinwestowane bądź ich w ogóle nie ma, w związku z czym część zajęć 
praktycznych odbywa się poza szkołą np. u pracodawców. Ma to też również 
zaletę lecz nie przygotowany praktycznie uczeń przez pierwszy okres 
praktycznej nauki zawodu, w obcym dla siebie miejscu wykonuje zadania nie 
związane z nauką ( np. w zakładach fryzjerskich). 
III EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

1 ZAGROŻENIA 
Zamiast zapisu : „Brak informacji o trwałości przedszkoli/innych form po 
zakończeniu finansowania w ramach POKL”, proponuje się zapis: „ Likwidacja 
placówek przedszkolnych po okresie dotowania i ustaniu zobowiązania przez 
organy prowadzące dotyczącego czasookresu funkcjonowania placówki po 
ustaniu finansowania w ramach POKL”. Beneficjenci otrzymujący wsparcie w 

ramach POKL na funkcjonowanie ośrodków przedszkolnych zobowiązuje się do 
utrzymania ośrodka przez jakiś czas po ustaniu finansowania. Tę informację 
składa na oświadczeniu 
 

Ad.2. Uwaga częściowo uwzględniona. 
 Do diagnozy i analizy SWOT wprowadzono elementy 
związane z migracją wewnątrz wojewódzką. Na tej 
podstawie w ramach celu priorytetowego nr 8 wyodrębniono 
cel szczegółowy nr 2 Wspieranie mobilności zawodowej. 
 
 
 
Ad. Kształcenie zawodowe młodzieży 

Uwaga uwzględniona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. Edukacja przedszkolna - Uwaga częściowo 
uwzględniona. 

ROEFS w Radomiu 

128 Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych .Cel 9 

Cel.9 Wsparcie aktywnej integracji Działania powinny obejmować osoby 
wykluczone społecznie, w tym mniejszości etniczne, narodowe, osoby 
opuszczające zakłady penitencjarne, trudną młodzież. Działania powinny być 
oparte na głębokiej analizie sytuacji danych grup i dostosowaniu do nich 
indywidualnego wsparcia. W obecnym okresie programowania szczególnym 
wsparciem objęto osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Nowa 
perspektywa powinna dać szansę również osobom opuszczającym zakłady 
karne, trudnej młodzieży i przedstawicielom mniejszości narodowych i 
etnicznych. Należałoby dostosować odpowiednie narzędzia do indywidualnych 
potrzeb beneficjentów. 
Cel 9. Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej i społecznej na terenie 

Uwaga uwzględniona 
Zapisy Założeń do RPO WM 2014-2020 i wstępnego 
projektu RPO WM 2014-2020 nie wykluczają wsparcia dla 
wymienionych grup osób. W dalszych etapach prac nad 
Programem, określone zapisy będą mogły być 
doprecyzowane z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi. 
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Mazowsza. Należałoby uwzględnić działania informacyjne i promocyjne 
dotyczące promocji zdrowia. Ważnym elementem realizacji tego celu będzie 
odpowiednia promocja uwzględniająca nowoczesne techniki informacyjne. 
 
 

Uwaga uwzględniona 
 

129 Propozycja konsultacji 
społecznych projektu 
RPO WM 

Położenie nacisku na  przeprowadzenie konsultacji subregionalnych. Dla 
odpowiedniej realizacji projektu RPO WM ważnym będzie przeprowadzenie 
konsultacji na poziomie subregionalnym, biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
potrzeb regionów. 

Uwaga uwzględniona 

130 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

1. Analiza SWOT dotycząca celu tematycznego 8. 

 Należałoby ująć w Słabych stronach informacje o niskiej aktywności zawodowej 
osób wykluczonych, w tym trudnej młodzieży, mniejszości etnicznych np. 
Romowie oraz   brak odpowiedniej promocji zatrudnienia takich osób.  

Środowiska wykluczone w województwie mazowieckim oraz innych regionach 
kraju mają podwójną barierę w odnalezieniu się na rynku pracy. W 
niesprzyjających warunkach: kryzys, uprzedzenia, bezrobocie ich sytuacja ulega 
poważnemu pogorszeniu co wpływa na ogólną sytuację społeczną. Aby temu 
przeciwdziałać należy stwarzać dodatkowe warunki zatrudnienia i promować 
pozytywny wizerunek.  
2. Brak odpowiednich warunków dodatkowego kształcenia i doszkalania 
zawodowego przez kobiety posiadające dzieci.  
Pomimo wielu działań sytuacja kobiet na rynku pracy, w tym długotrwale 
bezrobotnych nie sprzyja ich powrotowi do pracy. Aby temu przeciwdziałać 
należałoby udzielić wsparcia biorąc pod uwagę ich sytuację społeczną i 
rodzinną. 
 

Ad.1 Uwaga uwzględniona.  
Zakres tematyczny podniesiony przez Konsultanta został 
włączony w działania celu szczegółowego nr 1 Zwiększenie 
aktywności zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy, w tym 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo chcących podjąć 
zatrudnienie. W grupach defaworyzowanych określonych w 
RPO mogą znaleźć się również Romowie. Ponadto 
działania wobec osób wykluczonych, w tym Romów, są 
przedmiotem zainteresowania priorytetu nr 9. 
 
Ad. 2 Uwaga uwzględniona.  
Zakres tematyczny podniesiony przez Konsultanta został 
włączony w działania celu szczegółowego nr 1 Zwiększenie 
aktywności zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy, w tym 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo chcących podjąć 
zatrudnienie. Ponadto kwestie związane z kształceniem 
ustawicznym, w tym kobiet są przedmiotem zainteresowania 
priorytetu nr 10. 
 
 

ROEFS Ostrołęka 

131 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

Kształcenie ustawiczne, MOCNE STRONY:  
– 604 aktywne placówki 
Dosyć duża liczba potencjalnych projektodawców 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

132 Priorytet inwestycyjny 
10.1 Ograniczenie 
przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie 
równego dostępu do 

Regionalny Program Operacyjny: 

 Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
Działanie zaproponowane przez MEN: 

o Wsparcie systemu edukacji przedszkolnej, w tym głównie  dla 
obszarów/ środowisk defaworyzowanych. 

Krajowy oraz Regionalny Program Operacyjny: 

Uwaga częściowo uwzględniona. Uwagi MEN w zakresie 
linii demarkacyjnej będą wykorzystane podczas negocjacji 
Kontraktu Terytorialnego. 
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edukacji elementarnej, 
kształcenia 
podstawowego i 
średniego 

 Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie 
metod aktywnego i praktycznego uczenia się na wszystkich etapach 
edukacyjnych: kontynuacja wdrażania rozwiązań w obszarze e-
edukacji (podręczniki szkolne, przygotowanie nauczycieli do 
wykorzystywania ICT w procesie kształcenia, opracowanie materiałów 
metodycznych i dydaktycznych z wykorzystaniem ICT), modernizacja 
treści i metod kształcenia. 
Działania zaproponowane przez MEN: 

o Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych 
technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów; 

o Rozwijanie oferty publicznych elektronicznych zasobów 
edukacyjnych; 

o Doskonalenie podstaw programowych wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego, w tym opracowanie 
modelowych programów nauczania; 

o Wspieranie szkoły w zakresie pracy z uczniem młodszym w 
szkole i placówce na każdym kolejnym etapie kształcenia; 

o Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i 
nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez całe 
życie (w tym wspieranie rozwoju; 

o Rozwój nowych form organizacyjnych w kształceniu 
zawodowym dorosłych; 

o Opracowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych do 
kształcenia zawodowego; 

o Tworzenie w szkołach i placówkach warunków do stosowania 
w nauczaniu i wychowaniu metod i form organizacyjnych, 
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej (w tym wspieranie 
rozwoju kompetencji nauczycieli). 

 

 Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu za pomocą i w edukacji. 
Działania zaproponowane przez MEN: 

o Wsparcie dla szkół i placówek z obszarów/środowisk 
defaworyzowanych (w oparciu o wyniki badań edukacyjnych); 

o Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji 
w szkołach/placówkach oświatowych; 

o Wzmacnianie partycypacji społecznej w szkole; 
o Wsparcie dla uczniów migrujących. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost jakości 
edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (programy 
rozwojowe szkół, pomoc stypendialna). 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, 
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również poprzez wspieranie jednostek systemu oświaty w 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami; 

o Wzmacnianie kompetencji społecznych i rozwoju 
kreatywności młodego pokolenia  (w tym wspieranie rozwoju 
kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół i placówek w 
nowoczesne narzędzia nauczania). 

 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego (programy 
rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tworzenie w 
szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, rozwój współpracy 
szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem, w tym 
zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyższymi). 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego 
warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej; 

o Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego 
z ich otoczeniem, w tym zwłaszcza z pracodawcami i 
szkołami wyższymi (staże i praktyki dla uczniów w 
przedsiębiorstwach, rozwój współpracy szkół z uczelniami). 

 

133  
Priorytet inwestycyjny 
10.3 Poprawa 
dostępności i wspieranie 
uczenia się przez całe 
życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji 
pracowników i osób 
poszukujących pracy, 
zwiększenie 
dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy 
m.in. przez poprawę 
jakości kształcenia 
i szkolenia zawodowego 
oraz utworzenie i 
rozwijanie systemów 
uczenia się poprzez 
praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy 

 
Regionalny Program Operacyjny: 

 Wsparcie dla osób dorosłych chcących podnosić swoje umiejętności, 
wiedzę i kompetencje poprzez udział w edukacji formalnej, 
pozaformalnej i nieformalnej. 
Działanie przewidziane przez MEN: 

o Poszerzenie oferty kursów zawodowych dla osób dorosłych 
realizowanych we współpracy z pracodawcami. 

 
Krajowy oraz Regionalny Program Operacyjny: 

 Dostosowanie kształcenia i szkolenia do wymagań gospodarki i rynku 
pracy poprzez rozwijanie systemowej współpracy przedstawicieli 
specjalistów w zakresie określonych dziedzin wiedzy, pracodawców, 
przedsiębiorców w projektowaniu oferty, treści oraz warunków 
realizacji kształcenia i szkolenia. 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych; 

o Tworzenie innowacyjnych ofert edukacyjnych dla dorosłych w 
zakresie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności uczenia 
się przez całe życie (MEN+MPiPS+MNiSW); 

o Promowanie umiejętności uczenia się przez całe życie – 

 
Uwaga częściowo uwzględniona. Uwagi MEN w zakresie 
linii demarkacyjnej będą wykorzystane podczas negocjacji 
Kontraktu Terytorialnego. 
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z pracodawcami. 
 

kampanie informacyjne (MPiPS+MNiSW+MEN); 
o Ocena dopasowania kompetencji osób (w tym absolwentów) 

do potrzeb rozwojowych gospodarki (MPiPS+MNiSW+MEN); 
o Modernizacja treści i metod kształcenia zawodowego poprzez 

włączenie pracodawców w system identyfikacji potrzeb 
kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz weryfikacji 
wymagań kwalifikacyjnych, zwłaszcza w ujęciu sektorowym. 

 Wypracowanie mechanizmów umożliwiających ocenę jakości usług 
świadczonych przez instytucje szkoleniowe, edukacyjne, w tym korektę 
treści programów kształcenia. 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Rozwój partnerstw wiedzy „szkoły/pracodawcy/uczelnie” – 
wdrażanie standardów jakości kształcenia zawodowego i 
uczenia się dorosłych. 

 Wsparcie instytucji dostarczających usługi edukacyjne dla osób 
dorosłych w zakresie podnoszenia jakości, trwałości ich oferty oraz 
powiązań z gospodarką. 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe (staże w 
przedsiębiorstwach z zakresu nowych technologii, studia 
podyplomowe, zagraniczne staże i praktyki zawodowe, tworzenie 
forum wymiany doświadczeń, w tym programy przekwalifikowania 
nauczycieli uzupełnione instrumentami aktywizacyjnymi). 
Działania przewidziane przez MEN: 

o Wzmacnianie systemu wspierania szkolnictwa zawodowego 
ukierunkowane na rozwój szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe; 

o Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
działań na rzecz nauczycieli zmieniających zawód lub 
kwalifikacje; 

o Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we 
współpracy z rynkiem pracy. 

Jednocześnie, pragnę zwrócić uwagę, iż przedstawiona powyżej (odmienna od 
zawartej w Państwa kwestionariuszu) nazwa priorytetu inwestycyjnego 10.3, 
jest nazwą zaakceptowaną przez IZ POKL oraz funkcjonującą w takiej formie 
w dokumencie Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia 
Umowy Partnerstwa, w związku z tym proponuję ujednolicić nazewnictwo 
priorytetu inwestycyjnego 10.3. 

Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku  

134 Określenie wstępnych Cel tematyczny 8 Uwaga uwzględniona częściowo.  
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obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 8 

Wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników  

 wsparcie dla osób do 25 roku i po 50 roku życia 
bezrobocie dotyka społeczność w każdym wieku,bezrobocie osób w wieku 25-
50 jest najtrudniejsze, bo zwykle dotyczy osób, które mają rodziny, kredyty, zbyt 
wąskie doświadczenie, żeby szybko przekwalifikować się, więc chętniej 
podejmą pracę w innej miejscowości. Z kolei wspieranie mobilności osób po 50 
roku życia m.in. ze względów rodzinnych może okazać się bardzo mało 
efektywne. 
Wyznaczanie granic wiekowych nie sprawdzi się w różnych subregionach 
województwa 

 Zaangażowanie Instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie 
pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Proponujemy dopisać oraz 
wsparcie psychologiczne 

 

W części dotyczącej wieku  grup wsparcia. Nie można objąć 
wsparciem grupy 50+ z powodu niezgodności z projektem 
UP. W pracach nad Projektem RPO WM zawarto zapisy 
uwzględniające pozostałe wnioski. 

135 Konsultacje społeczne 
prowadzone w 
regionach 
 

Zróżnicowanie potrzeb regionów pozwoli na bardziej obiektywną ocenę 
realizacji projektu RPO WM 
 

Uwaga uwzględniona 

136 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 

CEL 8  

Wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników  
 
Słabe strony 
Proponujemy dopisać 
do punktu 

 Niska ogólna liczba podmiotów gospodarczych w gminach o charakterze 
rolniczym i turystycznym 

CEL 10 

Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
 
Kształcenie zawodowe młodzieży (technika, szkoły zawodowe 
 
Słabe strony 

 Niedostateczne wsparcie młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego, 
skutkujące przypadkowością wyborów szkoły oraz nieumiejętnością 
poruszania się po rynku pracy 

Nowa perspektywa powinna dać szansę wsparcia szkół w zakresie prowadzenia 
systemowego doradztwa zawodowego jako cyklicznych i kompleksowych zajęć, 
np. podczas obowiązkowych lekcji wychowawczych, lub nawiązanie stałych 
dwustronnych, np. rocznych porozumień miedzy szkołami a instytucjami 
oferującymi zewnętrzne usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów 
danej placówki. 

 Brak strategii rozwoju edukacji, skutkujący brakiem punktu odniesienia dla 
szkół w zakresie kierunków kształcenia 

Cel 8 - Uwaga uwzględniona w zakresie celu nr 8. 

W dalszych pracach nad Projektem RPO WM zawarto 
informacje wnioskowana w analizie SWOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10 - Uwaga częściowo uwzględniona – zmodyfikowano 

zapisy w analizie SWOT w zakresie Celu 10. 
Wsparcie dot. systemów i struktur będzie prowadzone z 
poziomu krajowego. 
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 Słabe wsparcie systemowe dla szkolnictwa w wybranych branżach 
gospodarki, uznanych za kluczowe dla rozwoju województwa 

Systematyczne prowadzenie kompleksowych badań i analiz z zakresu rynku 
pracy i kształcenia, prezentowanie wyników np. w formie raportów, nt. 
perspektyw rozwoju rynku pracy w województwie i powiatach.  

 Niska ranga kształcenia zawodowego wśród rodziców i uczniów 
Podjecie działań na rzecz poprawy wizerunku, budowy prestiżu i promocji 
korzyści związanych z nauką w ponadgimazjalnych szkołach zawodowych 
(np. kampanie reklamowe)  

 Niski poziom kompetencji społecznych młodzieży, wchodzących na rynek 
pracy.  

Modyfikowanie programów nauczania lub przygotowanie autorskich programów 
nauczania wykorzystujących metody aktywizujące i rozwijające kluczowe 
kompetencje społeczne wśród uczniów  
Począwszy od edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem edukacji rodziców. 
Promocja klubów wolontariatu i innych tego typu form. 

 Niski poziom praktycznych umiejętności wymaganych przez przyszłych 
pracodawców wśród absolwentów  

Nawiązanie stałej współpracy szkół ze środowiskami przedsiębiorców – 
programy staży i praktyk umożliwiający młodym ludziom zdobycie niezbędnego 
doświadczenia w zawodzie, a firmie wybranie najlepszych uczniów do 
późniejszej pracy. System zachęt dla przedsiębiorców przyjmujących na 
praktyki i/lub staże. 
Szanse 

 Rozszerzenie oferty szkół zawodowych o dodatkowe kursy i możliwość 
zdobycia kwalifikacji uzupełniających do tych zdobywanych w szkole 

 Niż demograficzny skutkujący eliminacją z rynku pracy szkół słabych oraz 
koniecznością zmian w zakresie programów kształcenia 

 
Zagrożenia 

 Niestabilność przepisów prawa, za dużo zmian równocześnie. 

 Zbyt powolny proces reformowania systemu szkolnictwa na poziomie 
administracji rządowej 

  Zbyt dużo reform skutkuje zmianami na papierze, powoduje oparcie się na 
„znanych, starych sposobach”. 

 

Towarzystwo AMICUS 

137 Zarys diagnozy 
społeczno-gospodarczej. 
Cel 8,9,10 

W diagnozie brak jest analizy przyczyn długotrwałego bezrobocia, w tym 
szczególnie wśród kobiet, które są grupą w większym stopniu niż mężczyźni 
narażoną na wykluczenie społeczne. 
W analizie funkcjonujących form opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola) brak 
jest informacji o korelacji tych form z przeciwdziałaniem/ występowaniem 
bezrobocia w kontekście ról płciowych. 

Uwaga uwzględniona częściowo z uwagi na optymalizację 
części diagnostycznej projektu RPO WM. 
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Poznanie przyczyn długotrwałego bezrobocia, w szczególności w powiatach w 
których odsetek osób długotrwale bezrobotnych jest znaczny umożliwi 
ukierunkowanie działań RPO WM na przeciwdziałanie temu zjawisku. 
Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego SPO RZL, istnieje znacząca 
korelacja pomiędzy zapewnieniem opieki nad dziećmi i aktywnością zawodową 
rodziców, w szczególności kobiet. Warto byłoby przyjrzeć się temu zjawisku i 
zaplanować w RPO WM odpowiednie działania w zakresie wspierania opieki 
nad dziećmi w kontekście rynku pracy. 

138 Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych 
Cel 2, Cel 10, Cel 8 

Cele nr 2 na stronie 82 „Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań ICT, w tym 
umożliwiających świadczenie transakcji internetowych i trans granicznych na 
rynku międzynarodowym” nie jest w pełni adekwatny z uzasadnieniem jego 
realizacji, gdzie projektodawca wskazuje na konieczność wdrożenia systemów 
ERP, CRM, czy wykorzystanie e-commerce. 
Systemy ERP i CRM nie oznaczają, że zostanie zrealizowane prowadzenia 
transakcji internetowych i transgranicznych na rynku międzynarodowym.  

Należy zastanowić się nad pożądaną skalą projektów, czy istotnie ma być to 
rynek międzynarodowy. W diagnozie zabrakło odniesienia, jak wiele firm z 
sektora MSP współpracuj, czy planuje rozpoczęcie współpracy z kontrahentami 
zagranicznymi, i przede wszystkim należy zdiagnozować, czy nasze rodzime 
firmy znają systemy informatyczne swoich potencjalnych partnerów, z którymi 
ewentualnie mogliby się zintegrować.  

Mając na uwadze doświadczenia z wcześniejszych naborów należy stwierdzić, 
że większość realizowanych projektów ograniczała się do wdrożenia systemów 
CRM i ERP, usprawniających pracę przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w skali regionalnej/krajowej.  

Ponadto należałoby doprecyzować wskaźniki monitorowania celów 
szczegółowych w obrębie priorytetu II RPOWM – wskaźniki powinny odnosić się 
do wszystkich z zaproponowanych celów. 
 
Cel 10 - W odniesieniu do wsparcia edukacyjnego osób po 35 r.ż oraz osób 
zamieszkujących na obszarach wiejskich rekomenduje się wyraźne 
zaznaczenie w RPO WM priorytetowości tych działań. 
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą społeczno – gospodarczą, osoby po 35 r.ż 
oraz osoby mieszkające na obszarach wiejskich najrzadziej korzystają z 
możliwości uzupełniania wiedzy ogólnej i zawodowej. Dlatego też należy 
szczególnie wspierać te grupy w ramach projektów przewidzianych do 
finansowania w ramach RPO WM. 
 
Rekomenduje się uwzględnienie w RPO WM możliwości dofinansowania nie 
tylko działalności przedszkoli, ale także żłobków. W odniesieniu do wspierania 
opieki przedszkolnej rekomenduje się wskazanie jako priorytetowych projektów 

Cel 2 - Uwaga uwzględniona. W okresie programowania 

2014-2020 finansowane będą nie tylko systemy typu ERP i 
CRM. Dodatkowo przewiduje się realizację projektów w 
zakresie wdrażania zaawansowanych rozwiązań ICT, w tym 
umożliwiających świadczenie transakcji internetowych i 
trans granicznych na rynku międzynarodowym oraz rozwój 
produktów i usług opartych na handlu elektronicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 10-uwagi częściowo uwzględnione. 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 8 - Uwaga uwzględniona w części dotyczącej wsparcia 

żłobków. W projekcie RPO WM zawarto zapisy w celu 
tematycznym nr 8. 
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w zakresie opieki przedszkolnej na obszarach wiejskich, w szczególności 
umożliwiających zapewnienie tej opieki dzieciom pochodzącym z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą społeczno – gospodarczą, poziom rozwoju 
żłobków na terenie województwa jest drastycznie niski. Jednocześnie 
uczestniczenie w opiece żłobkowej znacznie zwiększa szanse edukacyjne 
dzieci oraz wpływa korzystnie na uczestniczenie ich rodziców w rynku pracy. 
Dlatego też rekomenduje się uwzględnienie w RPO WM możliwości 
dofinansowania projektów dotyczących opieki żłobkowej. Jednocześnie analiza 
wskazała na znaczne dysproporcje w dostępności opieki przedszkolnej poza 
centralnym obszarem województwa oraz miastami, a także dla dzieci 
pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też 
proponuje się objęcie priorytetowym wsparciem projektów skierowanych do 
osób zamieszkujących na tych terenach i osób należących do wspominanej 
grupy. 
 
Rekomenduje się położenie większego nacisku na dofinansowanie w ramach 
RPO WM projektów związanych z dostosowaniem kierunków kształcenia w 
szkołach zawodowych do potrzeb rynku pracy (pracodawców). 
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, poważnym czynnikiem ograniczającym 
jakość kształcenia w szkołach zawodowych jest niedostateczna współpraca z 
pracodawcami. Wobec tej obserwacji rekomenduje się uznanie za priorytetowe 
w ramach RPO WM projektów które uwzględniają nawiązanie/ prowadzenie 
współpracy z pracodawcami, prowadzącą do dostosowania programu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
 
 
Rekomenduje się położenie szczególnego nacisku na projekty dotyczące 
edukacji formalnej i pozaformalnej w odniesieniu do osób spoza dużych miast 
oraz osób po 35 r.ż. Jak wykazała przeprowadzona diagnoza społeczno – 
gospodarcza, osoby spoza dużych miast oraz osoby do 35 r.ż. znacznie 
rzadziej niż pozostałe grupy uczestniczą w edukacji formalnej i pozaformalnej. 
Dlatego też, projekty przewidziane do wsparcia w ramach RPO WM powinny 
być w szczególności ukierunkowane na tę grupę odbiorców. 
 
 
Cel 9 – rekomenduje się uznanie za priorytetowe projektów nakierowanych na 
wsparcie rozwoju potencjału pomiotów ekonomii społecznej. Jak wykazała 
przeprowadzona diagnoza społeczno – gospodarcza, podmioty ekonomii 
społecznej posiadają ciągle niewykorzystany potencjał realizacji działań 
zgodnych z celami EFS. Wynika on przede wszystkim z ograniczonych 
zasobów, jakimi one dysponują. W konsekwencji podmioty te nie są w stanie 
zapewnić skutecznej oferty, obejmującej osoby kwalifikujące się do udzielenia 
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przez nie pomocy. Objęcie priorytetowym wsparciem w ramach RPO WM 
podmiotów ekonomii społecznej umożliwi zwiększenie ich potencjału do 
działania i w konsekwencji zwiększenie jakości i skali podejmowanych przez nie 
działań 
 
 
 
 
 
 W odniesieniu do działań skierowanych do sektora podmiotów ekonomii 
społecznej rekomenduje się położenie priorytetu na rozwój kadr NGO 
zajmujących się pomocą społeczną, szczególnie poza terenem centralnej części 
województwa. 
Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą społeczno – gospodarczą, podmioty 
sektora ekonomii społecznej posiadają znaczny potencjał do realizacji działań 
ukierunkowanych na osiąganie celów PO KL. Jednocześnie poziom rozwoju 
tych podmiotów jest szczególnie niski poza centralną częścią województwa. 
Dlatego też rekomenduje się objęcie osób zatrudnionych w podmiotach 
ekonomii społecznej priorytetem w zakresie finansowania projektów w ramach 
RPO WM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel 9 - uwaga uwzględniona 

139 Załącznik nr 3 - Analiza 
SWOT dla 
poszczególnych celów 
tematycznych 
Cel 2 

CEL 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych – jako mocna strona wskazana została 
„centralność geograficzna województwa”.  
Wysoka jakość korzyści płynących z korzystania  
W mocnych stronach jest informacja o dostępie do szerokopasmowego 
Internetu, w słabych stronach z kolei o niskim poziomie infrastruktury 
szerokopasmowej. 
Przy świadczeniu e-usług, informatyzacji sektora MSP, lokalizacji nie ma 
większego znaczenia. Należy zastanowić się nad zasadnością zamieszczania 
tej cechy na I miejscu.  
Należałoby doprecyzować, lub wydzielić obszary o dobrym dostępie do 
szerokopasmowego Internetu oraz dobrym dostępie do infrastruktury 
teleinformatycznej. 

Uwaga uwzględniona.  

140 Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych Cel 6, Cel 
5,  

1. Cel 6 - Dokument porusza kwestie rozwoju turystyki na Mazowszu, 

natomiast nie wskazuje konkretnych działań, które mają zostać podjęte 

w celu rozbudowy/odbudowy/renowacji baz turystycznych. Jest to 

istotne w szczególności w przypadku mniejszych miejscowości, gdzie 

turystyka może stanowić ważny aspekt rozwoju. 

 
2. Cel 5 - W dokumencie nie uwzględniono organizacji pozarządowych 

 
Uwaga nieuwzględniona: Obszar celu 6 został określony 
zgodnie z tym, co dopuszczają Wspólne Ramy Strategiczne 
oraz Position Paper i Założenia Umowy partnerskiej. 
Niestety wg obecnych zapisów tych dokumentów 
rzeczywiście obszar sektora turystyki jest wspierany w 
bardzo ograniczonym wymiarze, ze względu na kwalifikację 
Mazowsza, jako regionu bardziej rozwiniętego. W miarę 
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jako beneficjentów w odniesieniu do działań w ramach Priorytetu V - 

Zmiany klimatyczne i dostosowanie do zmian oraz zarządzanie 

ryzykiem.  

 

Ważny podkreślenia jest fakt, iż w ramach organizacji pozarządowych 
działają grupy ratownicze, organizacje pozarządowe angażują się w 
przedsięwzięcia związane zarówno z zapobieganiem jak i usuwaniem 
skutków sytuacji kryzysowych. Wykorzystanie wiedzy 
i doświadczenia organizacji w tym zakresie z pewnością wpłynie 
pozytywnie na sprawne funkcjonowanie  systemu zarządzania 
kryzysowego oraz przygotowanie społeczeństwa do sytuacji 
kryzysowych.  
 

3. Cel 9 - w dokumencie zbyt ogólnie określono główne grupy 

beneficjentów działań w ramach Celu 9 - Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem. Należałoby wskazać bezpośrednio 

formułę organizacji pozarządowych jako podmiotu uprawnionego do 

realizacji działań w ramach tego priorytetu. 

 
Działalność organizacji pozarządowych stanowi istotny element 
wspierania walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. 
Wykorzystanie potencjału i doświadczenia organizacji pozarządowych 
stanowić będzie istotne wzmocnienie działań ukierunkowanych na cele 
tego priorytetu. 

 

pozyskiwania kolejnych informacji o możliwym zakresie 
interwencji, zakres wsparcia dla turystyki może będzie 
zmieniany. 
 
Uwaga uwzględniona. Organizacje pozarządowej zostały 
wprowadzone do katalogu beneficjentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3. Cel 9 - Uwaga uwzględniona  

Chorągiew Mazowiecka ZHP 

    

141. Określenie wstępnych 
obszarów wsparcia w 
ramach celów 
tematycznych . 
Cel 5, Cel 9,  

1. Dokument porusza kwestie rozwoju turystyki na Mazowszu, natomiast 

nie wskazuje konkretnych działań, które mają zostać podjęte w celu 

rozbudowy/odbudowy/renowacji baz turystycznych. 

 
Jest to istotne w szczególności w przypadku mniejszych miejscowości, 
gdzie turystyka może stanowić ważny aspekt rozwoju. 
 
 
 
 
 

2. W dokumencie nie uwzględniono organizacji pozarządowych jako 

beneficjentów w odniesieniu do działań w ramach Priorytetu V - 

Ad. 1 Uwaga nieuwzględniona: Obszar celu 6 został 
określony zgodnie z tym, co dopuszczają Wspólne Ramy 
Strategiczne oraz Position Paper i Założenia Umowy 
partnerskiej. Niestety wg obecnych zapisów tych 
dokumentów rzeczywiście obszar sektora turystyki jest 
wspierany w bardzo ograniczonym wymiarze, ze względu 
na kwalifikację Mazowsza, jako regionu bardziej 
rozwiniętego. W miarę pozyskiwania kolejnych informacji o 
możliwym zakresie interwencji, zakres wsparcia dla turystyki 
może będzie zmieniany. 
 
 
Ad. 2. Uwaga uwzględniona. Organizacje pozarządowej 
zostały wprowadzone do katalogu beneficjentów. 
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Zmiany klimatyczne i dostosowanie do zmian oraz zarządzanie 

ryzykiem.  

 

Ważny podkreślenia jest fakt, iż w ramach organizacji pozarządowych 
działają grupy ratownicze, organizacje pozarządowe angażują się w 
przedsięwzięcia związane zarówno z zapobieganiem jak i usuwaniem 
skutków sytuacji kryzysowych. Wykorzystanie wiedzy 
i doświadczenia organizacji w tym zakresie z pewnością wpłynie 
pozytywnie na sprawne funkcjonowanie  systemu zarządzania 
kryzysowego oraz przygotowanie społeczeństwa do sytuacji 
kryzysowych.  

3. W dokumencie zbyt ogólnie określono główne grupy beneficjentów 

działań w ramach Priorytetu IX - Wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem. Należałoby wskazać bezpośrednio formułę 

organizacji pozarządowych jako podmiotu uprawnionego do realizacji 

działań w ramach tego priorytetu. 

 
Działalność organizacji pozarządowych stanowi istotny element 
wspierania walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. 
Wykorzystanie potencjału i doświadczenia organizacji pozarządowych 
stanowić będzie istotne wzmocnienie działań ukierunkowanych na cele 
tego priorytetu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 3. Cel 9 - Uwaga uwzględniona 

 


