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2004-2006
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Zintegrowany Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego

1,3 tys. projektów = 1,2 mld zł 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4,9 tys. projektów = 3 mld zł 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego

2,1 tys. projektów = 4,6 mld zł

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego

2,4 tys. projektów = 7,4 mld zł

Ponad 8 mld zł



1,2 mld zł = 1,3 tys. projektów

Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

17,5 tys. osób dorosłych skorzystało ze szkoleń

732 osoby skorzystały z doradztwa 

4,3 tys. osób odchodzących z rolnictwa skorzystało ze szkoleń i kursów 
przekwalifikowujących

405 osób dostało dotacje na  założenie działalności

197 projektów dotyczących wsparcia mikroprzedsiębiorstw

90 wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 

2007-2013

2,4 tys. projektów = 7,4 mld zł

Ponad 1,3 tys. km wybudowanych i przebudowanych dróg

Ponad 200 jednostek taboru kolejowego (przewóz 127 tys. osób)

70 jednostek taboru komunikacji miejskiej (przewóz 5,4 tys. osób)

Ponad 150 obiektów kulturalnych utworzonych i zmodernizowanych

Zmodernizowano 19 szpitali

Utworzono Lotnisko w Modlinie



Program Operacyjny Kapitał Ludzki

150,5 tys. dorosłych wzięło udział w projektach szkoleniowych ( w tym 24,3 tys. z grupy 50+)

46,2 tys. osób uczestniczyło w projektach dot. aktywnej integracji

2,6 tys. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło kwalifikacje

762 osoby uczestniczyły w stażach i szkoleniach zawodowych

292 dotacje na rozwój przedsiębiorczości 

77 nowych podmiotów ekonomii społecznej

4,9 tys. projektów = 3 mld zł



A konkretniej? 



Rozwój miast i miejscowości

Siedlce 

Poprawa funkcjonowania 

transportu miejskiego

6,2 mln zł 

Zakup 11 niskopodłogowych autobusów  zasilanych 

ekologicznymi biopaliwami 

Modernizacja 93 przystanków

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem



Rozwój miast i miejscowości

Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Konstancinie-

Jeziornej wraz z terenami przyległymi i pasażami 

uzdrowiskowymi (rewitalizacja 12,5 ha)

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym (306 miejsc)

Utworzenie ścieżek rowerowych, pieszych i alejek 

parkowych

Gmina Konstancin-Jeziorna

8,2 mln zł



Rozwój miast i miejscowości

Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze

19,5 mln zł

Oranżeria 

Zespół zabudowań folwarcznych (np. wozownia, 

ptaszarnia)

Rewaloryzacja parku muzealnego (uporządkowanie 

alejek, zieleni, małej architektury)

Remont elewacji zabytkowego neogotyckiego 

zameczku

Tablice multimedialne, e-przewodnik



Rozwój transportu

Lotnisko w Modlinie

143,4 mln zł



Rozwój transportu

Koleje Mazowieckie

131,8 mln zł

11 nowych lokomotyw

Modernizacja 150 elektrycznych zespołów trakcyjnych 



Zdrowie

Szpital 

Ginekologiczno -

Położniczy im. 

Świętej Rodziny 

w Warszawie

28,6 mln zł 
Utworzenie oddziału chirurgii onkologicznej

Nowe podjazdy dla karetek i pacjentów do Izby 

Przyjęć i przychodni

Zakup cyfrowych aparatów RTG i USG

Wprowadzenie systemu monitoringu pacjentów



Zdrowie

Fundacja Ewy 

Błaszczyk "Akogo?"

5,1 mln zł

Aparaty i urządzenia medyczne 

Dostosowanie stanu technicznego do 

możliwości rozpoczęcia funkcjonowania 

pierwszej w Polsce Kliniki "Budzik" dla dzieci w 

śpiączce



Kultura i turystyka 

Miasto Stołeczne 

Warszawa

Warszawa Chopina

696,3 tys. zł 

Aplikacja Selfie with Chopin – Zrób sobie zdjęcie z 

Fryderykiem Chopinem

Aplikacja Chopin in Warsaw - Poznaj Warszawę 

Chopina spacerując śladami kompozytora



Kultura i turystyka 

Miejskie Centrum 

Kultury w Płońsku

9,9 mln zł

Przebudowa i wyposażenie Miejskiego Centrum 

Kultury, m.in. przebudowa sali widowiskowej, 

stworzenie sali do prób tanecznych, 

pracowni dźwięku, reżyserii czy malarstwa   



Kultura i turystyka 

Mazowieckie 

Centrum Sztuki 

Współczesnej 

„Elektrownia” 

w Radomiu

26-600 Strefa kultury

405 tys. zł 

1 bilet cyfrowy = 6 instytucji kultury w Radomiu

strona www.26600.pl

infokioski

aplikacje mobilne Android iOS



Rozwój biznesu

Modernizacja infrastruktury technicznej i 

technologicznej 

Udział w międzynarodowych targach 

Budowa centrum przetwarzania danych i komunikacji

CD Projekt

780 tys. zł



Rozwój biznesu

Creotech

Instruments

629 tys. zł 

Zaplecze produkcyjne systemów satelitarnych



Wspieranie przedsiębiorczości

Płocki Park 

Przemysłowo-

Technologiczny

29,3 mln zł 



Wspieranie przedsiębiorczości

Centrum 

Kreatywności 

Targowa

14,5 mln zł



Wspieranie przedsiębiorczości

Centrum 

Przedsiębiorczości 

Smolna

5,3 mln zł 



Rozwój sektora naukowego

Instytut Technologii 

Materiałów 

Elektronicznych

41,6 mln zł

Utworzenie Centrum Grafenu

i Innowacyjnych Nanotechnologii



Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego w 

Warszawie

40,2 mln zł

Utworzenie Weterynaryjnego Centrum 

Badawczego i Centrum Nauk 

Biomedycznych

Rozwój sektora naukowego



Rozwój rynku pracy 

Zakładanie 

działalności gospodarczej 

JUNIOR ODKRYWCA 
www.juniorodkrywca.pl

Sochaczew



Edukacja 

Miasto Stołeczne 

Warszawa

„Będę atrakcyjnym 

pracownikiem”

468,8 tys. zł

Programy rozwojowe w 395 szkołach

4 tys. uczniów uczestniczyło stażach i praktykach 

zawodowych 



2014-2020



Badania i rozwój 1 mld zł

E-usługi 604 mln zł

Innowacyjność i przedsiębiorczość 839 mln zł

Niskoemisyjna gospodarka 1,2 mld zł

Gospodarka przyjazna środowisku 359 mln zł

Jakość życia 457 mln zł

Transport 1,4 mld zł

Rozwój rynku pracy 576 mln zł

Włączenie społeczne 671 mln zł

Edukacja 631 mln zł

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Ponad 8 mld zł 



Jakie mamy przykładowe cele (2023)?

3,8 tys. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

200 usług publicznych udostępnionych on-line

400 zmodernizowanych energetycznie budynków

150 km wybudowanych i przebudowanych dróg rowerowych 

18 wybudowanych i przebudowanych parkingów „Parkuj i Jedź”

Wsparcie 31,3 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie 19,4 tys. osób bezrobotnych

13,2 tys. uczniów szkół zawodowych uczestniczących w stażach i praktykach

9 tys. osób z dotacjami na podjęcie działalności  gospodarczej

1,9 tys. stypendystów

816 szkół z wsparciem w doradztwie edukacyjno-zawodowym 

Wsparcie 720 podmiotów ekonomii społecznej 



4,6 mld zł

2,1 tys. umów

Mazowsze zakontraktowało co drugą złotówkę



Co już wiemy?

Badania i rozwój – 345 umów z 512,2 mln zł dofinansowania

E-usługi – 117 umów z 454,1 mln zł 

Innowacyjność i przedsiębiorczość – 396 umów z 547,3 mln zł 

Niskoemisyjna gospodarka – 162 umowy z 985,8 mln zł 

Gospodarka przyjazna środowisku – 152 umowy z 226,8 mln zł 

Jakość życia – 23 umowy z 325,8 mln zł 

Transport – 35 umów z 581,2 mln zł 

Rozwój rynku pracy – 118 umów z 248,1 mln zł 

Włączenie społeczne – 345 umów z 276,7 mln zł 

Edukacja  – 399 umów z 388 mln zł 



Co już wiemy? (podpisane umowy)

Ponad 500 km modernizowanych dróg 

Ponad 700 przedsiębiorców z dotacjami

Ponad 400 km tworzonych ścieżek rowerowych 

Ponad 70 instytucji kultury z unijnym wsparciem

35 jednostek służb ratowniczych doposażonych w specjalistyczny sprzęt

9 uczelni i jednostek naukowych z funduszami na sprzęt do badań

2,3 mln osób bezpieczniejszych dzięki ochronie przeciwpowodziowej



Co już wiemy? (podpisane umowy)

Wsparcie 5,7 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

17,1 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem korzystających 

z programów zdrowotnych  

Wsparcie 1,2 tys. osób z niepełnosprawnościami 

1,4 tys. stypendystów

195 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 



Dowiedz się o funduszach UE w Twoim zasięgu! 

www.funduszedlamazowsza.eu


