SPRAWOZDANIE 2018

Fundusze Europejskie
na Mazowszu
RPO WM 2014-2020

174 konkursy i pozakonkursowe nabory wniosków
5 908 złożonych wniosków o dofinansowanie
2 391,4 mln € wartość złożonych wniosków o dofinansowanie
2 644 podpisanych umów
1 481,1 mln € wartość dofinansowania podpisanych umów
468,6 mln € wnioski certyfikowane do KE
Fundusze Europejskie w ramach RPO WM 2014-2020 (mln euro)

€

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014- 2020

Gospodarka niskoemisyjna
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. (OPWiK) zainwestowało środki europejskie
w termomodernizację budynku oraz zamontowanie
odnawialnych źródeł energii. Prace polegały na
ociepleniu ścian budynku oraz stropu nad ostatnią
kondygnacją. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne. W ramach prac
uzupełniających zmodernizowano system wentylacji
wraz z automatyką centrali wentylacyjnej. Wymieniono
instalację elektryczną, zamontowano rozdzielnicę węzła
centralnego ogrzewania, system ochrony odgromowej.
Ważnym elementem projektu była instalacja ogniw
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Beneficjent:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku
użyteczności publicznej OPWIK Sp. z o.o. w Ostrołęce
poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne
i wykorzystanie OZE

Badania i rozwój
Firma Biomibo pod kierownictwem pani prof Mieczysławy
Boguś opracowuje kompleksową metodę identyfikacji skażeń
biologicznych i chemicznych w produktach zielarskich. Prace badawcze dofinansowane są z Funduszy Europejskich. Dzięki nowej
metodzie możliwe będzie wykrywanie skażeń biologicznych,
takich jak bakterie oraz jaja i cysty pasożytów, a także skażeń
chemicznych, np. węglowodorami aromatycznymi, dioksynami,
polichlorowanymi bifenylami (PCB) oraz pestycydami.
Beneficjent:
BIOMIBO Boguś Mieczysława
Projekt:
Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości
w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych
i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia
konsumentów

Transport
Przy wsparciu funduszy europejskich wybudowana została
trasa północno-zachodnia Płocka na dwóch odcinkach: od węzła
„Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz od węzła
„Bielska” do węzła „Długa”. Łącznie wybudowano ponad 4 km
drogi wojewódzkiej. Może się to wydawać niedużo, ale dzięki
tej inwestycji znacznie poprawiła się dostępność Płocka. Projekt
objął również budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji
deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolidujących
urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznych.

Beneficjent:
Gmina Miasto Płock
Projekt:
Budowa Trasy Północno-Zachodniej Miasta
Płocka

Jakość życia

Edukacja

Po latach zapomnienia i zniszczeń pozyskane z Funduszy
Europejskich środki finansowe pozwoliły odrestaurować kompleks
pałacowo-parkowy w Korczewie. Obiekt przeszedł prace
konserwatorskie, zakupiono także niezbędne wyposażenie do
oranżerii, sal wystawowych, sali teatralnej oraz sali norwidowskiej.
Fundacja planuje powołać w Korczewie inicjatywę pod nazwą
„Korczewski Inkubator Kultury”.
Beneficjent:
Fundacja „Pałac w Korczewie”
Nazwa projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez
rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie
nad Bugiem

Beneficjent:
Instytut Matki i Dziecka
Nazwa projektu:
Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka
w celu wprowadzenia elektronicznego
systemu zarządzania dokumentacją
medyczną oraz świadczenia usług
on-line

Dofinansowany z unijnych środków projekt „Szkoła bliżej nauki”
realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik (CNK) w 38
szkołach z Warszawy i okolic. Celem projektu jest stworzenie
w szkołach warunków do nauczania z wykorzystaniem nauki,
w tym elementów wiedzy badawczej. Realizowany jest on
poprzez szkolenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie sal
dydaktycznych w niezbędny sprzęt. Uczniowie rozwijają swoje
kompetencje informatyczne i matematyczno-przyrodnicze
oraz uczą się m.in. kreatywności i pracy zespołowej.

Beneficjent:
Centrum Nauki Kopernik
Nazwa projektu:
Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek
i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów
przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych

E-usługi

Włączenie społeczne

Instytut Matki i Dziecka (IMID) zainwestował pozyskane środki
europejskie we wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego.
Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów oraz e-usługi o najwyższym stopniu dojrzałości, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe
załatwienie sprawy za pośrednictwem systemu telemedycznego. Są to:
e-obchód, e-rejestracja, odbiór e-wyników z dostępem do elektronicznej
dokumentacji pacjenta, obsługa zmiany terminu wizyt u lekarza, e-wywiad,
e-konsultacje, e-samokontrola. Celem jest zapewnienie sprawnej obsługi,
również w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, SPZOZ
w Kołbieli, SPZOZ w Celestynowie oraz SZPZOZ w Wieliszewie.

Fundusze unijne wspierają pilotażowy projekt „Z@OPIEKOWANI…”,
którym objęto 50-osobową grupę warszawskich seniorów. Uczestnicy
otrzymali tablety, noszą też opaski z czerwonym przyciskiem, którego
mogą użyć w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia i wezwać pomoc.
Opaski są również wyposażone w detektor upadku, monitorowanie
tętna i funkcję przypominania o konieczności zażycia leków. Seniorzy
mają zapewnioną nie tylko kompleksową opiekę z wykorzystaniem
nowych technologii, ale też stałą pomoc profesjonalnych opiekunów.
W ten sposób miasto Warszawa chce zadbać o samotne osoby starsze,
w tym niewychodzące z domu.
Beneficjent:
Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa projektu:
Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie
osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Wsparcie dla:

Promocja Funduszy Europejskich na Mazowszu
Wyniki badania z 2018 r. na temat efektów
prowadzonych działań promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
przeprowadzonego
na
zlecenie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pokazują,
że rośnie rozpoznawalność Funduszy
Europejskich na Mazowszu:
55% uważa, że informacje na temat
funduszy są łatwo dostępne
100%
uważa,
że
przekazywane
informacje są wiarygodne
92% uważa, że są one przekazywane
zrozumiałym językiem.
Co sądzą mieszkańcy:
72% uważa, że fundusze są dobrze
wykorzystane
87% uważa, że fundusze przyczyniają
się do rozwoju Mazowsza
92% uważa, że fundusze przyczyniają
się do rozwoju Polski.
Źródło: Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich
w społeczeństwie polskim. RAPORT DLA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO – EDYCJA 2018
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Przykłady najważniejszych działań
zrealizowanych w 2018 roku:

Przepis
na zdrowie

Badania
przesiewowe słuchu

PERŁY
MAZOWSZA IV
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W OBIEKTYWIE

Nadchodzi
RODO

9. Forum Rozwoju Mazowsza (MJWPU), wybrane przez internautów
na zwycięzcę Top Event 2018 w kategorii Nagroda Branży
2 kampanie informacyjno-promocyjne szerokiego zasięgu dotyczące
naborów w 2018 roku (MJWPU) oraz o wpływie FE na codzienne
życie mieszkańców Mazowsza (UMWM)
całoroczna kampania naborowa w Internecie (MJWPU) realizowana
między innymi na profilach influencerów
strona internetowa: www.funduszedlamazowsza.eu
profile na portalach społecznościowych: YouTube, Twitter, Facebook
i LinkedIn – odnotowano znaczy wzrost osób obserwujących strony
np.: na FB z 2,5 tys. do 14 tys. (MJWPU)
publikacje (np.: album, biuletyn, ulotki)
planszowa gra edukacyjna „Mazopolis”
138 szkoleń podstawowych i 75 specjalistycznych dla beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów
3 tutoriale, 6 videocastów oraz 7 webinarów.
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