Sprawozdanie 2019

Fundusze europejskie
na Mazowszu
RPO WM 2014-2020
Prawie 200 ogłoszonych konkursów i naborów pozakonkursowych
Ponad 7,3

tys. złożonych wniosków o dofinansowanie

Wartość wnioskowanego dofinansowania z Unii Europejskiej przekroczyła 2,7

mld euro

3,2 tys. podpisanych umów

€

Ponad 1,6

mld euro wsparcia z Unii Europejskiej

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność przekazanych przez beneficjentów przekroczyła 868,7

mln euro

Innowacyjne zaplecze badawcze

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Projekt: Centrum Badawczo-Rozwojowe
Żywności i Żywienia
Fot. : Adobe Stock

W najstarszej w kraju uczelni rolniczej powstaje nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia. Będzie to przestrzeń do prowadzenia innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Fundusze europejskie
wspierają zakup aparatury do prowadzenia badań, sprzętu laboratoryjnego,
ale też niezbędnego sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. Skorzystają na tym przedsiębiorcy z branży spożywczej, a dzięki temu również mieszkańcy.

Ponad 130 przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia dzięki wprowadzaniu
na rynek innowacyjnych produktów i usług

E-usługi w ochronie zdrowia
Beneficjent: Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny SPZOZ
Projekt: Elektroniczny dostęp do danych medycznych dla lekarzy i pacjentów
Fot. R. Rasiński, Źródło: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Dzięki funduszom europejskim w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, działa system
pozwalający na zdalne konsultowanie wyników badań.
System umożliwia udostępnianie obrazów i komunikację
z lekarzami z dowolnej placówki na świecie. Dodatkowo,
pacjenci mają dostęp do dokumentacji medycznej takiej jak wyniki diagnostyki obrazowej i badań laboratoryjnych podczas wizyt
w innych szpitalach. Było to możliwe między innymi dzięki wprowadzeniu rozwiązań informatycznych do bezpiecznego przechowywania i udostępniania danych.

Ponad 240 jednostek sektora medycznego korzystających
z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych
Ponad 570 e-usług umożliwiających całkowite załatwienie sprawy
bez wychodzenia z domu (transakcja)

Włączenie społeczne mieszkańców
Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Projekt: Program badań przesiewowych
słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa
mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz
2018/2019
Fot: Instytutu Fizjologii Patologii Słuchu

Nawet co szóste dziecko może mieć problemy ze słuchem, co prowadzi do trudności w komunikacji z otoczeniem, nauce, a także późniejszym
życiu. Problem jest ważny, dlatego eksperci z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuc h u
przebadali słuch u uczniów klas pierwszych z całego województwa. Był to pierwszy tak
kompleksowy program badań w Unii Europejskiej, którym swoim zasięgiem objął cały region. Do
współpracy zaproszono lekarzy, pielęgniarki, rodziców, szkoły, kuratoria oświaty, a także samorządy.

Wsparcie blisko 27

tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wsparcie działań ponad 960 podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych,
spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych)

Dostęp do specjalistycznych badań
Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im.
dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Projekt: Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej
w Ostrołęce
Fot. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Pacjenci z północnego Mazowsza mogą korzystać z nowoutworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, który powstał
przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Ośrodek wyposażono w specjalistyczny sprzęt,
taki jak kardiomonitory, systemy do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stację diagnostyczną oraz system wysiłkowy. Fundusze europejskie pozwoliły również na zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego,
który ułatwi dochodzenie do zdrowia osobom po zawałach serca.

Sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów dla 34 placówek medycznych

Bezpieczne i wygodne przejazdy
Beneficjent: Gmina Wyszków
Projekt: Budowa obwodnicy Wyszkowa
Fot. Urząd Miejski w Wyszkowie

W ciągu drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok
wybudowano obwodnicę śródmiejską Wyszkowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Wyszkowa oraz gmin:
Zabrodzie, Wyszków, Brańszczyk. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwujezdniową drogę, z dwoma pasami ruchu na każdej
jezdni. W ramach obwodnicy wybudowano węzły i wiadukty drogowe, drogi dojazdowe, ekrany akustyczne, oświetlenia uliczne, przejścia dla pieszych, a także specjalne przejścia dla zwierząt. Wybudowany w
Lucynowie wiadukt biegnie nad torami kolejowymi (linia Ostrołęka – Tłuszcz – Warszawa). Trasa odciąża Wyszków oraz miejscowości Deskurów, Lucynów, Skuszew i Turzyn od
ruchu pojazdów ciężarowych. Obwodnica spełnia ważną rolę zarówno w ruchu tranzytowym
jak i krajowym, oraz międzynarodowym (Republika Czeska – Polska – kraje bałtyckie).

41 km wybudowanych dróg
192 km przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
30 nowych i 39 zmodernizowanych pociągów osobowych
Transport przyjazny dla środowiska
Beneficjent: Koleje Mazowieckie - KM SP. z o.o.
Projekt: Nowoczesne pociągi osobowe
Fot. Koleje Mazowieckie

Działania inwestycyjne spółki Koleje Mazowieckie dotyczyły modernizacji pociągów wykorzystywanych w ruchu
regionalnym i aglomeracyjnym. Nowoczesne pojazdy wyposażone są w dostęp do bezprzewodowego internetu (WiFi),
ogrzewanie nawiewne, klimatyzację, monitoring, elektroniczny rozkład jazdy czy gniazda zasilania sieciowego w przedziałach pasażerskich.
Poza tym zastosowane zostały elementy wyposażenia usprawniające korzystanie z taboru przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, niedosłyszące i słabowidzące. Nowe pociągi wpłynęły na bezpieczeństwo i komfort podróżowania po Mazowszu.

80 autobusów niskoemisyjnych
Ponad 648

km wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych

85 wybudowanych lub przebudowanych parkingów „Parkuj i Jedź”

Wydajniejsze energetycznie budynki
Beneficjent: Gmina Wiązowna
Projekt: Termomodernizacja szkół w gminie
Wiązowna
Fot. Gmina Wiązowna

Na terenie gminy Wiązowna wykonano kompleksową
termomodernizację
dwóch
budynków
szkolnych. W szkole w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53
i w zespole szkół w Wiązownie przy ul. Kościelnej
20 wymieniono wszystkie okna i drzwi, ocieplono ściany zewnętrzne i dachy oraz przebudowano urządzenia wentylacyjne
i grzewcze. Zastosowano też ekologiczne rozwiązania takie jak pompy ciepła, urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Oznacza to mniej zużywanej energii,
a więc niższe koszty utrzymania budynków.

468 zmodernizowanych energetycznie budynków
Wsparcie dla 41 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Nowe wykorzystanie przestrzeni
publicznej
Beneficjent: Gmina Teresin
Projekt: Dworzec TO.Kultura! - adaptacja
dworca w Teresinie
Fot. Gmina Teresin

Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przyległego
odmieniło oblicze teresińskiego dworca kolejowego. Po kapitalnym remoncie dworzec stał się miejscem otwartym na wydarzenia
kulturalne, sztukę i realizację pomysłów mieszkańców. W budynku
powstała sala widowiskowo-kinowa, Punkt Biblioteczny, kasa biletowa
i komfortowa poczekalnia. Dzięki temu z oferty dworca korzystają mieszkańcy,
a także turyści. Projekt modernizacji „Dworzec TO.Kultura!” otrzymał tytuł Modernizacja Roku 2018 w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”.

Pomoc w odnowieniu 40 zabytków

Większa dostępność do kultury
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa
Projekt: Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Pilawie
Fot. Sebastian Piętka, Urząd Miasta i Gminy Pilawa

Mieszkańcy Pilawy i okolic korzystają już ze zmodernizowanego ośrodka kultury. Dzięki powiększeniu budynku, swoje miejsce znalazły biblioteka z czytelnią, sala
konferencyjno-widowiskowa, sale zajęć, kręgielnia i lokal gastronomiczny. Przestrzeń wyposażona została w bezprzewodowy
internet, monitoring, zabezpieczenia przeciwpożarowe, energooszczędne oświetlenie, a także instalację solarną. Fundusze europejskie pozwoliły również na dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie blisko 59 instytucji kultury

Inwestycje w edukację
Beneficjent: Gmina Jastrząb
Projekt: Baśniowa kraina – przedszkole w gminie
Jastrząb
Fot. Przedszkole w Gąsawach Plebańskich

W gminie Jastrząb w starej niefunkcjonującej szkole podstawowej w Gąsawach Plebańskich powstało pierwsze Gminne Przedszkole. Placówka przeznaczona jest dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na
terenie gminy. Wyremontowano pomieszczenia, zakupiono meble
m.in.: stoliki, szafki, leżaki, regały, a także wyposażenie do kuchni i łazienek.
Sala edukacyjna wyposażona została w tablicę interaktywną, a maluchy otrzymały zabawki i przybory do zajęć. W ramach projektu zatrudniono nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości.

Utworzono ponad 1,5

tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Dofinansowano prawie 2,3
Blisko 99,5

tys. miejsc przedszkolnych

tys. uczniów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach edukacyjnych

Jak promujemy
Fundusze Europejskie
na Mazowszu?
Nasze działania to między innymi:
• Informacje o konkursach, zasadach realizacji projektów i efektach unijnego wsparcia w newsletterach i mailingach oraz na
stronie www.funduszedlamazowsza.eu (ponad 1 mln odwiedzin rocznie);
• Duża aktywność w social mediach (dotychczasowe profile: Facebook – 14,5 tys. osób, Twitter – 966 osób, YouTube - 251
osób, a także zupełnie nowe w serwisach LinkedIn oraz Instagram);
• Publikacje realizowane cyklicznie, takie jak magazyn Funduszy Europejskich na Mazowszu oraz album Perły Mazowsza;
• Unikalne materiały dedykowane promocji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, takie jak broszury pokazujące efekty wsparcia w powiatach czy filmy o sukcesach projektów;
• Kreatywne narzędzia promocji funduszy europejskich oraz angażowania mieszkańców – planszowe gry edukacyjne;
• Wydarzenia własne, np. Forum Rozwoju Mazowsza oraz konferencje w głównych miastach województwa prezentujące
postępy w realizacji programu regionalnego;
• Udział ekspertów w konferencjach, seminariach, piknikach i festynach;
• Bezpłatne konsultacje (osobiste, telefoniczne i elektroniczne), szkolenia, warsztaty i spotkania informacyjne;
• Specjalna skrzynka przeznaczona dla mediów (media@mazowia.eu);
• Upraszczanie języka w komunikacji z beneficjentami i wydawanych publikacjach;
• Stosowanie zasad dostępności we wszystkich materiałach promocyjnych;
• Aktywny udział w sieciach urzędników do spraw komunikacji (krajowych i europejskich);
• Organizacja konkursu Lider Zmian, w którym 11 000 głosów wyłoniło laureatów „dobrych praktyk”.
Nasz film „Pałac w Korczewie” zdobył główną nagrodę na festiwalu filmowym Camerimage, za najlepszy spot
promujący FE
Naszym najbardziej zasięgowym postem był post z filmem o Pałacu w Korczewie, który dotarł do prawie 100 tysięcy
osób i został udostępniony ponownie blisko 650 razy
10. Forum Rozwoju Mazowsza zgromadziło ponad 2 tysiące uczestników na miejscu oraz w ramach transmisji internetowej. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów.
Projekt Broszury: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), redakcja@mazowia.eu; Infografiki: Adobe Stock

Broszura współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

