
338 mln zł na walkę
z epidemią COVID-19



Szanowni Państwo,

w tym roku świętujemy 17-lecie udziału naszego kraju i regionu 
w wyjątkowej Wspólnocie, jaką jest Unia Europejska. Był to czas 
intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego dzięki 
Funduszom Europejskim, ale też szerokiego czerpania z wiedzy 
i doświadi doświadczeń innych państw. Tylko do tej pory do naszego kraju 
trafiło ok. 130 mld euro, i co ważne, jest to bilans już po odliczeniu 
wpłat z tytułu członkostwa. Część z unijnych inwestycji osiąga już 
prawie pełnoletność, inne są jeszcze na etapie realizacyjnym, 
ale każdą z nich można z pewnością określić mianem #eFEktUE. 
Tylko z puli środków dla Mazowsza dofinansowanie uzyskało 
już ponad 13 tys. pjuż ponad 13 tys. projektów infrastrukturalnych, biznesowych, 
społeczno-edukacyjnych, a także rozwijających rynek pracy. 
To prawie 20 mld zł wsparcia, które od lat zmienia 
rzeczywistość w jakiej żyjemy. 

ZZachęcam do przeczytania pierwszego numeru broszury 
„eFEktUE”. W publikacji prezentujemy, co udało się do tej pory 
osiągnąć na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim. 
Opowiadamy także o reakcji Unii Europejskiej w związku 
z największym kryzysem ostatnich lat, wywołanym pandemią 
COVID-19. Dzięki najbardziej elastycznym zasadom pomocy 
w historii  na Mazowszu możliwe było uruchomienie ponad 
pół miliapół miliarda złotych wsparcia skierowanego do szpitali, 
zespołów ratownictwa medycznego, szkół, a także 
przedsiębiorców mierzących się ze skutkami ograniczeń 
w prowadzeniu działalności. 

W kolejnym wydaniu przyjrzymy się efektom Funduszy 
Europejskich, które wpłynęły na rozwój Mazowsza 
– pr– przedstawimy  subiektywny wybór najważniejszych inwestycji 
wspieranych dotacjami z UE. Jakie to będą projekty? Tego już 
dowiecie się Państwo w kolejnym numerze broszury #eFEktUE.

Zapraszam do lektury

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych istnieje od 2007 
roku. Działamy w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, który 
pełni rolę Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi przeznaczonymi 

dla Mazowsza. Przez ponad 13 lat rozdysponowaliśmy już przeszło 17 mld zł 
dofinansowania z Unii Europejskiej na działania samorządowe, biznesowe, naukowe, 
kulturalne, edukacyjne i społeczne. To ponad 12 tys. projektów, których efekty 
widoczne są w przestrzeni publicznej, w urzędach, szpitalach, szkołach, instytucjach 
kultury i wielu innych miejscach. Obecnie odpowiadamy za realizację Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W poprzednich 
latach zajmowaliśmy się wdrażaniem funduszy europejskich w ramach programu 
regionalnego, programu Kapitał Ludzki oraz Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Czym się zajmujemy?
• Ogłaszamy konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej

• Oceniamy wnioski (również przy wsparciu ekspertów zewnętrznych)

• Opiekujemy się projektami 

•  Informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania, promujemy fundusze europejskie na Mazowszu i dzielimy się 
wiedzą

•  Prowadzimy Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, 
Radom, Siedlce)

• Oferujemy bezpłatne: szkolenia, spotkania konsultacyjne, webinary, newslettery, powiadomienia o naborach

• Wydajemy magazyn „Fundusze Europejskie na Mazowszu” i inne publikacje

• Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń, m.in.: Forum Rozwoju Mazowsza, konkursu Lider Zmian, konferencji regionalnych

www.funduszedlamazowsza.eu 

Bądź zawsze na bieżąco



Wsparcie dla 
mazowieckich 
przedsiębiorców
Minął już prawie rok od kiedy epidemia COVID-19 
wstrzymała światową gospodarkę. Dla wielu 
przedsiębiorców oznaczało to problemy z utrzymaniem 
płynności finansowej, a  nawet widmo zamknięcia 
biznesu. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom 
przedstawicieli branż najbardziej dotkniętych 
ograniczeniami w prowadzeniu działalności, 
Samorząd Mazowsza uruchomił bezzwrotne dotacje 
dla mikro i małych firm działających w regionie. 
Do tej pory pula środków przeznaczonych na ten cel 
wyniosła blisko 68 mln zł z Funduszy Europejskich. 
Dodatkowo dzięki nim finansowane są też pożyczki 
płynnościowe dla przedsiębiorców, z których mogą 
skorzystać również średnie firmy.

To specyficzny czas, który wymaga elastyczności 
i podejmowania szybkich decyzji. Skutki pandemii 
odczuliśmy wszyscy, a obostrzenia wprowadzone przez rząd 
szczególnie mocno odbiły się na działalności mikro i małych 
przedsiębiorstw. Ten sektor gospodarki poniósł ogromne straty. 
Wiele przedsiębiorstw utraciło płynność finansową, wiele jest 
też na skraju bankructwa. Potrzebują naszego wsparcia, stąd 
decyzja o przekazaniu kolejnych środków finansowych w formie 
bezzwrotnych dotacji, co w dobie kryzysu nabiera szczególnego 
znaczenia – podkreślał marszałek Adam Struzik.

Tego, że nie był to prosty mechanizm dowiedzieliśmy  
się od Mariusza Frankowskiego, dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Dotacje 
płynnościowe nie są typowym wsparciem z Unii Europejskiej, 
podobnie jak nietypowa jest sytuacja, z którą obecnie mierzy 
się cały świat. Jesteśmy już na końcowym etapie realizacji 
programu regionalnego,  dlatego możliwości przesunięć 
środków finansowych są bardzo ograniczone. Nabory 
wniosków dla przedsiębiorców odbyły się więc w trybie 
nadzwyczajnym, w miarę dostępnych funduszy. 

Wsparcie na zaspokojenie pilnych potrzeb  
przez trzy miesiące
W 2020 roku odbyły się dwa konkursy dla przedstawicieli 
najbardziej poszkodowanych branż, m.in.: turystycznej, 
gastronomicznej, sportowej, artystycznej czy eventowej. 
W obu konkursach dofinansowanie obejmowało 
zaspokojenie pilnych, bieżących potrzeb przedsiębiorstwa 
przez maksymalnie trzy miesiące. Firmy mogły przeznaczyć 
dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie 
zobowiązań publiczno-prywatnych i handlowych, kosztów 

użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów, a także 
opłacenie zaległych faktur. Osoba samozatrudniona mogła liczyć 
na otrzymanie maksymalnie ok. 23,5 tys. zł, a firmy zatrudniające 
49 pracowników nawet ok. 164,7 tys. zł. Bilans pierwszego 
konkursu to dotacje dla 1,2 tys. mazowieckich firm. Efektem 
drugiego konkursu jest przyznanie wsparcia finansowego  
dla ponad 600 mikro i małych przedsiębiorstw.

 
Pożyczki dla firm
Kolejną formą wsparcia z Unii Europejskiej jest Mazowiecka 
Pożyczka Płynnościowa dla mikro, małych i średnich firm 
mierzących się z problemami w związku z epidemią COVID-19. 
Pożyczki z programu regionalnego uruchomione zostały przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Firma może 
ubiegać się o wsparcie w wysokości nawet do 500 tys. zł, 
z którego może sfinansować m.in.: wynagrodzenia pracowników 
(w tym opłaty ZUS i US), opłaty za czynsz lub najem lokalu, 
zakup towaru, spłatę zobowiązań handlowych, a także spłatę 
bieżących rat pożyczkowych, kredytowych czy leasingowych. 
Przedsiębiorca nie ma tu obowiązku wnoszenia wkładu 
własnego, a na spłatę zobowiązań ma aż 5 lat. Informacje na 
temat warunków pożyczki znajdują się na stronie www.bgk.pl, 
w zakładce: Pożyczki unijne z RPO.

Decyzje o możliwości uruchomienia kolejnego wsparcia będą 
zapadały w zależności od dalszego rozwoju sytuacji związanej 
z epidemią COVID-19 oraz dostępności środków. Wszelkie 
bieżące informacje na ten temat  są publikowane na stronie 
funduszedlamazowsza.eu oraz na profilach społecznościowych 
Fundusze dla Mazowsza na Facebooku, Twitterze czy LinkedInie.

Bądź zawsze na bieżąco



Jak     fundusze europejskie 

3,6 mln masek

274 tys. litrów 
płynów do dezynfekcji

 225 tys. kombinezonów

  9 mln rękawiczek

33 tys. gogli

44 tys. przyłbic

186 tys. fartuchów POJAZDY

ŚRODKI 
OCHRONY 
OSOBISTEJ 

15 ambulansów typu CC  
oraz busy do przewozu osób zakażonych 
niewymagających wsparcia ratowników 

medycznych dla stacji pogotowia 
w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, 

Siedlcach i Warszawie

 75 podmiotów leczniczych: 
• wojewódzkie szpitale w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie 

• szpitale powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej, centra medyczne,  
m.in. Szpital Zakaźny i Szpital Bródnowski w Warszawie, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym

• stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa 
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
Całkowita wartość: 360 mln zł (z czego 87 proc.  
to dofinansowanie z funduszy europejskich)
Dane na koniec grudnia 2020 r.

DLA KOGO



wspierają walkę z koronawirusem 

41 aparatów RTG

504 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania

236 reduktorów do butli z tlenem

229 łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii

32 defibrylatory z wyposażeniem dodatkowym

86 respiratorów

99 ssaków medycznych

295 kardiomonitorów

6 tomografów z oprzyrządowaniem

1144 termometry bezdotykowe

76 wózków transportowych

903 pulsoksymetrów

723 ciśnieniomierze

• komora izolacyjna

• systemy do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała

• chłodnia farmaceutyczna wyposażona w chłodnice wentylatorowe
• urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

SPECJALISTYCZNY 
SPRZĘT 

RATUJĄCY ŻYCIE 



Znaczenie takich zdawałoby się banalnych prawd zazwyczaj 
uświadamiamy sobie w momentach, kiedy rzeczywistość 
zaskakuje. A tak było na pewno wraz z wybuchem pandemii 
COVID-19. I nawet jeśli w ciągu ostatnich lat w województwie 
mazowieckim na rozwój służby zdrowia przeznaczono 
ogromne środki z Funduszy Europejskich, to ten szczególny 
czas pokazał, że w niektórych sferach życia każda suma 
pieniędpieniędzy może się przydać. Zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie
i bezpieczeństwo. Samorząd Mazowsza zareagował 
błyskawicznie i jako pierwszy w Polsce ruszył z pomocą. 
Do tej pory na wsparcie sektora medycznego w walce 
z koronawirusem przeznaczył ponad 338 mln złotych 
ze środków unijnych.

Działania ograniczające skutki epidemii Samorząd Mazowsza 
prowadzi dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Od wiosny 
realizowany jest projekt doposażenia szpitali w sprzęt 
ratujący zdrowie i życie mieszkańców, ale też oferujący 
pomoc dla wszystkich osób walczących na pierwszej linii 
frontu – lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek. 
TTo obecnie największy projekt doonansowany z Funduszy 
Europejskich w województwie. Jego wartość to 360 mln zł, 
z czego pomoc z UE przekracza 314 mln zł. Uzupełnieniem 
tych działań jest pomoc dla zespołów ratownictwa 
medycznego i transportu sanitarnego, na którą 
przeznaczono 23,9 mln zł.

Bo zdrowie 
jest najważniejsze…

Pogotowie i szpitale kontra COVID-19

W tak dużym regionie jak Mazowsze liczy się nie tylko 
liczba przychodni i szpitali, ale też to, aby ta sieć dobrze 
funkcjonowała. Głównym filarem systemu ratownictwa 
medycznego jest tutaj pięć regionalnych stacji pogotowia 
ratunkowego – w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach 
ii Warszawie, które ściśle współpracują z lokalnymi stacjami 
ratownictwa i placówkami medycznymi. Ponad 338 mln zł 
wsparcia z Unii Europejskiej przeznaczone zostało 
na inwestycje w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony 
dla ponad 70 placówek medycznych, w tym zespołów 
ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego. 
Dzięki temu zakupiono nowe karetki oraz samochody 
do pdo przewozu osób zakażonych, szpitale zostały doposażone 
m.in. w łóżka do intensywnej terapii, respiratory, 
kardiomonitory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 
defibrylatory czy środki do ochrony indywidualnej 
i dei dezynfekcji.  Pieniądze przeznaczono na wynajem 
dodatkowych pomieszczeń ale też na onansowanie bardzo 
kosztownej utylizacji zużytego sprzętu, w tym zwłaszcza 
wysokozakaźnych odpadów medycznych. Bardzo istotna 
była też możliwość zaoferowania specjalnych dodatków 
onansowych dla personelu zaangażowanego w walkę 
z epidemią, a także szkoleń mających zwiększyć 
sskuteczność jej zwalczania.

Usługi społeczne w dobie koronawirusa

Osamotnione w Osamotnione w walce z epidemią nie pozostały też placówki 
świadczące pomoc społeczną. Na podstawie analizy potrzeb 
Zarząd Województwa umożliwił sfinansowanie z Funduszy 
Europejskich środków ochrony osobistej w projektach 
skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
Dzięki unijnemu wsparciu sfinansowany został zakup 
maseczek, gogli, rękawiczek, fartuchów ochronnych czy 
płynpłynów do dezynfekcji dla osób świadczących usługi dla 
podopiecznych w ich miejscu zamieszkania. Z takiej pomocy 
skorzystały samorządy, ośrodki pomocy społecznej, domy 
pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia. 



Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Trudno dziś znaleźć na Mazowszu miasto lub gminę, której 
mieszkańcy nie skorzystali z efektów unijnego wsparcia. 
Fundusze Europejskie to nie tylko nowe drogi, ścieżki 
rowerowe, autobusy, pociągi, czy nawet lotnisko. To niemal 
skok cywilizacyjny regionu – innowacje w przemyśle, biznesie 
i nauce, lepsza oferta edukacyjna i kulturalna, lepsza opieka 
medyczna, a nawet powszechny dostęp do kanalizacji czy 
wydajniejsza gospodarka odpadami. A to wszystko dzięki 
realizacji ponad 13 tysięcy projektów, na które na Mazowszu 
przeznaczono prawie 20 miliardów złotych.

Pomoc unijna jest podzielona na okresy, które wyznaczają 
programy pomocowe. Za sobą mamy już trzy perspektywy 
finansowe, a w 2021 r. wchodzimy w nowy okres programowania, 
który będzie obejmował kolejnych siedem lat aż do 2027 r.  
Każdy program to inne priorytety i inne obszary wsparcia, 
dostosowane do bieżących potrzeb rozwijającego się regionu.

Pierwsze kroki w UE -  Zintegrowany  
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 (ZPORR)

W pierwszym okresie największy nacisk położono na szybkie 
nadrobienie zaległości m.in. w obszarach komunikacji 
i jakości życia mieszkańców – najwięcej projektów dotyczyło 
infrastruktury drogowej. Efektami wtłoczenia unijnego 
dofinansowania w krwioobieg województwa (około 1,3 mld zł) 
były m.in. budowa i modernizacja blisko 500 km dróg i blisko  
600 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także 
odrestaurowanie  24 obiektów kulturalnych. Tak jak i teraz, 
część pieniędzy pochodziła z wkładu własnego wnioskodawców. 
Mazowsze w tym czasie w ramach blisko 1,4 tys. umów zyskało 
inwestycje za 2,6 mld zł.

Fundusze europejskie 
wspierają Mazowsze  
od prawie 17 lat!

Rozpędzamy się - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego  
2007-2013 (RPO WM) i Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki (PO KL)

Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 niemal podwoiła  
liczbę realizowanych projektów infrastrukturalnych  
i biznesowych, ale też dla Mazowsza oznaczała rekordową  
w skali kraju sumę przyznanych Funduszy Europejskich. W finale 
do beneficjentów programu trafiło aż 7,3 mld zł z UE. Środki  
te przeznaczano na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, 
e-rozwoju, środowiska, rewitalizacji miast, edukacji i służby 
zdrowia. To z jednej strony nowoczesne lotnisko w Modlinie,  
a z drugiej pierwsza w Polsce Klinika Budzik  dla dzieci w śpiączce. 

W tych latach istotne były też projekty społeczno-edukacyjne 
i rozwijające rynek pracy, których uczestnikami byli sami 
mieszkańcy (kursy, szkolenia, projekty społeczne). Takich działań 
było aż 4,9 tys., a ich wsparcie wyniosło 3 mld zł. Wszystko  
to można zaliczyć do inwestycji bazowych, w których – obok 
budowania zaplecza dla gospodarki, nauki czy kultury – mocno 
wspierano rozwój społeczeństwa. Fundusze Europejskie 
odmieniły również całe przestrzenie publiczne.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Klinika Budzik dla dzieci w śpiączce



Z nadzieją patrzymy w przyszłość  
– Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego 2021-2027

W 2021 roku rozpoczyna się nowa, siedmioletnia perspektywa 
finansowa. Do Polski może trafić nawet rekordowe ponad  
750 mld zł. Unia Europejska wysłała wyraźny sygnał, że zbliżająca 
się siedmiolatka przebiegnie pod znakiem transformacji cyfrowej 
i klimatycznej. Ważne miejsce zajmie też ochrona zdrowia, 
co nie powinno nikogo dziwić w obecnej niepewnej sytuacji. 
W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 zostanie 
także wprowadzony Europejski Instrument na rzecz Odbudowy.

Powyższe przykłady to tylko niektóre korzyści z członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Oprócz wsparcia stabilnego rozwoju 
województwa Fundusze Europejskie pomagają, gdy dzieje się 
źle. Dziś, w dobie pandemii koronawirusa także przekonujemy 
się, jak ogromnym wsparciem mogą być środki unijne.  
Ale – znów oczywista prawda – pieniądze to nie wszystko. 
Nasza obecność w UE to także możliwość lepszej i szybszej 
współpracy na wielu płaszczyznach czy wzajemnej pomocy,  
gdy sytuacja tego wymaga. Tak właśnie działa #eFEktUE! 

www.facebook.com/MJWPU

Nasz profil na FB Nasz profil na YouTube

www.youtube.com/user/MJWPUTUBE

Stale się rozwijamy - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 (RPO WM) 

Kolejne lata, kolejne środki (ponad 8 mld zł) i kolejne projekty, 
których obecnie jest już ponad 4,7 tys., przyniosły dalsze 
możliwości rozwoju. W efekcie nie sposób przejechać Mazowsze 
bez skorzystania z fragmentu drogi lub ścieżki rowerowej 
dofinansowanej ze środków europejskich, odwiedzić urząd, 
szpital, szkołę czy instytucję kultury, które nigdy nie korzystały 
z pomocy finansowej UE. Fundusze Europejskie dziś to 
nowoczesny transport publiczny – autobusy, pociągi osobowe. 
To także unikalny w skali świata program badań przesiewowych 
słuchu dla pierwszoklasistów z całego Mazowsza. 

 

Wieża Ciśnień w Ciechanowie

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

Koleje Mazowieckie


