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Efekty wdrażania Funduszy Europejskich na Mazowszu



Szanowni Państwo, 

minęło 17 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,  
a dotychczasowy bilans członkostwa przekroczył już  
135 mld euro wsparcia przekazanego na rozwój naszego  
kraju. Przed nami kolejne rozdanie unijnego budżetu, z którego  
otrzymamy 770 mld zł, w tym również fundusze na odbudowę 
gospodarki po pandemii. Te kwoty mogą wydawać się abstrakcyjne, 
ale pomoc finansowa z Funduszy Europejskich to realne inwestycje, 
tzw. „eFEktyUE”, zmieniające na lepsze rzeczywistość,  
w której żyjemy. 

Gospodarka, usługi publiczne, ochrona zdrowia, transport, ochrona 
środowiska, kultura, rewitalizacja, edukacja, szkolnictwo wyższe, 
czy też rozwój rynku pracy to tylko niektóre z obszarów wspieranych 
przez Fundusze Europejskie. Dlatego w najnowszym wydaniu 
broszury „eFEktUE” zabierzemy Państwa do świata konkretnych 
projektów prezentowanych przez Ambasadorów Funduszy 
Europejskich, czyli Beneficjentów unijnego wsparcia. 

Na jakie cele pozyskali środki europejskie? Jakie są z ich perspektywy 
najważniejsze inwestycje europejskie na Mazowszu? Tego dowiedzą 
się Państwo podczas lektury publikacji.  

O roli Funduszy Europejskich w przełomowym projekcie  
wsparcia dzieci w śpiączce opowie założycielka Fundacji  
„Akogo?”. Finansowanie europejskie to także pomoc  
na rzecz rozwoju świata nauki i przygotowania kadr  
dla potrzeb gospodarki. O przykładach inwestycji z tego  
obszaru opowiedzą rektorzy publicznych i prywatnych  
uczelni - Politechniki Warszawskiej, Akademii  
Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej  
Gospodarstwa Wiejskiego.

Zapraszam do lektury!

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych

Ewa Błaszczyk-Janczarska 
Prezes Fundacji „Akogo?”

Co dały Klinice Budzik Fundusze Europejskie?
Środki europejskie, które pozyskaliśmy z programu regionalnego 
dla Mazowsza na lata 2007-2013 były cennym wsparciem 
przy budowie kliniki Budzik dla dzieci. Dotacja pozwoliła nam 
doprowadzić do końca budowę i utworzenie wzorcowej kliniki 
rehabilitacyjnej przy Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 
Do tej pory ze śpiączki wybudziło się tam 80 małych pacjentów! 
Jesteśmy szczęśliwi, że nasza praca została zauważona 
i uzyskaliśmy dotację z Funduszy Europejskich.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu  
zasługuje na szczególną uwagę?
Obserwujemy i kibicujemy szybkiej finalizacji budowy drugiej 
linii warszawskiego metra. Ten ogromny projekt bardzo 
przyczyni się do poprawy jakości komunikacji w stolicy, komfortu 
mieszkańców. Tym bardziej cieszy nas fakt, że jedna z nowych 
stacji metra znajdzie się nieopodal Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego, przy którym Fundacja buduje klinikę Budzik  
dla Dorosłych.

Prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Zaremba 
Rektor Politechniki Warszawskiej 

Co dały uczelni Fundusze Europejskie?
Politechnika Warszawska jest beneficjentem Funduszy 
Europejskich od początku ich dystrybucji. Projekty  
realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej pozwalają  
na rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań 
odpowiadających potrzebom gospodarki oraz wzmocnienie 
systemu kształcenia studentów. Obecnie realizowanych jest 
kilka takich projektów. Jednym z nich jest budowa Centrum 
Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych. 
To pierwsza w Polsce i unikalna co najmniej na skalę europejską 
chmura obliczeniowa przeznaczona do przetwarzania 
geoinformacji, które są dziś podstawą wielu systemów niezwykle 
ważnych dla gospodarki i bezpieczeństwa. Zbudowaliśmy 
również Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa 
w Płocku. Kolejne duże projekty związane są z lotniskiem 
w Przasnyszu. Dzięki temu dołączamy do niewielkiego grona 
uczelni dysponujących własnym lotniskiem i własnym ośrodkiem 
szkolenia lotniczego. 

Uczelnia wykorzystuje fundusze także do rozwoju 
przedsiębiorczości. Dzięki nim powstało Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii – miejsce, które wspiera 
efektywną współpracę środowiska nauki ze światem biznesu, 
komercjalizację technologii oraz powstawanie innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Inwestujemy także w rozwój e-usług do obsługi 
edukacji podnosząc tym samym jakość i dostępność kształcenia.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje  
na szczególną uwagę?
Fundusze Europejskie umożliwiają tworzenie wspólnych sieci 
laboratoriów do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. 
Przykładem jest Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii 
CEPT, które wspiera rozwój nowych metod diagnostycznych 
i terapeutycznych w odniesieniu do najczęściej występujących 
chorób cywilizacyjnych. Natomiast w dziedzinie badań i rozwoju 
w obszarze tzw. „wysokich technologii”, jedną z największych 
inwestycji jest Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii CEZAMAT. 

W numerze m.in.:

www.funduszenamazowszu.eu

 • Mazowsze dwóch prędkości - na jakie 
korzyści w nowym rozdaniu unijnych 
funduszy będą mogły liczyć  
mazowieckie regiony 

 • nowości w przechowywaniu  
dokumentów, fotografii czy  
księgozbiorów, czyli INNOWACJE  
w cyfrowym archiwum

Klinika Budzik dla dzieci w śpiączce                 
fot. Michał Achtel

Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych                 
fot. Miłosz Gnat/ źródło: Politechnika Warszawska



Efekty realizacji RPO WM 2014-2020*

DLA ZDROWIA

�	 wsparcie	75	podmiotów	
leczniczych	w	walce	
z	COVID-19

�	 prawie	1 900	sztuk	aparatury	
medycznej	i	blisko	40 000	
elementów	wyposażenia	do	
szpitali	(COVID-19)

�		ponad 20 mln	sztuk	środków	
ochrony	osobistej	(COVID-19)

�	 zakup	ponad	3 300 sztuk 
urządzeń	aparatury	
medycznej/sprzętu	
medycznego	(poza	
COVID-19)

•	5 286 podpisanych	umów	
•	łącznie	na	kwotę	8 239 410 716 zł

ROZWÓJ RYNKU PRACY

�	 wsparcie	8 131	osób	
w	uruchomieniu	działalności	
gospodarczej	

�	 przygotowanie	2 458 miejsc	
opieki	nad	dziećmi	w	wieku		
do	lat	3	

�	 powrót	na	rynek	pracy	685 
osób	po	przerwie	związanej	
z	urodzeniem/wychowaniem	
dziecka	(lub	utrzymanie	
przez	nie	zatrudnienia	po	
opuszczeniu	programu)

INTEGRACJA SPOŁECZNA

�	 wsparcie	9 120	osób	
z	niepełnosprawnościami

�	 objęcie	usługami	zdrowotnymi	
90 445 osób	zagrożonych	
ubóstwem	lub	wyłączeniem	
społecznym

�	 utworzenie	585	miejsc	pracy	
w	przedsiębiorstwach	
społecznych

INWESTYCJE W EDUKACJĘ

�	 67 szkół	i	placówek	
kształcenia	zawodowego	
nawiązało	współpracę	
z	przyszłymi	pracodawcami	
i	przedsiębiorcami

�	 utworzono	3 270	miejsc	
w	przedszkolach	

�	 15 330	przedszkolaków	
korzystało	z	dodatkowych	zajęć	
wspierających	ich	rozwój	

�	 10 699	nauczycieli	podniosło	
swoje	kwalifikacje	

�	 11 754	nauczycieli	otrzymało	
wsparcie	w	ramach	programu	

�	 754	szkół	i	placówek	oświaty	
zostało	wyposażonych	w	sprzęt	
informatyczno-komunikacyjny	
niezbędny	do	prowadzenia	zajęć

�	 841	szkół	zostało	wyposażonych	
w	sprzęt	i	materiały	dydaktyczne

�	 19 540 osób	w	wieku	25	lat	
i	więcej	uzyskało	nowe	lub	
podniosło	swoje	kompetencje	
zawodowe

�	 19 981	osób	w	wieku		
50	lat	i	więcej	wzięło	udział	
w	projektach	unijnych	

�	 9 606	osób	w	wieku	50	lat	
i	więcej	uzyskało	nowe	lub	
podniosło	swoje	kompetencje	
zawodowe

�	 49 416	osób	przeszkolono	
w	zakresie	kompetencji	cyfrowych

* Podane wskaźniki odzwierciedlają efekty  
osiągnięte w wyniku realizacji projektów do 31 maja 2021 r.  

W grafice wykorzystano obrazy licencjonowane przez 
Depositphotos.com / Chrome Stock

Poprzeczka w górę!

ZINFORMATYZOWANE 
MAZOWSZE  

�	 zastosowanie	przez	
204 jednostki	sektora	
publicznego	aplikacji	lub	usług	
teleinformatycznych	

�	 wdrożenie	921	e-usług	
umożliwiających	całkowite	
załatwienie	sprawy	bez	
wychodzenia	z	domu

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

�	 ponad	3 300	umów	
podpisanych	z	MŚP

�	 wprowadzenie	nowych	
produktów	i	usług	przez	377 
przedsiębiorstw	

�	 współpraca	ponad	385 
przedsiębiorstw	z	ośrodkami	
badawczymi	

�	 ponad	1 620	umów	
z	MŚP	na	utrzymanie	
bieżącej	działalności	firmy	
i	zapewnienie	jej	płynności	
finansowej	zakłóconej	
wskutek	pandemii	COVID-19

•	229	ogłoszonych	konkursów	i	naborów	pozakonkursowych
•	ponad	10 000 złożonych	wniosków	o	dofinansowanie

CZYSTSZE POWIETRZE 

�	 327 budynków	
zmodernizowanych	
energetycznie	

�	 budowa	ponad	11 000	
jednostek	do	wytwarzania	
energii	elektrycznej	oraz	
cieplnej	z	OZE

�	 ponad	520 km	nowych	lub	
przebudowanych	ścieżek	
rowerowych

�	 ponad	1 400	miejsc	na	rowery	
na	63 parkingach	bike	&	ride

�	 budowa	lub	przebudowa	
50 obiektów	„parkuj	i	jedź”	
na	ponad	5 000	miejsc	
postojowych

�	 zakup	60	autobusów	
niskoemisyjnych

ZADBANE I BEZPIECZNE 
MAZOWSZE

�	 odnowienie	12 km	szlaków	
turystycznych

�	 wsparcie	ponad	130	obiektów	
zabytkowych	i	zasobów	kultury	

�	 doposażenie	60		jednostek	
służb	ratowniczych	w	sprzęt	
do	prowadzenia	akcji	
ratowniczych	i	usuwania	
skutków	katastrof

�	 wprowadzenie	ponad	
600		elementów	systemów	
wczesnego	ostrzegania	przed	
zjawiskami	katastrofalnymi

�	 zakup	415	zestawów	sprzętu	
specjalistycznego	ratowniczo-
-gaśniczego

�	 31	wozów	pożarniczych	
wyposażonych	w	sprzęt	
do	prowadzenia	akcji	
ratowniczych	i	usuwania	
skutków	katastrof



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. 

Prof. dr hab. 
Grzegorz Mazurek  
Rektor Akademii  
Leona Koźmińskiego

Co dały uczelni Fundusze Europejskie?
Kiedy w Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczynaliśmy 
transformację cyfrową uczelni, w tym m.in. wdrożenie 
e-learningu, elektronicznej obsługi obiegu dokumentów, 
śledzenia karier absolwentów czy rozwoju infrastruktury ICT,  
nie sądziliśmy, że tak szybko i z taką mocą przyjdzie nam 
korzystać z tych rozwiązań. W marcu 2020 roku w związku 
z wybuchem pandemii COVID-19, niemal z dnia na dzień 
musieliśmy się przestawić na zdalne nauczanie. Nie mieliśmy 
z tym najmniejszego problemu, bo uczelnia dysponowała  
świeżo zakupioną bezpieczną technologią do takiej pracy, 
a pracownicy zdążyli przejść odpowiednie szkolenia.  
Wieloletnie projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich: 
Akademia 360 i Akademia 4.0 (z PO WER) oraz E-Akademia  
(z RPO WM) pozwoliły nam nie tylko rozwinąć się 
technologicznie, ale też wprowadzić nowe, innowacyjne  
kierunki studiów i istotnie podwyższyć kompetencje cyfrowe 
naszych pracowników i studentów.

Ze środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego rozwijamy również badania 
i współpracę między nauką a biznesem. Możemy angażować się 
merytorycznie we wspieranie innowacyjnych przedsiębiorców 
z Mazowsza, którzy za tzw. „bony na innowacje” mogą uzyskać 
usługi doradcze wysokiej jakości.

Prof. dr hab.  
Michał Jerzy Zasada  
Rektor Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 

Co dały uczelni Fundusze Europejskie?
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dzięki 
Funduszom Europejskim przez ostatnie 17 lat zrealizowała 
wiele projektów, z których korzystają wszystkie grupy tworzące 
naszą wspólnotę: studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele, 
pracownicy i osoby z niepełnosprawnościami. Z jednej strony 
dzięki środkom z UE powstała nowa infrastruktura, wyposażone 
zostały laboratoria. Z drugiej strony możliwy był intensywny 
rozwój ludzi, którzy mogli uczestniczyć w płatnych stażach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach językowych, 
podczas których zdobyli nowe kompetencje i umiejętności, 
tak bardzo potrzebne na nieustannie zmieniającym się rynku 
pracy. Śmiało można powiedzieć, że uczelnia dzięki funduszom 
rozkwitła.

W ciągu ostatnich dwóch dekad nasza szkoła otrzymała kilkaset 
milionów złotych dofinansowania na inwestycje i badania.  
Środki z UE to budowa nowoczesnych budynków dostosowanych 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, lepsze wyposażenie 
pracowni dydaktyczno-badawczych, czy zakup nowej 
infrastruktury badawczej. Co ważne, wszystkie inwestycje zostały 
wykonane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Fundusze 
Europejskie znajdują różnorodne zastosowanie i dziś trudno 
sobie wyobrazić efektywne funkcjonowanie uczelni w badaniach, 
dydaktyce, rozwoju kadry czy współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym bez tego finansowania.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje  
na szczególną uwagę?
Na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim zrealizowano  
wiele ważnych projektów, które zmieniły oblicze regionu.  
Są to między innymi działania z zakresu przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną, modernizacja energetyczna setek budynków, 
czy budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. W sferze nauki środki 

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje  
na szczególną uwagę?
Nie tylko my, pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego, 
widzimy i doceniamy zmiany, jakie dokonują się wokół za sprawą 
Funduszy Europejskich. Ponad 2 tys. cudzoziemców studiujących 
w naszej uczelni, którzy przyjechali do Warszawy z 80 różnych 
krajów, chwali inwestycje, dzięki którym po Warszawie jeździ się 
transportem miejskim i rowerami wygodnie oraz bezpiecznie. 
Na każdym kroku widać coraz większą troskę o ekologię, sport, 
kulturę i o zdrowie mieszkańców. Mam nadzieję, że w przyszłości 
większość tak potrzebnych projektów, jak chociażby badania 
przesiewowe, fotowoltaika czy ochrona rzadkich gatunków 
zwierząt będą na Mazowszu kontynuowane tak samo, jak 
budowa południowej obwodnicy Warszawy czy rozbudowa 
metra. Dzięki nim stajemy się światową metropolią i dobrym 
miejscem do życia.

unijne dofinansowały prowadzenie badań nad innowacjami 
w obszarze sektora energetycznego, spożywczego  
czy produkcyjnego, jak i tworzenie nowoczesnego  
zaplecza badawczo–rozwojowego. 

Jednym z najciekawszych projektów w ostatnim czasie jest  
na pewno inwestycja Narodowego Centrum Badań Jądrowych 
z Otwocka w Polski Laser na Swobodnych Elektronach.  Jego 
realizacja przyczyni się do zwiększenia możliwości badawczych 
w obszarze nauk biologiczno-medycznych oraz pozwoli  
na rozbudowę stanowisk badawczych i zakup specjalistycznej 
aparatury. NCBJ w Otwocku otrzymało na laser ponad  
20 mln dofinansowania, co jest wspaniałą wiadomością.  
Warto zauważyć, że to pierwsze tego typu urządzenie  
w naszym regionie Europy. 

Na szczególną uwagę zasługuje również powstające w SGGW 
Centrum Medycyny Translacyjnej, które utworzone zostanie 
m.in. na bazie projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej, 
finansowanego z RPO WM 2014-2020. Jego misją jest stworzenie 
unikatowych rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych, 
umożliwiających optymalne wykorzystanie potencjału  
naukowo-badawczego medycyny weterynaryjnej i biotechnologii 
na potrzeby medycyny człowieka.

Akademia Leona Koźmińskiego.                 
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www.facebook.com/MJWPU

Nasz profil na FB

www.youtube.com/user/MJWPUTUBE

Nasz profil na YouTube

www.instagram.com/
fundusze_dla_mazowsza/

Nasz profil na Instagramie

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 14 lat rozdysponowaliśmy już 
prawie 20 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej na działania samorządowe, biznesowe, 
naukowe, kulturalne, edukacyjne i społeczne. To ponad 13 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. Przed nami kolejne lata wspólnych działań i zarazem kolejne 
rozdanie unijnego budżetu, z którego Polska otrzyma ponad 770 mld zł, w tym również środki w ramach 
Funduszu Odbudowy po pandemii.

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


