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4,7 tys. projektów 

1,7 mld euro dofinansowania z Unii Europejskiej

Ponad 220 konkursów  i naborów pozakonkursowych

2,9 mld euro wnioskowanego wsparcia z Unii Europejskiej

9,9 tys. wniosków o dofinansowanie

1,1 mld euro przekazanych środków europejskich do beneficjentów
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Jakie obszary wspierają Fundusze Europejskie?

Badania i rozwój – 511 projektów; 
217,9 mln euro z UE

E-usługi – 162 projekty;  
121,4 mln euro z UE

Rozwój innowacyjności i przed-
siębiorczości – 1,7 tys. projektów; 
145,8 mln euro z UE

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną –  
369 projektów; 351 mln euro z UE

Gospodarka przyjazna  
środowisku – 
163 projekty; 53 mln euro z UE 

Jakość życia – 79 projektów;  
194,4 mln euro z UE  

Transport – 42 projekty; 195,5 mln euro z UE

Rynek pracy – 202 projekty; 
102 mln euro z UE

Włączenie społeczne i walka  
z ubóstwem – 784 projekty;  

147,8 mln euro z UE

Edukacja – 743 projekty; 147 mln euro z UE



Innowacyjny biznes Zinformatyzowane 
Mazowsze

Beneficjent:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Technologii Eksploatacji
Projekt:
Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji 
w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemy-
słowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i 
Środowiskowego

Dzięki Funduszom Europejskim w Radomiu 
powstaje innowacyjny ośrodek w zakresie inno-
wacyjnych rozwiązań przemysłowych. Będzie to 
miejsce badań i testowania technologii w obsza-
rze mechatroniki, optomechatroniki, zaawanso-
wanych technologii plazmowych, odnawialnych 
źródeł energi dla budownictwa pasywnego, bez-
pieczeństwa technicznego i ochrony środowiska. 
Ośrodek przyczyni się  do zacieśniania współpra-
cy między sektorem naukowym i biznesowym.

Beneficjent:
Warszawska Szkoła Filmowa
Projekt:
Warszawska Szkoła Filmowa  ON-LINE

Nowoczesne technologie komunikacyjne 
wspierają kształcenie przyszłych filmowców. 
Warszawska Szkoła Filmowa wdrożyła platformę 
elektroniczną zintegrowaną z autorskim opro-
gramowaniem edukacyjnym do nauki pisania 
scenariuszy i tworzenia filmów. Jest to duże 
usprawnienie w komunikacji między wykła-
dowcami a studentami, łatwiejsze stało się też 
udostępnianie materiałów fotograficznych oraz 
filmowych. Fundusze Europejskie przeznaczone 
zostały również na wyposażenie uczelni w mobil-
ny zestaw do streamingu oraz sprzęt techniczny 
do obsługi e-biblioteki oraz e-magazynu. 

169 firm z wsparciem na wprowadzenie 
nowych produktów na rynek

Ponad 1,2 tys. usług umożliwiających  
całkowite załatwienie sprawy bez  
wychodzenia z domu 

13 uczelni i instytucji badawczych  
wyposażanych w specjalistyczny sprzęt 

Ponad 68 tys. osób objętych szkoleniami 
lub doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Fundusze Europejskie dla Mazowsza pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki z Unii Europejskiej to wsparcie w realizacji 
projektów samorządów, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, instytucji  
naukowych, ale też organizacji pozarządowych.

Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Fot. Krzysztof Chojnacki 

Efekty Funduszy Europejskich

Beneficjent:
Gmina Pomiechówek
Projekt:
Utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry  
w Pomiechówku”

Park przyrodniczo-edukacyjny „Dolina Wkry  
w Pomiechówku” to niezwykłe miejsce na ekolo-
gicznej mapie Mazowsza. Na obszarze blisko 10 
hektarów zaprojektowano trasy umożliwiające 
poznawanie bogactwa natury, jednocześnie 
chroniąc zagrożone gatunki i ich siedliska. Miesz-
kańcy i turyści mogą wybrać się na spacer kładką 
uniesioną 1,5 metra nad powierzchnią ziemi, 
skorzystać ze ścieżki linowej z punktami widoko-
wymi do obserwacji ptaków, wieży widokowej 
oraz tematycznych podestów edukacyjnych. 

Beneficjent:
Miasto Józefów
Projekt:
Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyjnej Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

Położone w powiecie otwockim niewielkie mia-
sto Józefów stało się liderem projektu budowy 
ponad 40 kilometrów ścieżek rowerowych. Dzię-
ki temu mieszkańcy Józefowa, Otwocka, Sule-
jówka oraz gmin Halinów, Karczew i Wiązowna 
mogą podróżować w bezpieczny i przyjazny dla 
środowiska sposób. Projekt był formą zachę-
cenia mieszkańców do korzystania z roweru 
zamiast samochodu na co dzień, aby w efekcie 
przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza oraz korzystnie wpływać na zdrowie. 

Wspartych 36 Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych

90 budowanych lub przebudowywanych 
parkingów „Parkuj i Jedź” z 8,2 tys. miejsc 
postojowych

Ponad 644 km nowych lub przebudowy-
wanych ścieżek rowerowych

435 zmodernizowanych energetycznie 
budynków

Ochrona przyrody
Czyste powietrze

Fot. Urząd Gminy Pomiechówek 

Fot. K.Olesińska 



Poprzeczka w górę! Efekty Funduszy Europejskich

Beneficjent:
Miasto Ostrów Mazowiecka
Projekt:
Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” 
w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych 
funkcji kulturalnych

Budynek „Jatek” to zabytkowy obiekt w Ostrowi 
Mazowieckiej. Fundusze Europejskie przeznaczo-
ne zostały na przebudowę, remont i konserwa-
cję budynku. Obiekt wyposażono w niezbędne 
instalacje, sprzęt oraz meble. Budynek został 
dostosowany do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Wnętrza zostały zmodernizowane, 
a nowa powierzchnia użytkowa budynku pełni 
obecnie funkcje kulturalne, wystawiennicze, 
edukacyjne i muzyczne. W odrestaurowanym 
obiekcie odbywają się imprezy kulturalne, 
wystawy, konferencje, a także przedstawienia 
teatralne i koncerty. Ostrów Mazowiecka zyskała 
nową przestrzeń miejską, nowe miejsca spotkań 
dla mieszkańców i odwiedzających. 

Beneficjent:
Powiat Sierpecki w partnerstwie z gminami: 
Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczu-
towo i Zawidz
Projekt:
Budowa systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności o zagrożeniach na terenie powiatu 
sierpeckiego

Powiat Sierpecki w partnerstwie z 5 gminami: 
Gozdowo, Mochowo Rościszewo, Sierpc, Szczu-
towo oraz Zawidz zrealizował projekt dotyczący 
budowy i uruchomienia systemu ostrzegania  
i alarmowania ludności o zagrożeniach na tere-
nie powiatu sierpeckiego. Inwestycja objęła za-
kup i montaż centrali alarmowej wraz z osprzę-
tem, montaż 9 Punktów Alarmowych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi oraz konfigura-
cję i uruchomienie systemu ostrzegania i alar-
mowania ludności na terenie powiatu. Głównym 
zadaniem systemu jest szybkie dotarcie  
z informacją o zagrożeniach do jak największej 
liczby mieszkańców. 

Bezpieczne  MazowszeOchrona zabytków

Fot. UM Ostrów Mazowiecka
Fot. Starostwo Powiatowe w Sierpcu

40 zabytków objętych wsparciem
Ponad 640 nowych elementów systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

59 wspartych instytucji kultury 
32 nowe pojazdy strażackie wyposażone 
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowni-
czych 

Ochrona zdrowia Rozwój transportu

Beneficjent:
Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św Jana 
Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Projekt:
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sta-
wia na kompleksowość, efektywność i dostęp-
ność wysokiej jakości usług medycznych  
w zakresie onkologii. Pozyskane Fundusze Euro-
pejskie zainwestowano w wyposażenie centrum 
onkologii w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, 
aparaturę medyczną oraz w oprogramowanie 
wspierające pracę lekarzy i całego personelu. 
Zakupiono m.in.: aparat rentgenowski z ramie-
niem C, mammograf,  aparaty USG, rezonans 
magnetyczny, kardiomonitor, respirator, stację 
pomp infuzyjnych, sprzęt komputerowy i sprzęt 
zwiększający bezpieczeństwo pracy. Realizacja 
projektu poprawiła dostępność do leczenia 
onkologicznego dla mieszkańców subregionu 
siedleckiego. Zwiększyła się również jakość 
obsługi pacjentów oraz polepszyły się warunki 
pracy dla personelu. 

Beneficjent:
Województwo Mazowieckie
Projekt:
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie 
m. Gąbin

Dzięki Funduszom Europejskim w powiecie 
Płockim, na terenie miasta Gąbin powstała 
obwodnica o długości 4,6 kilometra. W ramach 
inwestycji powstały nowe skrzyżowania, w tym 
3 ronda, przebudowane zostały drogi krzyżujące 
się z obwodnicą, są też nowe chodniki i zjazdy. 
Przebudowano także część dróg podmiejskich, 
powstały nowe drogi dojazdowe i zjazdowe oraz 
infrastruktura towarzysząca.  Prace budowlane 
nadzorował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie. Obwodnica komunikacyjnie 
odciążyła Gąbin, a także usprawniła układ ko-
munikacyjny i dostępność do głównych szlaków 
transportowych. Dzięki obwodnicy poprawiło się 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszyła 
się ilość wypadków i kolizji drogowych. Wpłynę-
ło to pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców.

Fot. OSP Topólno

Fot. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

118 wspartych podmiotów leczniczych 

Ponad 51 km nowych i ponad 192 km 
przebudowanych dróg  

80 nowych pojazdów komunikacji 
miejskiej 

30 nowych i 39 zmodernizowanych 
wagonów kolejowych 



Efekty Funduszy Europejskich

Edukacja
Integracja społeczna  
i rozwój rynku pracy 

Beneficjent:
Powiat Otwocki/Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku
Projekt:
Aktywni w życiu i w pracy 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwoc-
ku pozyskało Fundusze Europejskie na aktywiza-
cję społeczno-zawodową 41 osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Wsparcie otrzymało 15 osób z niepełnospraw-
nościami i 26 osób żyjących w pieczy zastępczej. 
Pomoc była realizowana na podstawie ich indy-
widualnych potrzeb, potencjału, zasobów  
i sytuacji.  Uczestnicy projektu skorzystali  
z warsztatów dotyczących ekonomii społecznej, 
treningu poszukiwania pracy oraz z kursów 
zawodowych. W ramach projektu organizowane 
były spotkania grupy wsparcia oraz wyjazdowe 
zajęcia psychoruchowe.  Uczestnicy brali także 
udział w wyjeździe survivalowym, gdzie mogli 
poznać swoje mocne i słabe strony. Wydarzenie 
było także okazją do nawiązania relacji, poznania 
swoich emocji oraz poznania pracy w grupie. 

Beneficjent:
Powiat Lipski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II w Lipsku
Projekt:
Postaw na zawód, postaw na siebie

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II w Lipsku mieli możliwość udzia-
łu w zajęciach przygotowujących do egzaminów 
czeladniczych i egzaminów zawodowych. Dodat-
kowo, dzięki Funduszom Europejskim, młodzież 
skorzystała z bezpłatnych kursów zawodowych, 
np. operator pilarki mechanicznej do ścinki 
drzew, operator kosy spalinowej, operator wóz-
ków widłowych, kasjer-sprzedawca, pracownik 
biurowy z obsługą sekretariatu, barman, kelner, 
barista, florysta z elementami aranżacji stołu, 
wizaż i stylizacja, obsługa komputerowych pro-
gramów graficznych oraz kurs tworzenia stron 
internetowych. W ramach projektu doposażono 
pięć pracowni kształcenia zawodowego i warsz-
taty szkolne do kształcenia w zawodach: technik 
leśnik, technik handlowiec, technik żywienia  
i usług gastronomicznych oraz technik mecha-
nik. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Lipsku

Ponad 2,1 tys. nowych miejsc opieki  
żłobkowej Blisko 134 tys. uczniów wspieranych  

w rozwoju kompetencji kluczowych 

Ponad 680 szkół doposażonych  
w nowoczesne technologie komunikacyjne 

Prawie 22 tys. dorosłych uczestniczących  
w kursach językowych i informatycznych 

Pomoc dla ponad 24 tys. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Prawie 7,3 tys. dotacji na założenie firm 

Fundusze Europejskie wsparciem 
w obliczu pandemii koronawirusa

Sprzęt oraz środki ochrony dla placówek 
medycznych

Ponad 314,9 mln zł z UE

Do 75 szpitali i stacji pogotowia ratunkowe go 
przekazywany jest na bieżąco sprzęt do rato-
wania zdrowia i życia mieszkańców oraz środki 
ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i 
ratowników medycznych. 
Fundusze europejskie pomagają w doposażeniu 
szpitali w m.in.: respiratory, kardiomonitory, 
defibrylatory, aparaty rentgenowskie, łóżka 
szpitalne i do intensywnej terapii, czy zestawy 
do bezdotykowego pomiaru temperatury. Sa-
morząd Mazowsza przeznaczył dofinansowanie 
także na zakup ambulansów do przewożenia 
pacjentów. 
Do placówek medycznych przekazywane są rów-
nież środki ochrony, w tym na przykład maseczki, 
gogle, przyłbice, kombinezony, rękawiczki, czy 
płyny do dezynfekcji. W sumie planowane jest 
przekazanie aż 27 mln środków ochrony.

Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego  
i transportu sanitarnego

24 mln zł z UE

Pomoc skierowana do 5 stacji pogotowia ratun-
kowego i transportu sanitarnego z Warszawy, 
Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Fundusze 
Europejskie przeznaczono na wynagrodzenia, 
dodatki specjalne za pracę w godzinach nadlicz-
bowych i warunkach szczególnego zagrożenia. 
Dzięki dofinansowaniu możliwe było zatrudnie-
nie dodatkowych osób wspierających zespoły 
ratownicze w dezynfekcji. 
Konieczne było odpowiednie przygotowanie 
personelu w zakresie przeciwdziałania CO-
VID-19, w czym pomogły szkolenia sfinansowane 
ze środków europejskich. Możliwości wsparcia w 
ramach projektu obejmują również zapewnienie 
posiłków, tymczasowych miejsc pobytu dla ra-
towników, czy utylizację odpadów medycznych.

Fot. Adobe Stock

Fot. Adobe Stock

Fot. Adobe Stock

Koronawirus postawił Europę i świat przed zupełnie nowymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. 
Dzięki wprowadzeniu najbardziej elastycznych w historii Unii Europejskiej zasad pomocy Samorząd 
Mazowsza mógł skierować wsparcie do mazowieckich placówek medycznych, szkół oraz przedsię-
biorców, którzy mierzą się ze skutkami ograniczeń w prowadzeniu działalności. Z kolei pracownicy 
społeczni świadczący usługi na rzecz osób starszych i niesamodzielnych otrzymują na bieżąco środki 
ochrony osobistej. Wartość pomocy przekracza 560 mln zł z UE.



Przygotowanie szkół do edukacji zdalnej

Ponad 27,9 mln zł z UE

Do 236 mazowieckich szkół trafia sprzęt  
do przygotowywania i prowadzenia lekcji  
zdalnych, m.in.: tablice multimedialne, monitory  
interaktywne, tablice dotykowe, laptopy,  
tablety, drukarki i oprogramowanie. 
 
Edukacja zdalna wymaga nie tylko sprzętu,  
ale również odpowiedniego przygotowania 
nauczycieli. Dlatego w ramach projektu kadra 
pedagogiczna korzysta ze szkoleń. Uczniowie, 
którzy do tej pory nie mieli możliwości udziału  
w lekcjach z powodów technicznych otrzymali 
laptopy i tablety z dostępem do Internetu. 

Dzięki pomocy z UE lepszy dostęp do edukacji 
zdalnej otrzymają uczniowie szkół  
z 212 mazowieckich samorządów.  
Ze wsparcia skorzystały także dzieci  
z niepełnosprawnościami i nieposiadające 
warunków do udziału w lekcjach. To szansa na 
ograniczenie ryzyka wykluczenia edukacyjnego.

Pomoc finansowa dla firm

Ponad 194 mln zł z UE

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych 
skutkami ograniczeń w prowadzeniu działalności 
mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje.  
W ramach dwóch naborów wniosków  
Fundusze Europejskie skierowane zostały  
do mikro oraz małych firm z branży  
gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej,  
konferencyjno-targowej, rozrywkowej,  
sportowej, fotograficznej i reklamowej.  
Tylko do końca roku podpisano już prawie  
1,2 tys. umów,których dofinansowanie wyniosło 
ponad 42,8 mln zł.

Pozostałe firmy (w tym średnie  
przedsiębiorstwa) otrzymały możliwość  
skorzystania z preferencyjnych pożyczek  
płynnościowych. W 2020 roku udzielono  
78 pożyczek na kwotę ponad 10,2 mln zł. 

Dodatkowo, za pośrednictwem powiatowych 
urzędów pracy przekazywana jest pomoc na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działal-
ności, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Fot. Adobe Stock
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Wskutek obostrzeń   
- wprowadzonych ze względu   
na rozprzestrzenianie się   
wirusa COVID-19  
- instytucje  odpowiedzialne  
za prowadzenie  działań  
promocyjnych,  informacyjnych  
i edukacyjnych  Funduszy  
Europejskich stanęły   
przed koniecznością   
zweryfikwania formuły  wielu 
wydarzeń.  Mimo ograniczeń  
w 2020 roku:

70%
mieszkańców województwa 
 mazowieckiego pozytywnie   
ocenia wpływ środków unijnych 
 na walkę z COVID-19 w Polsce 

73%
dobrze ocenia wpływ  
tych  środków na złagodzenie 
 skutków gospodarczych   
wywołanych przez pandemię 

+5pp
o tyle więcej punktów   
procentowych niż  w reszcie  
kraju  mieszkańcy Mazowsza 
 ocenią, że FE  przyczyniają się   
do rozwoju ich regionu   
(87% v. 82%)* 

Wpływ na takie postrzeganie  
Funduszy Eurpejskich   
miały m.in.:

• duża aktywność w mediach 
     społecznościowych

• aktualizowana na bieżąco  
    strona   
    www.funduszedlamazowsz.eu  

• komunikacja skierowana     
   bezpośrednio do beneficjentów    
    i potencjalnych beneficjentów 
    (powiadomienia, newslettery) 

• kampania szerokiego zasięgu 
    pod hasłem #eFEktUE 

• szkolenia on-line 

• publikacje elektroniczne   
   np. wademecum  „6 kroków  
   do prawidłowego  informowania  
   o projektach  dofinansowanych 
   z FE”

• zamieszczone tutoriale 

• konferecje regionale   
    „Efekty UE w wielu odsłonach”  
   przeprowadzone równocześnie 
    stacjonarnie i w Internecie 

• współpraca z instytucjami   
   unijnymi i innymi regionami   
   (m.in. Komisją Europejską)  

• publikacja Magazynu   
    „Fundusze Europejskie   
    na Mazowszu” oraz   
    dwujęzycznego albumu   
    „Perły Mazowsza V” Edycja    
    specjalna Lider Zmian 2019      

Większość działań   
realizowanych  
przez  MJWPU  
prowadzona  była  
pod wspólnym KV  
 opracowanym  
dla głównego  hasła  
kampanii szerokiego   
zasięgu – „eFEktUE”   
– zgodnie z zasadą   
uzupełniania się   
komunikatów oraz realizacji 
 ujednoliconego  mechanizmu 
 komunikacyjnego.  
Na przykład został   
wprowadzony autorski    
hashtag MJWPU   
– „eFEktUE”, który zyskał   
aprobatę nie tylko   
użytkowników Internetu   
ale również został   
dostrzeżony przez Komisję 
 Europejską  i MFiPR  
oraz   w badaniach   
„Rozpoznawalności  i wiedzy  
o funduszach  europejskich   
w społeczeństwie polskim   
– edycja 2020”   
przeprowadzonych   
na zlecenie Ministerstwa. 

* BADANIE ROZPOZNAWALNOŚCI
I WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM.
EDYCJA 2020 - na zlecenie MFiPR

Fundusze Europejskie wsparciem 
w obliczu pandemii koronawirusa Informacja i promocja 

Funduszy Europejskich 
w obliczu pandemii



Przykłady działań  
zrealizowanych w 2020 roku

W 2020 roku MJWPU zorganizowała   
12 webinariów m.in. z zakresu aplikowania   
w konkursach o dofinansowanie,  w tym pracy 
w systemach informatycznych  do składania 
wniosków (MEWA 2.0)  oraz wsparcia  
beneficjentów w realizacji  i rozliczaniu  
projektów (SL).

Webinaria cieszące się  największym  
zainteresowaniem:   
– 1290 wyświetleń 
Założenia pierwszego konkursu o dotacje 
 obrotowe
– 607 wyświetleń
Składanie wniosku w systemie MEWA 2.0 
– 427 wyświetleń
Konkurs z zakresu termomodernizacji   
budynków użyteczności publicznej 

Wszystkie są dostępne do ponownego 
obejrzenia na naszym kanale You Tube 
W trakcie webinariów uruchomiliśmy 
możliwość zadawania pytań na żywo   
poprzez chat.

W związku z uruchomieniem w trybie  
 nadzwyczajnym wsparcia dla przedsiębiorców 
 mierzących się z problemami wynikającymi   
z epidemii COVID-19, MJWPU samodzielnie 
 nagrało 2 tutoriale, ułatwiające składanie   
wniosków osobom, które nie mają   
doświadczenia w aplikowaniu o fundusze UE. 

12,1 tys. wyświetleń toturiala nt. I konkursu

Kampania będzie realizowana  przez  
12 miesięcy (do września 2021 roku).   
W ramach kampanii wyprodukowano  spoty 
promocyjne, inserty do czasopism   
i Instastory, oraz prowadzone są działania  
 w postaci płatnej promocji w mediach  
społecznościowych należących do MJWPU:   
na FB, Instagramie oraz YouTube. 

Hasło kampanii  to: 
„#eFEktUE”   
– rozumiany  jako 
„efekt wow”

Projekt Broszury: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU, redakcja@mazowia.eu; infografiki: MJWPU; zdjęcia: MJWPU, Stock)


