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Szanowni Państwo, 

po raz kolejny zabieramy Państwa do świata Funduszy 
Europejskich dla Mazowsza. Tym razem o efektach pomocy 
z Unii Europejskiej opowiedzą przedstawiciele sektora 
biznesowego, jednego z głównych odbiorców wsparcia 
z programu regionalnego na lata 2014-2020. Spośród 
wszystkich dostępnych środków, do przedsiębiorstw 
trafiło aż 1,9 mld zł dofinansowania, a prawie połowa 
z nich przeznaczona została na działania wzmacniające 
innowacyjność i konkurencyjność mazowieckiej 
gospodarki. Dzięki finansowaniu zrealizowanych zostało 
szereg innowacyjnych projektów, chociażby z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, automatyzacji procesów biznesowych, 
czy telekomunikacji. To jednak nie wszystko.  
Wsparcie uzyskały także inwestycje sprzyjające tworzeniu 
warunków dla współpracy z sektorem naukowym.  
Tak jest w przypadku tworzonej obecnie przez Centrum  
Nauki Kopernik Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.  
Zachęcam Państwa do poznania efektów Funduszy 
Europejskich zaprezentowanych na łamach publikacji.

We wrześniu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zorganizuje  
osiem konferencji regionalnych, które podsumują stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Konferencje pod hasłem Zdrowie i rozwój Mazowsza – #eFEktUE odbędą się w dniach od 15 do 30 września w Ciechanowie, Szydłowcu, Siedlcach, Ostrołęce,  
Płocku, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim i powiecie sochaczewskim.
Organizowany co roku cykl konferencji to doskonała okazja do spotkania przedstawicieli różnych środowisk: samorządowych, naukowych, kulturowych 
i przedsiębiorców, prezentacji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.
Podczas tegorocznej edycji będzie można dowiedzieć się o tym, jak Mazowsze zmieniło się dzięki Funduszom Europejskim, jak Unia Europejska pomaga w walce 
z pandemią oraz jak będą wyglądać założenia nowej perspektywy finansowej w Programie Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  
Każdą konferencję będzie można śledzić online.
Już dziś zapraszamy do udziału! Bądźcie z nami!

Tegoroczna jesień również będzie stała pod znakiem #eFEktUE. Po rocznej przerwie wracamy z wielkim świętem  
Funduszy Europejskich jakim jest Forum Rozwoju Mazowsza. Jedenasta już edycja, z uwagi na wciąż trwającą 
pandemię, odbędzie się w odmiennej od dotychczasowych, zdalnej formule. Już dziś zapraszam Państwa  
do oglądania dyskusji i wystąpień ekspertów w listopadzie na stronach www.forumrozwojumazowsza.eu oraz 
www.funduszedlamazowsza.eu. Podczas wydarzenia poznamy również zwycięzców plebiscytu „#eFEktUE  
– nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W tym roku sami mieszkańcy zdecydują 
o wyróżnieniu projektów lokalnych mających dla nich szczególne znaczenie. Beneficjentów programu regionalnego 
zapraszam do pochwalenia się efektami Funduszy Europejskich, a wszystkich Państwa do oddawania głosów  
na swoich faworytów podczas internetowego głosowania, które rozpocznie się już we wrześniu.
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Joanna Dmitruk
Prezes Zarządu DealDone Sp. z o.o.

Co dały firmie Fundusze Europejskie?
Praca przy projekcie Enigma realizowanym przez naszą firmę 
i współfinansowanym z Funduszy Europejskich to z jednej 
strony hołd dla polskiej kryptologii, a z drugiej innowacyjne 
oprogramowanie na światowym poziomie. Projekt dał 
mi ogromną satysfakcję zarówno pod kątem badawczo- 
-rozwojowym, jak i wdrożeniowym. Prace badawczo-rozwojowe 
były realizowane z najlepszymi specjalistami z zakresu 
cyberbezpieczeństwa z Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie i Politechniki Warszawskiej. Prace wdrożeniowe 
i trwająca komercjalizacja to potwierdzenie potrzeby tego typu 
rozwiązań na rynku oraz możliwość realnego zastosowania Sejfu 
Cyfrowego SECUDO w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym.

Oprogramowanie wytworzone podczas trwania projektu 
uzyskało pozytywną ocenę w zakresie bezpieczeństwa 
Wydziału Cybernetyki, Wojskowej Akademii Technicznej. 
Aktualnie oprogramowanie jest aktywnie komercjalizowane 
i oferowane podmiotom administracji publicznej, 
przedsiębiorstwom oraz doradcom.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje 
na szczególną uwagę?
Z uwagi na fakt, że ponad 11 lat miałam przyjemność pracować 
na wyższej uczelni jako wykładowca akademicki, szczególnie 
podziwiam innowacyjne projekty z zakresu edukacji. Jednym 
z projektów, który zwrócił moją uwagę był Musicon. Cytując 
współautora tej firmy: MUSICON jest niezwykłym instrumentem-
wynalazkiem. Jedynym w swoim rodzaju, bo grającym 
i przeznaczonym dla dzieci. Można go nazwać nietypowym 
instrumentem albo wspaniałą maszyną muzyczną, która pozwala 
na spontaniczną zabawę dźwiękiem, tworzenie i wykonywanie 
własnych utworów muzycznych. Wygląda dość niepozornie, 
to drewniany walec, który obracając się gra. MUSICON był 
wielokrotnie nagradzany na konkursach projektowych m.in. 
w Singapurze, Nowym Jorku i Kopenhadze. Łączy w sobie 
5 znanych metod edukacji muzycznej – można w nim znaleźć 
elementy metody Suzuki, Kodaly’a, Gordona, Orffa i Dalcroze’a.

Warto docenić także inicjatywy edukacyjne podejmowane 
przez Centrum Nauki Kopernik, które tworzy autorskie zestawy 
edukacyjne, warsztaty dla nauczycieli promujące aktywne 
metody nauczania, sieć Klubów Młodego Odkrywcy czy  
program edukacji kosmicznej ESERO.

Podczas 10 Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych miałam 
okazję poznać wiele innych ciekawych inicjatyw edukacyjnych 
prowadzonych w warszawskich szkołach kształcenia 
zawodowego, technikum mechatronicznym, czy innych 
placówkach edukacyjnych. 

Rezultaty projektu pozwoliły stworzyć oprogramowanie, 
które umożliwia sprostanie takim współczesnym wyzwaniom, 
jak: bezpieczeństwo, szyfrowanie danych zarówno na poziomie 
chmury, użytkownika, jak i dokumentów. Jest ono 
konkurencyjne zarówno w regionie, jak i globalnie pod 
względem bezpieczeństwa, innowacyjnej architektury 
i unikalnych funkcjonalności oraz intuicyjności interfejsu.
Oprogramowanie zostało tak opracowane, aby umożliwiało 
zarządzanie i udostępnianie wrażliwych danych i dokumentów 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji z zachowaniem 
najwyższych standardów bezpieczeństwa na poziomie bankowości 
elektronicznej, z uwzględnieniem takich współczesnych wyzwań 
przedsiębiorstw jak regulacje RODO, MAR itp.

Nasze oprogramowanie można nazwać „przyjaznym dla 
użytkownika” ze względu na intuicyjność oraz oferowane 
funkcjonalności. Każdy użytkownik posiada rolę w systemie oraz 
odpowiednie uprawnienia do danych i dokumentów. Mimo dużego 
skomplikowania warstwy bezpieczeństwa naszego systemu 
oraz macierzy ról i uprawnień, system pozwala bezproblemowo 
i przejrzyście zarządzać wszystkimi użytkownikami.
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Michał Wolszlegier
Prezes Zarządu Extreme Robotics Sp. z o.o.

Co dały firmie Fundusze Europejskie?
W wyniku wsparcia prac badawczo-rozwojowych jakie 
otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 stworzyliśmy unikalne 
rozwiązanie robotyczne, umożliwiające automatyzację procesów 
biznesowych w każdej firmie: od korporacji po MŚP, a także, 
co nas bardzo cieszy, coraz częściej w podmiotach publicznych. 
Stworzone przez AUTOMADE roboty software’owe, przenoszące 
dane między systemami, umożliwiające pracownikom 
wypełnianie i wysyłanie najróżniejszych dokumentów, pomagają 
zautomatyzować wiele powtarzalnych zadań biurowych, aby 
uwolnić kompetencje pracowników, którzy zaoszczędzony cenny 
czas mogą wykorzystać na zadania o większej wartości dodanej.

w placówkach związanych z świadczeniem usług zdrowia. 
Jako AUTOMADE współpracujemy z jednostkami medycznymi 
i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wdrożonym obiegiem 
dokumentów. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest przyspieszać 
i poprawiać procesy, automatyzować je oraz generować 
oszczędności.

Tomasz Nasiłowski
Prezes Zarządu InPhoTech Sp. z o.o.

Co dały firmie Fundusze Europejskie?
Nie od dziś wiadomo, że innowacje pozwalają osiągnąć 
przewagę konkurencyjną. Dlatego w naszym kraju i konkretniej, 
w polskich przedsiębiorstwach należy wprowadzać strategię 
wdrażania innowacji. Inwestycje w nowe rozwiązania  
są obarczone ryzykiem, ponieważ opracowujemy coś nowego, 
staramy się przewidzieć przyszłość i wyprzedzić pojawiające 
się potrzeby. Ryzyko działalności firm technologicznych jest 
mitygowane na naszym kontynencie m. in. poprzez Fundusze 
Europejskie. Grupa InPhoTech realizuje projekty dofinansowane 
zarówno bezpośrednio z Komisji Europejskiej, jak i z programów 
koordynowanych przez krajowe instytucje pośredniczące. 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 realizujemy dwa projekty badawczo-
rozwojowe. Jeden z nich polega na opracowaniu metody 
pomiaru wybranych parametrów soczewek, a efekty drugiego 
znajdą zastosowanie w sieciach telekomunikacyjnych. 
Wykorzystanie funduszy europejskich w znacznym stopniu 
przyczyniło się do realizacji naszej strategii wdrażania innowacji 
oraz trwającego już ponad 10 lat rozwoju marki InPhoTech.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje  
na szczególną uwagę?
Zarówno Warszawa jak i mniejsze miejscowości na Mazowszu 
w ciągu ostatnich lat dzięki inwestycjom unijnym bardzo się zmieniły. 
Moim zdaniem na szczególną uwagę zasługuje instytucja, która 
pozwala nam lepiej zrozumieć zjawiska i działania przyrody oraz 
upowszechnia wiedzę wykorzystywaną w nowych technologiach, 
czyli Centrum Nauki Kopernik. Tylko dzięki pracy u podstaw,  
która w interesujący sposób jest realizowana przez „Kopernika”, 
możliwe jest zdobycie powszechnego zrozumienia potrzeby 
wdrażania w naszym kraju innowacji.

Dzięki środkom europejskim zatrudniliśmy najwyższej klasy 
specjalistów, którzy tworzą nasze autorskie rozwiązania i w ten 
sposób rozwijają technologie RPA (Robotic Process Automation), 
RDA (Robotic Desktop Automation) i wiele narzędzi z zakresu 
hiperautomatyzacji. Fundusze Europejskie pomagają więc nam 
tworzyć nową falę automatyzacji. Prostota konfiguracji i używania 
robotów AUTOMADE przenosi robotyzację na zupełnie nowy 
poziom dostępności dla organizacji i pracowników.  Rozwiązania 
AUTOMADE są dzisiaj wykorzystywane w wielu branżach, m.in.: 
finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja, logistyka i retail.  
Pomagają one w codziennej pracy w działach księgowości,  
kadr, zamówień, marketingu, obsługi klienta i wielu innych.

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje 
na szczególną uwagę?
Moim zdaniem inwestycje związane z wprowadzaniem e-usług oraz 
co za tym idzie elektronicznego obiegu dokumentów w sektorze 
medycznym. Digitalizacja procesów dotycząca obsługi pacjentów, 
szczególnie w dobie COVID i zdalnej pracy, stała się krytyczna 
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ale także zdobywać nowe doświadczenia i wymieniać się 
nimi z partnerami z całej Unii Europejskiej. Udział w projekcie 
Kampanie Edukacyjno-Informacyjne, w ramach programu  
Polska Cyfrowa, pozwala nam stworzyć nową wystawę stałą  
i program edukacyjny poświęcony cyfrowej przyszłości.  
Dziesięć lat po otwarciu Centrum Nauki Kopernik, historia 
zatoczyła koło i Fundusze Europejskie wsparły kolejną inwestycję  
– budowę siedziby Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego,  
która stanie się interdyscyplinarnym centrum badawczo- 
rozwojowym poświęconym badaniom nad procesami  
uczenia się i społecznego zaangażowania w naukę.

Robert Firmhofer
Dyrektor Centrum Nauki Kopernik

Co dały instytucji Fundusze Europejskie?
Fundusze unijne wspierały budowę i rozwój Centrum 
Nauki Kopernik od samego początku istnienia tej instytucji. 
Dofinansowanie do budowy siedziby CNK, w wysokości 206 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwoliło 
wznieść imponujący budynek CNK na rewitalizowanym terenie 
nad Wisłą w samym centrum Warszawy.

Od 2010 r. zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów dzięki 
dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, głównie RPO WM 
i kolejnych programów ramowych oraz Horyzont 2020. 
Warto tu wymienić projekt „Szkoła bliżej Nauki”. Dzięki jego 
realizacji powstały warunki dla nauczania z wykorzystaniem 
elementów metody badawczej w 38 szkołach w Warszawie 
i okolicznych gminach. Elementem projektu było wyposażenie 
szkół w nowoczesne laboratoria. Zespół Kopernika uczestniczy 
też w licznych projektach w ramach konsorcjów europejskich. 
Pozwalają one nie tylko realizować wartościowe programy, 

Która z innych unijnych inwestycji na Mazowszu zasługuje 
na szczególną uwagę?
W Koperniku koncentrujemy się na wyzwaniach, które stawia 
przed nami przyszłość. Poważnym problemem dotyczącym 
nas wszystkich bez wątpienia jest obecnie kryzys klimatyczny. 
Dlatego moją uwagę przykuwają szczególnie projekty 
związane z ochroną środowiska, dbałością o bioróżnorodność 
i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Naturalne 
ekosystemy Mazowsza to przede wszystkim doliny rzek 
i kompleksy leśne. Siedliska dzikiej przyrody są niezwykle cenne. 
Lubimy je odwiedzać, ale nie zawsze wiemy jak to robić, by nie 
zaburzać ich funkcjonowania. Projekt „Ochrona bioróżnorodności 
w mazowieckich parkach krajobrazowych”, realizowany 
na terenie Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego 
Parku Krajobrazowego, to działanie nie tylko na rzecz raków, 
ryb i roślin, ale także turystów i młodzieży. W jego ramach 
powstała edukacyjna ścieżka przyrodnicza i wieża widokowa. 
Podobne działania realizowane są także na mniejszą skalę, 
lokalnie. Unijne dofinansowanie otrzymuje także wiele projektów 
budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych – wymiana pieców czy budowa 
elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych pomogą ochronić 
zdrowie i dobrostan nas samych oraz naszych dzieci. 
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ORGANIZATOR:PATRONANTY HONOROWE:

W tym roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
 chciałaby docenić beneficjentów realizujących projekty

z Funduszy Europejskich w ramach organizowanego plebiscytu:
„#eFEktUE - nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”

Lider Zmian dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu. 
Liderzy zmian inspirują, motywują. Realizują projekty, dzięki którym mieszkańcy mogą 

się kształcić, rozwijać swoje pasje i spędzać wolny czas. 

9 subregionów Mazowsza 
= 9 kategorii

ciechanowski, ostrołęcki, płocki,
radomski, siedlecki, Warszawa, 

warszawski wschodni, 
warszawski zachodni, żyrardowski

Liczba nominacji jest uzależniona 
od liczby umów o dofinansowanie  

w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców. Każdy

z subregionów może uzyskać 

od 1 do 5 nominacji, 
co daje łącznie aż 23 projekty          

z całego Mazowsza

Wyniki plebiscytu zostaną
ogłoszone podczas 

11. Forum Rozwoju Mazowsza.

Każdy beneficjent może zgłosić 

maksymalnie 
2 projekty 

do udziału w konkursie!

O zwycięstwie  w plebiscycie 
zdecydujecie Wy 
- mieszkańcy regionu 

w głosowaniu na stronie

www.liderzmian.eu 

Propozycje projektów 

należy wysyłać na adres 

lider-zmian@mazowia.eu
 

do 31 lipca br.
Udział w Plebiscycie jest 
bezpłatny i dobrowolny!

Bądź zawsze na bieżąco:

www.facebook.com/MJWP

nasz profil na FB

www.youtube.com/user/MJWPUTUBE

nasz profil na YouTube

www.instagram.com/
fundusze_dla_mazowsza/

nasz profil na Instagramie

www.funduszedlamazowsza.eu


