
FORUMROZWOJU
MAZOWSZA

11

#eFEktUE

 Nr 1/2021

Wydarzenie on-line

DZIEJE SIĘ! 
PLEBISCYT LIDER ZMIAN 
11. FORUM ROZWOJU 
MAZOWSZA

9 Subregion 
 radomski
 – Radom i okolice

Nowe życie w starym kinie Świt w Zwoleniu

Z pomocą funduszy europejskich zabytkowe kino przeszło gruntowną modernizację. 
Obiekt wybudowany w 1925 roku zyskał nowy dach i elewację, a wnętrza wyremonto-
wano i przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W efekcie powstał 
nowoczesny obiekt rekreacyjno-edukacyjno-kulturalny z doskonale wyposażoną salą 
widowiskową, salą zajęć warsztatowych zespołów tanecznych oraz siedzibą Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań systemu nagłaśnia-
jącego i akustycznego, potencjał budynku został wykorzystany i sala kinowa zyskała 
również funkcję sali estradowej. Po rozbudowie powierzchnia dawnego kina zwiększyła 
się o 20 procent. Zrewitalizowane kino Świt wzbogaciło ofertę kulturalną Zwolenia 
i stało się nowym ośrodkiem życia społecznego miasta.

Odnowiona baza wypoczynkowa nad Stawem 
Górnym w Pionkach
Projekt dotyczył rewitalizacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego, na miejscu 
którego powstał nowoczesny teren rekreacyjny. Zakres projektu obejmował moderni-
zację znajdujących się tam obiektów: Budynku „A” - dawnego lokalu gastronomiczne-
go oraz Budynku „B”, który był hangarem Klubu Żeglarskiego Pionki. W wyniku 
gruntownej metamorfozy w okolicach Budynku „A” powstał wodny plac zabaw – splash 
park z przebieralniami, natryskami, toaletami, budynkiem socjalnym i gospodar-
czym. Na miejscu jest też sala konferencyjna i baza gastronomiczna idealna do 
obsługi różnych eventów. Budynek „B” to obecnie siedziba Klubu Żeglarskiego 
Pionki, ze szkutnią dla jachtów oraz dwoma pokojami hostelowymi. Modernistyczny 
i oryginalny wygląd obiektów sprawił, że są one perełką architektoniczną regionu, 
co w ogromnym stopniu przyczyniło się do wzrostu popularności zarówno okolic 
Stawu Górnego, jak i samego miasta Pionki. Przebudowa ośrodka i nadanie mu 
nowych funkcji umożliwiło prowadzenie zajęć aktywizujących i integracyjnych. 
Ośrodek stał się miejscem wypoczynku dla seniorów, rodzin z dziećmi i młodzieży. 
Na jego terenie zorganizowano już wiele imprez: obchody Dnia Dziecka, kursy 
żeglarskie, amatorskie regaty jachtów kabinowych klasy FOKA, Memoriał Janka 
Płucieniczaka „Gutka” czy Puchar Polski POD Steel Dart, na który przyjechali 
uczestnicy z całej Polski.

Projekt modernizacji ośrodka, przeprowadzonej dzięki funduszom europejskim, zdobył 
III miejsce w plebiscycie internetowym Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku 
i budowa XXI wieku”.

8 Subregion 
 płocki
 – Płock i okolice

Lepsza komunikacja publiczna w Płocku i sąsiednich gminach

Płock wspólnie z gminami Gąbin, Stara Biała i Nowy Duninów wykorzystał fundusze 
europejskie do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu transportu publicznego. 
Celem było zmniejszenie korków i motoryzacyjnego tłoku na ulicach i podniesienie 
komfortu w publicznych środkach komunikacji, dlatego partnerzy w projekcie:
• kupili 25 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym, 
• zbudowali 40 wiat przystankowych, a 10 z nich wyposażyli w system informacji 
 pasażerskiej, monitoring i system powiadamiania SOS,
• zbudowali parking „Parkuj i Jedź” na 223 miejsca postojowe oraz 100 stanowisk 
 dla rowerów,
• zbudowali ścieżki rowerowe przy ul. Łukasiewicza oraz w ciągu ul. Tysiąclecia 
 i Mickiewicza.
Projekt poprawił efektywność systemu komunikacji publicznej Obszaru Funkcjonalne-
go Miasta Płocka. Przyczynił się do polepszenia wizerunku transportu publicznego, 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a nawet do mniejszej liczby wypadków.

Rewitalizacja nabrzeża wiślanego w Płocku

Dzięki funduszom europejskim odrestaurowano osiedle Stare Miasto, na terenie 
nabrzeża wiślanego od ulicy Mostowej do Zalewu Sobótka. W tej okolicy przebudowano 
sieć wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, infrastrukturę 
drogową, i zbudowano ścieżkę biegową i rowerową, place i ciągi spacerowe, elementy 
małej architektury oraz promenadę spacerową z falochronem, slipem i wiatą 
sezonową. Stworzenie w najstarszej części Płocka uporządkowanej przestrzeni 
publicznej wykreowało modę na śródmieście jako miejsce przyjazne do mieszkania, 
pracy, wypoczynku i różnego rodzaju aktywności. Ten projekt wygrał w głosowaniu 
czytelników PortaluSamorządowego.pl w VIII edycji konkursu Top Inwestycje 
Komunalne. Zdobył też „Kryształy Przetargów Publicznych 2019” dla najlepszego 
zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków”.

instagram.com/
fundusze_dla_mazowsza/

Nasz profil na Instagramie

youtube.com/MJWPUTUBE

Nasz profil na YouTube

facebook.com/MJWPU

Nasz profil na FB

twitter.com/MJWPU

Nasz profil na twitter

facebook.com/ForumRozwoju

Nasz profil na FB
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O efektach inwestycji europejskich, potrzebach 
i wyzwaniach z jakimi mierzą się przedstawiciele 
różnych sektorów oraz sami mieszkańcy 
porozmawiamy podczas 11. Forum Rozwoju 
Mazowsza, które w tym roku odbędzie się 
wyjątkowo w formie zdalnej. Wystarczy wejść na 
stronę www.forumrozwojumazowsza.pl 
w dniach 8-9 grudnia, aby wysłuchać debat, 
wystąpień lub wziąć udział w czatach 
tematycznych z udziałem ekspertów z różnych 
dziedzin. Forum organizuje Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli 
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
oraz Europejski Komitet Regionów.

W programie wydarzenia znajdą Państwo 
różnorodne tematy, tak jak różnorodne są obszary 
wsparcia z Unii Europejskiej. Podczas debaty 
otwierającej wydarzenie pt. „Europejskie 
Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej 
perspektywy unijnej”, głos zabiorą przedstawiciele 
władz Mazowsza, m.st. Warszawy, Komisji 
Europejskiej, a także eksperci z Akademii Leona 
Koźmińskiego, Ośrodka ThinkTank i Pracodawców 
RP. Znajdujemy się wciąż w wyjątkowo trudnym 
czasie, dlatego w programie Forum nie mogło 

zabraknąć rozmowy o sytuacji sektora ochrony 
zdrowia. Podczas wydarzenia porozmawiamy także 
na temat rozwoju biznesu w nowej rzeczywistości, 
o sytuacji klimatycznej Mazowsza, transporcie 
czy ekosystemie startupowym. Drugiego dnia 
poruszymy kwestie rynku pracy, innowacji 
społecznych, a także przemian w obszarze kultury 
oraz edukacji. 

Będzie to również czas rozstrzygnięcia 
internetowego plebiscytu „#eFEktUE – 
nominacje do konkursu Lider Zmian 2023”, 
w którym udział wzięło blisko 50 projektów 
realizowanych z funduszy europejskich i na 
które oddano łącznie ponad 7 tysięcy głosów. 
Na łamach tego numeru prezentujemy 
Państwu nominowane projekty ze wszystkich 
subregionów Mazowsza.

Zapraszamy do lektury publikacji i udziału 
w 11. Forum Rozwoju Mazowsza!

PROGRAM
11. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Wydarzenie on-line

8 - 9 grudnia 2021 

8 GRUDNIA 2021
9.30-10.20 STUDIO 1
 Otwarcie 11. Forum Rozwoju Mazowsza 
10:20-10.30  Filmowy #eFEktUE – Prezentacja filmów poświęconych efektom projektów europejskich

10:30-11:40 STUDIO 1
 Debata: Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej
 Dyskusja o potrzebach, wyzwaniach i kierunkach rozwoju regionu, a także możliwościach jakie przyniosą programy europejskie na lata 2021-2027

11:40-12:00  Nowe rozdanie – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – prezentacja założeń programu

12:00-12:50 STUDIO 1 STUDIO 2
 Debata: Powrót do przeszłości, czy bieg z przeszkodami? Debata: Gdy nie widać wroga. (Nie)równa walka o życie i zdrowie 
 – rozwój biznesu w nowej rzeczywistości Dyskusja o sytuacji sektora medycznego, a także potrzebnych zmianach
 Dyskusja o kierunkach rozwoju działalności biznesowej w kontekście sprostania wyzwaniom przyszłości 
 w postpandemicznej rzeczywistości
 
12:50-13:10  #WokółFunduszy UE – Prezentacja: Oferta dostępnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

13:10-14:00 STUDIO 1
 Debata: KLIMATyczne Mazowsze – Akcja, Reakcja, a nie Stagnacja
 Dyskusja o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu, a także prezentacja dobrych praktyk w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu

14:00-14:20  #WokółFunduszyUE – Prezentacja: Możliwości finansowania inwestycji środowiskowych w perspektywie unijnej na lata 2021-2027

14:20-15:10 STUDIO 1 STUDIO 2
 Debata: Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości Debata: Ekosystem startupowy oraz pobudzanie przedsiębiorczości w regionie
 Dyskusja o wspieraniu zrównoważonego rozwoju miast i regionów  Dyskusja na temat rozwiązań na rzecz zwiększania przedsiębiorczości 
 dzięki inwestycjom w obszarze transportu w regionie

9 GRUDNIA 2021
10:00-10:50 STUDIO 1 STUDIO 2
 Debata: E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny Debata: Wykorzystujmy ponownie - gospodarka obiegu zamkniętego 
 Dyskusja o dobrych praktykach we wdrażaniu e-usług  w praktyce
 w przestrzeni publicznej Dyskusja o trendach w zakresie gospodarki odpadami 
 
10:50-11:10  #WokółFunduszyUE – Prezentacja: Bezpieczeństwo danych w wirtualnej rzeczywistości

11:10-12:00 STUDIO 1 STUDIO 2
 Debata: Krajobraz księżycowy po pandemii? Rynek pracy, czy rynek Debata: Nowa spółdzielczość - innowacja społeczna szansą na rozwój smart city 
 bez pracy? Dyskusja o wykorzystaniu lokalnych potencjałów na rzecz rozwoju
 Dyskusja o sytuacji i wyzwaniach współczesnego rynku pracy europejskich miast 
 
12:00-12:30  #WokółFunduszyUE – Prezentacja: Instrumenty finansowe dostępne dla mazowieckich przedsiębiorstw

12:30-13.20 STUDIO 1 STUDIO 2
 Debata: Kultura realna czy wirtualna? Debata: I kto tu kogo uczy?
 Dyskusja o przemianach zachodzących w świecie kultury Dyskusja o trendach, wyzwaniach i zmianach zachodzących w szkolnictwie 

13:20-13:30  Filmowy #eFEktUE – Prezentacja filmów poświęconych efektom projektów europejskich

13:30-15:00 STUDIO 1
 Ogłoszenie wyników plebiscytu „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian” organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka  
 Województwa Mazowieckiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

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 Europej-
skiej 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

Szanowni Państwo, 

w codziennym zabieganiu często nie 
dostrzegamy, jak bardzo przez ostatnie 17 lat 
zmieniła się nasza rzeczywistość dzięki 
Funduszom Europejskim. Zmiany te zachodzą 
w wielu dziedzinach – administracji, gospodarce, 
ochronie zdrowia, transporcie, kulturze czy 
edukacji. A to jeszcze nie koniec. Przed nami 
kolejne możliwości, które przyniosą programy 
unijne na lata 2021-2027. 

 www.funduszedlamazowsza.eu www.forumrozwojumazowsza.pl

Bądź zawsze na bieżąco:

forumrozwojumazowsza.pl
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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

Szanowni Państwo, 

w codziennym zabieganiu często nie 
dostrzegamy, jak bardzo przez ostatnie 17 lat 
zmieniła się nasza rzeczywistość dzięki 
Funduszom Europejskim. Zmiany te zachodzą 
w wielu dziedzinach – administracji, gospodarce, 
ochronie zdrowia, transporcie, kulturze czy 
edukacji. A to jeszcze nie koniec. Przed nami 
kolejne możliwości, które przyniosą programy 
unijne na lata 2021-2027. 

 www.funduszedlamazowsza.eu www.forumrozwojumazowsza.pl

Bądź zawsze na bieżąco:

forumrozwojumazowsza.pl



2 Subregion 
 siedlecki
 – Siedlce i okolice

Termomodernizacja w Węgrowie

Modernizacja została przeprowadzona w ośmiu budynkach użyteczności publicznej 
w sześciu instytucjach: Szkołach Podstawowych nr 1 i 2, Przedszkolu nr 2 „Pod 
Słoneczkiem”, Urzędzie Miejskim, Domu Dziennego Pobytu oraz Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Dzięki funduszom europejskim w każdym z tych budynków efektywność 
energetyczna poprawiła się o co najmniej 25%. Dzięki temu podniosły się parametry 
ekologiczne. Budynki są lepiej ogrzane przy mniejszych stratach ciepła, a zarazem 
bardziej wentylowane. Dzięki temu zmniejszyły się koszty ogrzewania oraz dostarcza-
nia ciepłej wody. Emitują mniej dwutlenku węgla do atmosfery,  co ma pozytywny 
wpływ na jakość życia mieszkańców. Oprócz tego podniósł się standard użytkowy 
i wizualny wnętrz, poprawiła się również estetyka elewacji i dachów. Mieszkańcy 
Węgrowa mogą być dumni ze swoich szkół i urzędów.

4 Subregion 
 żyrardowski
 – Żyrardów i okolice

Centrum Osady Fabrycznej w nowej odsłonie

Żyrardów, który przez lata nazywany był „polską stolicą lnu” słynie z XIX-wiecznego 
kompleksu fabrycznego  składającego się z hal produkcyjnych i osiedla robotniczego. 
Jest jedynym miastem przemysłowym w Europie, które przetrwało w niezmienionym 
stanie. Zbudowano go według modelu miasta ogrodu, miasta idealnego, gdzie 
w ramach jednego kompleksu wyodrębniono strefy do pracy, odpoczynku i usług, ale 
z wyraźnym oddzieleniem części fabrycznej od mieszkalnej. Po rewitalizacji centrum 
Osady  Żyrardów zyskał nowy blask i funkcje.

Projekt finansowany z funduszy europejskich został podzielony na trzy zadania. 
W ramach pierwszego zmodernizowano teren dawnej fabryki lniarskiej oraz ulicę Nowy 
Świat wraz z infrastrukturą. Zgodnie z celem drugiego zadania dotyczącym stworzenia 
terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej powstała m.in. siłownia plenerowa. 
Zadanie trzecie obejmowało wyremontowanie zabytkowej Biblioteki Fabrycznej, 
jedynej w powiecie żyrardowskim placówki skierowanej do dzieci i młodzieży. 
Zaadaptowano ją na potrzeby kulturalno-edukacyjne i dostosowano dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym dzieci ze spektrum autyzmu.

Fundusze europejskie dały nowe życie Zabytkowej Osadzie Fabrycznej, która jest 
najcenniejszym obszarem historycznym Żyrardowa. Ze względu na unikatową 
wartość i zachowane dziedzictwo kulturowe uznana została przez Prezydenta RP 
za Pomnik Historii.

1 Subregion 
 ciechanowski
 – Ciechanów i okolice

Wieża ciśnień z Parkiem Nauki Torus oraz Kamienica 
i Klubokawiarnia W18 w Ciechanowie

Projekt został zrealizowany w partnerstwie powiatu ciechanowskiego z Politechniką 
Warszawską. Serwis portalsamorzadowy.pl uznał go za jedną z 10 Top Inwestycji 
Komunalnych! Dzięki funduszom europejskim konstrukcję wybudowanej w 1972 
roku wieży ciśnień wyczyszczono i pomalowano, torus obłożono nową blachą 
tytanowo-cynkową, założono różnokolorowe oświetlenie. 

Obok powstała fontanna i zadbany zieleniec. Wokół wieży ze środków własnych 
miasto wybudowało dwukondygnacyjny park nauki. Nowoczesna forma budynku 
w kształcie podkowy, sale ekspozycyjne w części podziemnej z przesuwnymi 
ścianami oraz tarasami widokowymi, trawiasty dach – przyciągają miejscowych 
i turystów. W obiekcie prowadzone są zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające 
zainteresowania naukami ścisłymi i techniką. 

Z kolei w samym Ciechanowie, w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy po piekarni, 
swoje miejsce znaleźli społecznicy. Na 500 m² działają: pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta, Klub Seniora, ogólnodostępna klubokawiarnia i galeria artystyczna 
oraz Klub Młodego Odkrywcy.

Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Lubowidz to jedyna ciechanowska gmina, która po to aby wyprodukować energię na 
swoje potrzeby, wykorzystała fundusze europejskie na zamontowanie instalacji 
fotowoltaicznej, kolektorowej i kotłów na biomasę. Systemy wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej powstały nie tylko w obiektach gminnych, ale i w prywatnych 
budynkach mieszkalnych. Założono w sumie:
• 45 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 415 kW,
• 29 kolektorów słonecznych do ogrzewania wody,
• 13 kotłów na biomasę na potrzeby ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody.

Wielka sztuka w małym mieście
 
Nazwa projektu nawiązuje do wyjątkowego wyzwania, jakie Płońsk podjął dzięki 
wsparciu funduszy europejskich, a którego celem jest odrestaurowanie rynku, 
który powinien być wizytówką każdego miasta. Środki z UE pomogły zrewitalizo-
wać dwie zniszczone kamienice zlokalizowane w ścisłym centrum przy ulicy 
Płockiej 2 i Grunwaldzkiej 2 i odremontować trzy lokale, dzięki którym w rynku 
miejskim pojawiła się przestrzeń dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Odnowione i ocieplone kamienice stały się domem dla 32 podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnościami. 
Miejsce do godnego i bezpiecznego życia przyczyniło się do zmniejszenie poczucia 
wykluczenia społecznego i dało nowy impuls do aktywizacji społecznej, edukacyjnej 
i zawodowej. 

Oprócz poprawy estetyki kamienic, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji 
nastąpiło znaczne ograniczenie emisji pyłów i gazów i jest to kolejna korzyść dla 
wszystkich mieszkańców Płońska. Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” był 
pierwszym krokiem do kompleksowej rewitalizacji płońskiego rynku. Dzięki 
funduszom europejskim Gmina Miasto Płońsk realizuje kolejne dwa projekty 
mające na celu odbudowę rynku i wykorzystanie jego potencjału.
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3 Subregion 
 ostrołęcki
 – Ostrołęka i okolice

Usługi opiekuńcze w Ostrowi Mazowieckiej

Aż 92 niesamodzielne osoby z Ostrowi Mazowieckiej i okolic otrzymały wsparcie 
z funduszy europejskich w postaci teleopieki, usług opiekuńczych oraz poradnictwa 
psychologicznego i rehabilitacji. Dzięki innowacyjnym metodom teleopieki udaje się 
monitorować ich stan zdrowia przy zachowaniu prywatności, a wszystko dzięki 
wykorzystaniu domowych zasobów teleinformatycznych. Osoby te mogą nadal 
funkcjonować w swoim środowisku przy zminimalizowanym ryzyku nagłych, 
niekontrolowanych zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Podopieczni zaangażowani 
w projekt mogli też skorzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowo wsparciem objęto 30 opiekunów osób niesamodzielnych. Wzięli oni 
udział w szkoleniu z zasad nowoczesnej opieki, dołączyli do grupy wsparcia i uzyskali 
porady psychologa m.in. w zakresie efektywnego planowania swojego czasu oraz 
podejmowania aktywności zawodowej.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej 
produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Kto dba o zachowanie ekologicznych walorów Zielonej Puszczy Kurpiowskiej? Są to, 
m.in. partnerzy projektu: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy 
Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wydmusach. Dzięki ich aktywnej działalności i funduszom europejskim na 
terenie całej gminy zainstalowano systemy odnawialnych źródeł energii:
• 502 kolektory słoneczne do podgrzewania wody,
• 260 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkań-
 ców gminy Myszyniec,
• 10 instalacji fotowoltaicznych na  budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych 
 na terenie gminy Myszyniec.

Miejski park w Wyszkowie w nowej odsłonie
 
Dzięki funduszom europejskim park im. Karola Ferdynanda Wazy stał się bezpiecz-
niejszy i przyjaźniejszy dla spacerowiczów w każdym wieku, zarówno za dnia, jak 
i po zmroku. Możliwe było to dzięki podświetleniu dwóch pomników przyrody 
i wymianie oświetlenia dwóch lamp. Fundusze UE pomogły też odnowić zabytkowe 
budowle i stworzyć na terenie parku nowe atrakcje. Powstała ścieżka edukacyjno-in-
formacyjna prowadząca przez bulwar im. Ppor. Kazimierza Deptuły do Sanktuarium 
św. Idziego, wzdłuż której pojawiły się ławki i kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne 
z QR kodami przekierowującymi do strony www.wyszkow.pl. 

Elementem wyróżniającym projekt było przeprowadzenie działań pozwalających na 
zapoznanie się z ciekawostkami historycznymi, które nie są powszechnie znane. 
Zamontowano ławeczkę z odlewem postaci polskiego matematyka i kryptologa 
Jerzego Różyckiego –  jednego z trzech młodych matematyków, którzy  w grudniu 
1932 roku rozpracowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zdawał 
on maturę w wyszkowskiej szkole, która wówczas znajdowała się na terenie parku. 

Wykonano również renowację Obelisku Wazów, który jest jednym z  najstarszych 
zachowanych w Polsce zabytków tego typu. Wystawiony po 1655 roku został 
ufundowany przez króla Jana II Kazimierza dla uczczenia pamięci brata Karola 
Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego, który spędził w Wyszkowie ostatnie lata 
swojego życia.



2 Subregion 
 siedlecki
 – Siedlce i okolice

Termomodernizacja w Węgrowie

Modernizacja została przeprowadzona w ośmiu budynkach użyteczności publicznej 
w sześciu instytucjach: Szkołach Podstawowych nr 1 i 2, Przedszkolu nr 2 „Pod 
Słoneczkiem”, Urzędzie Miejskim, Domu Dziennego Pobytu oraz Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Dzięki funduszom europejskim w każdym z tych budynków efektywność 
energetyczna poprawiła się o co najmniej 25%. Dzięki temu podniosły się parametry 
ekologiczne. Budynki są lepiej ogrzane przy mniejszych stratach ciepła, a zarazem 
bardziej wentylowane. Dzięki temu zmniejszyły się koszty ogrzewania oraz dostarcza-
nia ciepłej wody. Emitują mniej dwutlenku węgla do atmosfery,  co ma pozytywny 
wpływ na jakość życia mieszkańców. Oprócz tego podniósł się standard użytkowy 
i wizualny wnętrz, poprawiła się również estetyka elewacji i dachów. Mieszkańcy 
Węgrowa mogą być dumni ze swoich szkół i urzędów.

4 Subregion 
 żyrardowski
 – Żyrardów i okolice

Centrum Osady Fabrycznej w nowej odsłonie

Żyrardów, który przez lata nazywany był „polską stolicą lnu” słynie z XIX-wiecznego 
kompleksu fabrycznego  składającego się z hal produkcyjnych i osiedla robotniczego. 
Jest jedynym miastem przemysłowym w Europie, które przetrwało w niezmienionym 
stanie. Zbudowano go według modelu miasta ogrodu, miasta idealnego, gdzie 
w ramach jednego kompleksu wyodrębniono strefy do pracy, odpoczynku i usług, ale 
z wyraźnym oddzieleniem części fabrycznej od mieszkalnej. Po rewitalizacji centrum 
Osady  Żyrardów zyskał nowy blask i funkcje.

Projekt finansowany z funduszy europejskich został podzielony na trzy zadania. 
W ramach pierwszego zmodernizowano teren dawnej fabryki lniarskiej oraz ulicę Nowy 
Świat wraz z infrastrukturą. Zgodnie z celem drugiego zadania dotyczącym stworzenia 
terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej powstała m.in. siłownia plenerowa. 
Zadanie trzecie obejmowało wyremontowanie zabytkowej Biblioteki Fabrycznej, 
jedynej w powiecie żyrardowskim placówki skierowanej do dzieci i młodzieży. 
Zaadaptowano ją na potrzeby kulturalno-edukacyjne i dostosowano dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym dzieci ze spektrum autyzmu.

Fundusze europejskie dały nowe życie Zabytkowej Osadzie Fabrycznej, która jest 
najcenniejszym obszarem historycznym Żyrardowa. Ze względu na unikatową 
wartość i zachowane dziedzictwo kulturowe uznana została przez Prezydenta RP 
za Pomnik Historii.

1 Subregion 
 ciechanowski
 – Ciechanów i okolice

Wieża ciśnień z Parkiem Nauki Torus oraz Kamienica 
i Klubokawiarnia W18 w Ciechanowie

Projekt został zrealizowany w partnerstwie powiatu ciechanowskiego z Politechniką 
Warszawską. Serwis portalsamorzadowy.pl uznał go za jedną z 10 Top Inwestycji 
Komunalnych! Dzięki funduszom europejskim konstrukcję wybudowanej w 1972 
roku wieży ciśnień wyczyszczono i pomalowano, torus obłożono nową blachą 
tytanowo-cynkową, założono różnokolorowe oświetlenie. 

Obok powstała fontanna i zadbany zieleniec. Wokół wieży ze środków własnych 
miasto wybudowało dwukondygnacyjny park nauki. Nowoczesna forma budynku 
w kształcie podkowy, sale ekspozycyjne w części podziemnej z przesuwnymi 
ścianami oraz tarasami widokowymi, trawiasty dach – przyciągają miejscowych 
i turystów. W obiekcie prowadzone są zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające 
zainteresowania naukami ścisłymi i techniką. 

Z kolei w samym Ciechanowie, w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy po piekarni, 
swoje miejsce znaleźli społecznicy. Na 500 m² działają: pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta, Klub Seniora, ogólnodostępna klubokawiarnia i galeria artystyczna 
oraz Klub Młodego Odkrywcy.

Odnawialne źródła energii w gminie Lubowidz

Lubowidz to jedyna ciechanowska gmina, która po to aby wyprodukować energię na 
swoje potrzeby, wykorzystała fundusze europejskie na zamontowanie instalacji 
fotowoltaicznej, kolektorowej i kotłów na biomasę. Systemy wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej powstały nie tylko w obiektach gminnych, ale i w prywatnych 
budynkach mieszkalnych. Założono w sumie:
• 45 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 415 kW,
• 29 kolektorów słonecznych do ogrzewania wody,
• 13 kotłów na biomasę na potrzeby ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody.

Wielka sztuka w małym mieście
 
Nazwa projektu nawiązuje do wyjątkowego wyzwania, jakie Płońsk podjął dzięki 
wsparciu funduszy europejskich, a którego celem jest odrestaurowanie rynku, 
który powinien być wizytówką każdego miasta. Środki z UE pomogły zrewitalizo-
wać dwie zniszczone kamienice zlokalizowane w ścisłym centrum przy ulicy 
Płockiej 2 i Grunwaldzkiej 2 i odremontować trzy lokale, dzięki którym w rynku 
miejskim pojawiła się przestrzeń dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Odnowione i ocieplone kamienice stały się domem dla 32 podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnościami. 
Miejsce do godnego i bezpiecznego życia przyczyniło się do zmniejszenie poczucia 
wykluczenia społecznego i dało nowy impuls do aktywizacji społecznej, edukacyjnej 
i zawodowej. 

Oprócz poprawy estetyki kamienic, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji 
nastąpiło znaczne ograniczenie emisji pyłów i gazów i jest to kolejna korzyść dla 
wszystkich mieszkańców Płońska. Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” był 
pierwszym krokiem do kompleksowej rewitalizacji płońskiego rynku. Dzięki 
funduszom europejskim Gmina Miasto Płońsk realizuje kolejne dwa projekty 
mające na celu odbudowę rynku i wykorzystanie jego potencjału.
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3 Subregion 
 ostrołęcki
 – Ostrołęka i okolice

Usługi opiekuńcze w Ostrowi Mazowieckiej

Aż 92 niesamodzielne osoby z Ostrowi Mazowieckiej i okolic otrzymały wsparcie 
z funduszy europejskich w postaci teleopieki, usług opiekuńczych oraz poradnictwa 
psychologicznego i rehabilitacji. Dzięki innowacyjnym metodom teleopieki udaje się 
monitorować ich stan zdrowia przy zachowaniu prywatności, a wszystko dzięki 
wykorzystaniu domowych zasobów teleinformatycznych. Osoby te mogą nadal 
funkcjonować w swoim środowisku przy zminimalizowanym ryzyku nagłych, 
niekontrolowanych zagrożeń dla ich zdrowia i życia. Podopieczni zaangażowani 
w projekt mogli też skorzystać z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowo wsparciem objęto 30 opiekunów osób niesamodzielnych. Wzięli oni 
udział w szkoleniu z zasad nowoczesnej opieki, dołączyli do grupy wsparcia i uzyskali 
porady psychologa m.in. w zakresie efektywnego planowania swojego czasu oraz 
podejmowania aktywności zawodowej.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej 
produkcji energii na terenie Gminy Myszyniec

Kto dba o zachowanie ekologicznych walorów Zielonej Puszczy Kurpiowskiej? Są to, 
m.in. partnerzy projektu: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy 
Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” i Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wydmusach. Dzięki ich aktywnej działalności i funduszom europejskim na 
terenie całej gminy zainstalowano systemy odnawialnych źródeł energii:
• 502 kolektory słoneczne do podgrzewania wody,
• 260 zestawów paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkań-
 ców gminy Myszyniec,
• 10 instalacji fotowoltaicznych na  budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych 
 na terenie gminy Myszyniec.

Miejski park w Wyszkowie w nowej odsłonie
 
Dzięki funduszom europejskim park im. Karola Ferdynanda Wazy stał się bezpiecz-
niejszy i przyjaźniejszy dla spacerowiczów w każdym wieku, zarówno za dnia, jak 
i po zmroku. Możliwe było to dzięki podświetleniu dwóch pomników przyrody 
i wymianie oświetlenia dwóch lamp. Fundusze UE pomogły też odnowić zabytkowe 
budowle i stworzyć na terenie parku nowe atrakcje. Powstała ścieżka edukacyjno-in-
formacyjna prowadząca przez bulwar im. Ppor. Kazimierza Deptuły do Sanktuarium 
św. Idziego, wzdłuż której pojawiły się ławki i kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne 
z QR kodami przekierowującymi do strony www.wyszkow.pl. 

Elementem wyróżniającym projekt było przeprowadzenie działań pozwalających na 
zapoznanie się z ciekawostkami historycznymi, które nie są powszechnie znane. 
Zamontowano ławeczkę z odlewem postaci polskiego matematyka i kryptologa 
Jerzego Różyckiego –  jednego z trzech młodych matematyków, którzy  w grudniu 
1932 roku rozpracowali działanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Zdawał 
on maturę w wyszkowskiej szkole, która wówczas znajdowała się na terenie parku. 

Wykonano również renowację Obelisku Wazów, który jest jednym z  najstarszych 
zachowanych w Polsce zabytków tego typu. Wystawiony po 1655 roku został 
ufundowany przez króla Jana II Kazimierza dla uczczenia pamięci brata Karola 
Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego, który spędził w Wyszkowie ostatnie lata 
swojego życia.



Ośrodek prac B+R przy Instytucie Matki i Dziecka

Fundusze europejskie zostały przeznaczone na budowę innowacyjnego na 
skalę europejską ośrodka prac B+R, który będzie oferował niedostępne gdzie 
indziej badania – unikatową diagnostykę genetyczną i biochemiczną. Rozwija-
na jest zwłaszcza diagnostyka z zakresu genetyki medycznej chorób genetycz-
nie uwarunkowanych, wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycz-
nego noworodków. Badania biochemiczne (proteomika i badania nad stresem 
oksydacyjnym) przyczynią się do rozwoju metod diagnostycznych w chorobach 
nowotworowych, w szczególności w ramach leczenia celowanego. Wszystkie 
badania prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka cechują się bardzo wysokim 
stopniem innowacyjności i unikalności w skali Polski i Europy. Realizacja 
projektu umożliwi opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod 
diagnostycznych, które poprawiają ich trafność oraz zakres analizowanych 
parametrów.

20 nowych tras rowerowych w Warszawie i okolicach
 
Dzięki funduszom europejskim zostały wybudowane i przebudowane drogi rowerowe 
wzdłuż głównych arterii Warszawy takich jak: ul. Puławska, ul. Żwirki i Wigury, ul. 
Kasprzaka – Wolska – Połczyńska, ul. Okopowa – Towarowa, ul. Radzymińska, Al. Stanów 
Zjednoczonych – Ostrobramska, ul. Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa. Drogę 
rowerową wzdłuż ul. Radzymińskiej Miasto Stołeczne Warszawa zbudowało 
w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki. Drogi rowerowe zostały 
zaprojektowane tak, aby można było szybko przesiąść się do innych środków transportu 
np. na stacjach Metro Wilanowska / P+R Metro Wilanowska, Metro Rondo Daszyńskie-
go, PKP Dworzec Gdański / Metro Dworzec Gdański. Dzięki temu warszawiacy częściej 
będą wybierali rower jako główny środek transportu.
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Innowacyjne zbiorniki specjalistyczne AMARGO

Dzięki realizacji projektu firmy AMARGO na rynek trafią innowacyjne zbiorniki, które 
dotąd nie były wytwarzane w takiej skali ani w kraju, ani w Europie. Zbiorniki będą 
wykazywały wysoką odporność na temperaturę, ciśnienie, uszkodzenia mechaniczne 
oraz szereg innych czynników. Mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu gałęziach 
przemysłu chemicznego. Posłużą do przechowywania substancji niebezpiecznych oraz 
skrajnie niebezpiecznych, takich jak np. stężone kwasy lub zasady, a także substancji 
o właściwościach utleniających i substancji przechowywanych w wysokich temperatu-
rach.  Fundusze europejskie umożliwiły firmie AMARGO rozpoczęcie zaawanasowanych 
prac B+R nad zbiornikami specjalistycznymi, które są innowacją na rynku europejskim.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Projekt termomodernizacyjny gminy obejmuje prace wykonywane w  Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Pływalni Miejskiej – Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Gruntownej termomodernizacji budynku 
szkoły wybudowanej w 1955 roku, najstarszej placówki oświatowej na terenie gminy, 
towarzyszył generalny remont wszystkich pomieszczeń. Na terenie Pływalni Miejskiej 
została natomiast zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o największej powierzchni 
spośród wszystkich instalacji budynków użyteczności publicznej w gminie. Fundusze 
europejskie przyczyniły się do zastosowania odnawialnych źródeł energii, co wpłynęło 
na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza na tym terenie. 
Projekt był nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 
2017” dziennika Rzeczpospolita.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w powiecie warszawskim zachodnim 

Fundusze europejskie zostały przeznaczone na instalację fotowoltaiki i wymianę 
oświetlenia na energooszczędne w czterech budynkach należących do powiatu:
• Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu,
• Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim,
• Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.
Dzięki funduszom europejskim podjęto szereg działań modernizacyjnych, polegają-
cych na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, dachów, wymianie okien, wykuszy, 
luksferów i drzwi, oraz wymianie lub regulacji instalacji c.o., w tym montaż urządzeń 
automatyki pogodowej. Zadbano też, by odnowione budynki podkreślały walory 
przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. Na budynku Starostwa Powiatu oraz 
Domu Samopomocy pojawiły się grafiki zwierząt i roślin występujących na tym terenie. 
Artystyczny mural trafił z kolei na ścianę Zespołu Szkół w Błoniu. Projekt został zgłoszony 
do Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.
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Inteligentne meble miejskie

Wiaty, przystanki rowerowe, słupy reklamowe mogą:
• samodzielnie wytwarzać energię elektryczną na potrzeby emitowania treści 
 z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych,
• efektywnie emitować treści,
• monitorować aktywności odbiorców, żeby nie wyświetlać komunikatów i informacji 
 w momencie nieobecności potencjalnych odbiorców, co sprzyja oszczędzaniu energii.

Nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracuje firma Enovio, która otrzymała fundusze 
europejskie na utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, do prowadzenia prac 
B+R, których głównym celem jest zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej, a tym 
samym emisji CO2. Działalność firmy została doceniona prestiżowymi nagrodami 
i wyróżnieniami, m.in. A`Design Award 2020 oraz dostała się do ostatniego etapu 
edycji programu MIT EF Central & Easter Europe 2020 jako autorka jednej z najbardziej 
innowacyjnych technologii.

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Urząd Dzielnicy Targówek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Vox Humana” 
zrealizowali projekt dofinansowany z funduszy europejskich, w ramach którego 
uczniowie skorzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z angielskiego, matematyki, 
informatyki, a dzieci cudzoziemców z nauki polskiego jako języka obcego. Pomoc 
objęła zarówno dzieci z trudnościami w nauce jak i te uzdolnione, które poszerzały 
wiedzę na zajęciach prowadzonych metodą eksperymentalną. 

Przeprowadzono też zajęcia reedukacyjne, warsztaty kreatywności oraz konsultacje 
indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cztery pracownie 
szkolne doposażono w tablety i plansze interaktywne. Zakupiono materiały i pomoce 
dydaktyczne. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół podstawowych 
położonych na warszawskim Targówku – SP nr 58 i 84. Łącznie wsparciem w ramach 
całego projektu objęto 229 uczniów.

Sześć nowych elektrycznych pociągów dla  Kolei Mazowieckich
 
Dzięki funduszom europejskim na zmodernizowane trasy sieci TEN-T wyruszyły 
nowe pięcioczłonowe składy. Skrócił się czas dojazdów między Warszawą, 
a Działdowem, wzrosły komfort i bezpieczeństwo podróży. Elektryczne pociągi są 
w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy 
wyposażono w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS 
(ETCS + GSM-R) oraz dostosowano do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 
Ze środków europejskich zakupiono też pakiet pozderzeniowo-naprawczy i symulator 
jazdy pociągiem oraz zorganizowano szkolenie pracowników. Wpłynęło to na wzrost 
bezpieczeństwa jazdy, bo dzięki symulatorowi badane są zachowania maszynistów 
w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz przy zdarzeniach losowych.
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Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku Pałacu Łuszczewskich
 
Nieużywane piwnice pałacu z 1680 roku w Woli Rasztowskiej, dawnej myśliwskiej 
siedziby króla Jana III Sobieskiego, wyremontowano i udostępniono na cele kulturalne 
i edukacyjne. Z funduszy europejskich wykonano rewitalizację pozostałości parku 
przypałacowego, a odnowione obszary i obiekty dostosowano do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia piwniczne, w których wyeksponowano zabytkowe mury zostały 
przekazane pod opiekę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klembowie. Odbywają się 
tam wystawy, spotkania i koncerty dla lokalnej społeczności. Reszta odnowionych 
piwnic wykorzystywana jest przez szkołę na zajęcia gimnastyczne i artystyczne.  
Zaniedbany i zarośnięty park nie zachęcał do spacerów i wypoczynku, ale teraz dzięki 
środkom europejskim stał się wizytówką całej gminy Klembów.  Zaaranżowany 
w sposób odzwierciedlający czasy jego powstania, stanowi doskonałą scenerię dla 
fotografów i filmowców, ale także jest miejscem spędzania wolnego czasu.

Projekt zdobył  III miejsce w województwie mazowieckim w I etapie Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Innowacyjne odwadniania osadów 

Firma AWAS SERWIS zrealizowała projekt finansowany z funduszy europejskich, 
którego przedmiotem było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez 
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W efekcie na rynek wprowadzono 
innowacyjną usługę odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury 
kanalizacyjnej, takich jak separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p.poż., 
itp. W tym celu utworzono mobilną stację do odwodnienia osadów. Usługa jest 
świadczona przede wszystkim klientom dysponującym urządzeniami o dużych 
pojemnościach, bądź usługami w obiektach zamkniętych (lotniska, poligony, 
myjnie wojskowe). Do tej pory konieczne było wywożenie odpadów cysternami. 
Obecny system pozwala na wykonanie procesu separacji i odwadniania w obiekcie 
klienta, co jest znacznie tańsze, bo nie wymaga przewożenia odpadów. Co więcej 
odczynniki chemiczne stosowane w mobilnej stacji do procesu filtracji i koagulacji są 
biodegradowalne, więc jakość oczyszczonej wody (odcieku) nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska. Urządzenie osiąga skuteczność odwodnienia do 90 %, dzięki czemu 
redukcja odpadów jest bardzo duża.



Ośrodek prac B+R przy Instytucie Matki i Dziecka

Fundusze europejskie zostały przeznaczone na budowę innowacyjnego na 
skalę europejską ośrodka prac B+R, który będzie oferował niedostępne gdzie 
indziej badania – unikatową diagnostykę genetyczną i biochemiczną. Rozwija-
na jest zwłaszcza diagnostyka z zakresu genetyki medycznej chorób genetycz-
nie uwarunkowanych, wrodzonych wad metabolizmu i przesiewu diagnostycz-
nego noworodków. Badania biochemiczne (proteomika i badania nad stresem 
oksydacyjnym) przyczynią się do rozwoju metod diagnostycznych w chorobach 
nowotworowych, w szczególności w ramach leczenia celowanego. Wszystkie 
badania prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka cechują się bardzo wysokim 
stopniem innowacyjności i unikalności w skali Polski i Europy. Realizacja 
projektu umożliwi opracowanie ulepszonych i wdrożenie nowych metod 
diagnostycznych, które poprawiają ich trafność oraz zakres analizowanych 
parametrów.

20 nowych tras rowerowych w Warszawie i okolicach
 
Dzięki funduszom europejskim zostały wybudowane i przebudowane drogi rowerowe 
wzdłuż głównych arterii Warszawy takich jak: ul. Puławska, ul. Żwirki i Wigury, ul. 
Kasprzaka – Wolska – Połczyńska, ul. Okopowa – Towarowa, ul. Radzymińska, Al. Stanów 
Zjednoczonych – Ostrobramska, ul. Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa. Drogę 
rowerową wzdłuż ul. Radzymińskiej Miasto Stołeczne Warszawa zbudowało 
w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki. Drogi rowerowe zostały 
zaprojektowane tak, aby można było szybko przesiąść się do innych środków transportu 
np. na stacjach Metro Wilanowska / P+R Metro Wilanowska, Metro Rondo Daszyńskie-
go, PKP Dworzec Gdański / Metro Dworzec Gdański. Dzięki temu warszawiacy częściej 
będą wybierali rower jako główny środek transportu.
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Innowacyjne zbiorniki specjalistyczne AMARGO

Dzięki realizacji projektu firmy AMARGO na rynek trafią innowacyjne zbiorniki, które 
dotąd nie były wytwarzane w takiej skali ani w kraju, ani w Europie. Zbiorniki będą 
wykazywały wysoką odporność na temperaturę, ciśnienie, uszkodzenia mechaniczne 
oraz szereg innych czynników. Mogą znaleźć zastosowanie w bardzo wielu gałęziach 
przemysłu chemicznego. Posłużą do przechowywania substancji niebezpiecznych oraz 
skrajnie niebezpiecznych, takich jak np. stężone kwasy lub zasady, a także substancji 
o właściwościach utleniających i substancji przechowywanych w wysokich temperatu-
rach.  Fundusze europejskie umożliwiły firmie AMARGO rozpoczęcie zaawanasowanych 
prac B+R nad zbiornikami specjalistycznymi, które są innowacją na rynku europejskim.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Ożarów Mazowiecki

Projekt termomodernizacyjny gminy obejmuje prace wykonywane w  Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Pływalni Miejskiej – Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim. Gruntownej termomodernizacji budynku 
szkoły wybudowanej w 1955 roku, najstarszej placówki oświatowej na terenie gminy, 
towarzyszył generalny remont wszystkich pomieszczeń. Na terenie Pływalni Miejskiej 
została natomiast zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o największej powierzchni 
spośród wszystkich instalacji budynków użyteczności publicznej w gminie. Fundusze 
europejskie przyczyniły się do zastosowania odnawialnych źródeł energii, co wpłynęło 
na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza na tym terenie. 
Projekt był nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 
2017” dziennika Rzeczpospolita.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w powiecie warszawskim zachodnim 

Fundusze europejskie zostały przeznaczone na instalację fotowoltaiki i wymianę 
oświetlenia na energooszczędne w czterech budynkach należących do powiatu:
• Środowiskowym Domu Samopomocy w Łubcu,
• Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim,
• Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.
Dzięki funduszom europejskim podjęto szereg działań modernizacyjnych, polegają-
cych na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropów, dachów, wymianie okien, wykuszy, 
luksferów i drzwi, oraz wymianie lub regulacji instalacji c.o., w tym montaż urządzeń 
automatyki pogodowej. Zadbano też, by odnowione budynki podkreślały walory 
przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. Na budynku Starostwa Powiatu oraz 
Domu Samopomocy pojawiły się grafiki zwierząt i roślin występujących na tym terenie. 
Artystyczny mural trafił z kolei na ścianę Zespołu Szkół w Błoniu. Projekt został zgłoszony 
do Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.
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Inteligentne meble miejskie

Wiaty, przystanki rowerowe, słupy reklamowe mogą:
• samodzielnie wytwarzać energię elektryczną na potrzeby emitowania treści 
 z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych,
• efektywnie emitować treści,
• monitorować aktywności odbiorców, żeby nie wyświetlać komunikatów i informacji 
 w momencie nieobecności potencjalnych odbiorców, co sprzyja oszczędzaniu energii.

Nad takim innowacyjnym rozwiązaniem pracuje firma Enovio, która otrzymała fundusze 
europejskie na utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego, do prowadzenia prac 
B+R, których głównym celem jest zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej, a tym 
samym emisji CO2. Działalność firmy została doceniona prestiżowymi nagrodami 
i wyróżnieniami, m.in. A`Design Award 2020 oraz dostała się do ostatniego etapu 
edycji programu MIT EF Central & Easter Europe 2020 jako autorka jednej z najbardziej 
innowacyjnych technologii.

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Urząd Dzielnicy Targówek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Vox Humana” 
zrealizowali projekt dofinansowany z funduszy europejskich, w ramach którego 
uczniowie skorzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z angielskiego, matematyki, 
informatyki, a dzieci cudzoziemców z nauki polskiego jako języka obcego. Pomoc 
objęła zarówno dzieci z trudnościami w nauce jak i te uzdolnione, które poszerzały 
wiedzę na zajęciach prowadzonych metodą eksperymentalną. 

Przeprowadzono też zajęcia reedukacyjne, warsztaty kreatywności oraz konsultacje 
indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cztery pracownie 
szkolne doposażono w tablety i plansze interaktywne. Zakupiono materiały i pomoce 
dydaktyczne. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół podstawowych 
położonych na warszawskim Targówku – SP nr 58 i 84. Łącznie wsparciem w ramach 
całego projektu objęto 229 uczniów.

Sześć nowych elektrycznych pociągów dla  Kolei Mazowieckich
 
Dzięki funduszom europejskim na zmodernizowane trasy sieci TEN-T wyruszyły 
nowe pięcioczłonowe składy. Skrócił się czas dojazdów między Warszawą, 
a Działdowem, wzrosły komfort i bezpieczeństwo podróży. Elektryczne pociągi są 
w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy 
wyposażono w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS 
(ETCS + GSM-R) oraz dostosowano do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 
Ze środków europejskich zakupiono też pakiet pozderzeniowo-naprawczy i symulator 
jazdy pociągiem oraz zorganizowano szkolenie pracowników. Wpłynęło to na wzrost 
bezpieczeństwa jazdy, bo dzięki symulatorowi badane są zachowania maszynistów 
w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz przy zdarzeniach losowych.
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 warszawski
 wschodni
 
Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku Pałacu Łuszczewskich
 
Nieużywane piwnice pałacu z 1680 roku w Woli Rasztowskiej, dawnej myśliwskiej 
siedziby króla Jana III Sobieskiego, wyremontowano i udostępniono na cele kulturalne 
i edukacyjne. Z funduszy europejskich wykonano rewitalizację pozostałości parku 
przypałacowego, a odnowione obszary i obiekty dostosowano do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia piwniczne, w których wyeksponowano zabytkowe mury zostały 
przekazane pod opiekę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klembowie. Odbywają się 
tam wystawy, spotkania i koncerty dla lokalnej społeczności. Reszta odnowionych 
piwnic wykorzystywana jest przez szkołę na zajęcia gimnastyczne i artystyczne.  
Zaniedbany i zarośnięty park nie zachęcał do spacerów i wypoczynku, ale teraz dzięki 
środkom europejskim stał się wizytówką całej gminy Klembów.  Zaaranżowany 
w sposób odzwierciedlający czasy jego powstania, stanowi doskonałą scenerię dla 
fotografów i filmowców, ale także jest miejscem spędzania wolnego czasu.

Projekt zdobył  III miejsce w województwie mazowieckim w I etapie Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Innowacyjne odwadniania osadów 

Firma AWAS SERWIS zrealizowała projekt finansowany z funduszy europejskich, 
którego przedmiotem było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez 
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W efekcie na rynek wprowadzono 
innowacyjną usługę odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury 
kanalizacyjnej, takich jak separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p.poż., 
itp. W tym celu utworzono mobilną stację do odwodnienia osadów. Usługa jest 
świadczona przede wszystkim klientom dysponującym urządzeniami o dużych 
pojemnościach, bądź usługami w obiektach zamkniętych (lotniska, poligony, 
myjnie wojskowe). Do tej pory konieczne było wywożenie odpadów cysternami. 
Obecny system pozwala na wykonanie procesu separacji i odwadniania w obiekcie 
klienta, co jest znacznie tańsze, bo nie wymaga przewożenia odpadów. Co więcej 
odczynniki chemiczne stosowane w mobilnej stacji do procesu filtracji i koagulacji są 
biodegradowalne, więc jakość oczyszczonej wody (odcieku) nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska. Urządzenie osiąga skuteczność odwodnienia do 90 %, dzięki czemu 
redukcja odpadów jest bardzo duża.
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9 Subregion 
 radomski
 – Radom i okolice

Nowe życie w starym kinie Świt w Zwoleniu

Z pomocą funduszy europejskich zabytkowe kino przeszło gruntowną modernizację. 
Obiekt wybudowany w 1925 roku zyskał nowy dach i elewację, a wnętrza wyremonto-
wano i przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W efekcie powstał 
nowoczesny obiekt rekreacyjno-edukacyjno-kulturalny z doskonale wyposażoną salą 
widowiskową, salą zajęć warsztatowych zespołów tanecznych oraz siedzibą Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań systemu nagłaśnia-
jącego i akustycznego, potencjał budynku został wykorzystany i sala kinowa zyskała 
również funkcję sali estradowej. Po rozbudowie powierzchnia dawnego kina zwiększyła 
się o 20 procent. Zrewitalizowane kino Świt wzbogaciło ofertę kulturalną Zwolenia 
i stało się nowym ośrodkiem życia społecznego miasta.

Odnowiona baza wypoczynkowa nad Stawem 
Górnym w Pionkach
Projekt dotyczył rewitalizacji zdegradowanego terenu poprzemysłowego, na miejscu 
którego powstał nowoczesny teren rekreacyjny. Zakres projektu obejmował moderni-
zację znajdujących się tam obiektów: Budynku „A” - dawnego lokalu gastronomiczne-
go oraz Budynku „B”, który był hangarem Klubu Żeglarskiego Pionki. W wyniku 
gruntownej metamorfozy w okolicach Budynku „A” powstał wodny plac zabaw – splash 
park z przebieralniami, natryskami, toaletami, budynkiem socjalnym i gospodar-
czym. Na miejscu jest też sala konferencyjna i baza gastronomiczna idealna do 
obsługi różnych eventów. Budynek „B” to obecnie siedziba Klubu Żeglarskiego 
Pionki, ze szkutnią dla jachtów oraz dwoma pokojami hostelowymi. Modernistyczny 
i oryginalny wygląd obiektów sprawił, że są one perełką architektoniczną regionu, 
co w ogromnym stopniu przyczyniło się do wzrostu popularności zarówno okolic 
Stawu Górnego, jak i samego miasta Pionki. Przebudowa ośrodka i nadanie mu 
nowych funkcji umożliwiło prowadzenie zajęć aktywizujących i integracyjnych. 
Ośrodek stał się miejscem wypoczynku dla seniorów, rodzin z dziećmi i młodzieży. 
Na jego terenie zorganizowano już wiele imprez: obchody Dnia Dziecka, kursy 
żeglarskie, amatorskie regaty jachtów kabinowych klasy FOKA, Memoriał Janka 
Płucieniczaka „Gutka” czy Puchar Polski POD Steel Dart, na który przyjechali 
uczestnicy z całej Polski.

Projekt modernizacji ośrodka, przeprowadzonej dzięki funduszom europejskim, zdobył 
III miejsce w plebiscycie internetowym Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku 
i budowa XXI wieku”.

8 Subregion 
 płocki
 – Płock i okolice

Lepsza komunikacja publiczna w Płocku i sąsiednich gminach

Płock wspólnie z gminami Gąbin, Stara Biała i Nowy Duninów wykorzystał fundusze 
europejskie do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu transportu publicznego. 
Celem było zmniejszenie korków i motoryzacyjnego tłoku na ulicach i podniesienie 
komfortu w publicznych środkach komunikacji, dlatego partnerzy w projekcie:
• kupili 25 nowoczesnych autobusów o napędzie hybrydowym, 
• zbudowali 40 wiat przystankowych, a 10 z nich wyposażyli w system informacji 
 pasażerskiej, monitoring i system powiadamiania SOS,
• zbudowali parking „Parkuj i Jedź” na 223 miejsca postojowe oraz 100 stanowisk 
 dla rowerów,
• zbudowali ścieżki rowerowe przy ul. Łukasiewicza oraz w ciągu ul. Tysiąclecia 
 i Mickiewicza.
Projekt poprawił efektywność systemu komunikacji publicznej Obszaru Funkcjonalne-
go Miasta Płocka. Przyczynił się do polepszenia wizerunku transportu publicznego, 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a nawet do mniejszej liczby wypadków.

Rewitalizacja nabrzeża wiślanego w Płocku

Dzięki funduszom europejskim odrestaurowano osiedle Stare Miasto, na terenie 
nabrzeża wiślanego od ulicy Mostowej do Zalewu Sobótka. W tej okolicy przebudowano 
sieć wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, infrastrukturę 
drogową, i zbudowano ścieżkę biegową i rowerową, place i ciągi spacerowe, elementy 
małej architektury oraz promenadę spacerową z falochronem, slipem i wiatą 
sezonową. Stworzenie w najstarszej części Płocka uporządkowanej przestrzeni 
publicznej wykreowało modę na śródmieście jako miejsce przyjazne do mieszkania, 
pracy, wypoczynku i różnego rodzaju aktywności. Ten projekt wygrał w głosowaniu 
czytelników PortaluSamorządowego.pl w VIII edycji konkursu Top Inwestycje 
Komunalne. Zdobył też „Kryształy Przetargów Publicznych 2019” dla najlepszego 
zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków”.
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