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Wst p
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
został przygotowany w oparciu o Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce
Rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78). Realizuje on
cel Konwergencja okre lony w art. 3.
RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które b d realizowa Strategi
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 20072013 wspieraj ce wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno ci).
Jednocze nie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorz d
Województwa Mazowieckiego, której podstaw stanowi Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program b dzie realizowa cele SRWM, których
współfinansowanie b dzie mo liwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Przy tworzeniu projektu programu uwzgl dnione zostały równie zapisy odnowionej Strategii
Lizbo skiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.
Przy opracowaniu RPO WM kierowano si zasadami: programowania, partnerstwa
i dodatkowo ci, co oznacza, e dokument ma charakter wieloletniego planu bud etowego. Jego
cele b d realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi,
a rodki UE nie b d zast powa rodków krajowych, lecz jedynie wspiera osi ganie
zało onych celów rozwojowych.
Realizacja RPO WM przyczyni si do zwi kszenia konkurencyjno ci regionu
i zwi kszenia spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego.
Program b dzie zarz dzany na poziomie regionalnym, a Instytucj Zarz dzaj c RPO
WM b dzie Zarz d Województwa Mazowieckiego.
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I. Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa mazowieckiego
1. Charakterystyka województwa
Województwo mazowieckie nale y do najbardziej zró nicowanych wewn trznie
województw w kraju. Składa si ono z:
•

aglomeracji warszawskiej z najwi kszym miastem regionu - Warszaw , stolic kraju
i siedzib władz województwa mazowieckiego, koncentruj c znaczny potencjał społeczny
i gospodarczy. Pełni ona funkcj centrum ycia politycznego, zarz dzania pa stwem
i gospodark , współpracy mi dzynarodowej, wiod cego o rodka nauki i szkolnictwa
wy szego, kultury, wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej oraz zlokalizowanego tu istotnego
w skali kraju i Europy w zła transportowego. Jest to aglomeracja typu monocentrycznego.
Pomniejsze o rodki wchodz ce w skład aglomeracji mimo niezale no ci administracyjnej s
uzale nione od Warszawy funkcjonalnie (najdogodniejsze poł czenia komunikacyjne
prowadz przez Warszaw , ludzie doje d aj do pracy i szkół, korzystaj z dóbr kultury
oraz firmy zlokalizowane w subregionach kooperuj z firmami stołecznymi). Warszawa
dzi ki swojemu poło eniu w kraju i w Europie rodkowo-Wschodniej osi gn ła wyra ny
post p w procesie metropolizacji (najwy sza w kraju koncentracja kapitału zagranicznego i
usług o charakterze metropolitalnym), ale pomimo tego, w porównaniu z innymi stolicami
(np. Prag , Budapesztem, Wiedniem) wska niki, charakteryzuj ce miasto, wypadaj bardzo
niekorzystnie. W przyszło ci mo na si spodziewa niebezpiecze stw, wynikaj cych m in.
z:
niskiej
wydajno ci
systemu
transportowego
w zła
warszawskiego
i poł cze o znaczeniu europejskim (opó nienie w budowie autostrad), niskiej sprawno ci
funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej, pogarszania si stanu ładu
przestrzennego ródmie cia. W rezultacie oddziaływania tych czynników istnieje zagro enie
spadku konkurencyjno ci Warszawy oraz zmniejszenie siły jej oddziaływania na region.

•

obszarów pozostałej cz ci województwa - słabo rozwini tych, charakteryzuj cych si
wska nikami rozwoju ekonomicznego znacznie poni ej redniej krajowej. Tereny
północnego i wschodniego województwa mazowieckiego nie ró ni si zasadniczo od
najsłabiej rozwini tych regionów kraju, a w cz ci południowej województwa wyst puj
problemy zwi zane głównie z restrukturyzacj tradycyjnych gał zi przemysłu.

Bogaty obszar aglomeracji warszawskiej stanowi kontrast dla biednych peryferii. Z
jednej strony mamy rozwini t i bogac c si Warszaw i jej okolice, z drugiej ubogie miasta i
wsie mazowieckie o powi kszaj cym si obszarze biedy. Dane dotycz ce miasta Warszawy
zniekształcaj obraz województwa, dlatego te m.in. województwo mazowieckie ma najwy sze
wska niki rozwojowe i najni szy wska nik bezrobocia w kraju.
Z punktu widzenia władz regionu istotne jest podejmowanie działa prowadz cych do
równowa enia rozwoju województwa mazowieckiego poprzez d enie do osi gni cia spójno ci
wewn trznej województwa w aspekcie terytorialnym, społecznym i gospodarczym.
Ogólna informacja o województwie
Województwo mazowieckie jest najwi kszym powierzchniowo i ludno ciowo
województwem w Polsce. Poło one jest w rodkowo - wschodniej cz ci kraju w dorzeczu
rodkowej Wisły i uj cia rzek Bugu i Narwi. S siaduje z 6 województwami: kujawskopomorskim, warmi sko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, wi tokrzyskim i łódzkim.

5

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Województwo charakteryzuje dwudzielno potencjału rozwojowego, poziomu rozwoju
gospodarczego, poziomu i warunków ycia oraz dynamiki procesów transformacji. Gospodarka
województwa mazowieckiego rozwija si dynamicznie, lecz wzrostowi temu towarzysz
pogł biaj ce si dysproporcje. W regionie wyró ni mo na stref dynamicznego wzrostu
gospodarczego, wysokiej jako ci ycia i dobrobytu oraz stref słabego rozwoju strukturalnego,
której cz
stanowi marginalizuj ce si gospodarczo, społecznie i edukacyjnie obszary
wiejskie.
Województwo mazowieckie administracyjnie dzieli si na 37 powiatów „ziemskich”,
5 miast na prawach powiatu, 314 gmin (35 gmin miejskich, 50 gmin miejsko - wiejskich oraz
229 gmin wiejskich). Układ osadniczy regionu tworzy 85 miast oraz 7 318 sołectw, a w nich a
9 049 miejscowo ci wiejskich (16% wielko ci krajowej).
Obszar województwa jest silnie zurbanizowany, o czym wiadczy wysoki, z tendencj
wzrostow , wska nik udziału ludno ci zamieszkałej w miastach - 65%. Struktura funkcjonalna
jednostek osadniczych województwa wykazuje wyra n dominacj Warszawy.
Wa nymi ogniwami sieci osadniczej województwa mazowieckiego s te : Radom - 227
tys., Płock – 127,4 tys., Siedlce - 77 tys., Ostroł ka - 53,8 tys. oraz Ciechanów – 45,9 tys.
mieszka ców. S to o rodki zaspokajaj ce potrzeby mieszka ców w zakresie infrastruktury
społecznej na szczeblu regionalnym.
Analizuj c sie osadnicz mo na zauwa y , e reforma administracyjna osłabiła pozycj
byłych miast wojewódzkich. W ród miast o najwi kszym ubytku ludno ci dominuj miasta
z subregionu radomskiego, co jest zwi zane z długotrwałym wysokim bezrobociem na tym
terenie i zjawiskami mu towarzysz cymi. Do negatywnych skutków reformy administracyjnej,
m.in.: obni enie presti u i poczucie degradacji, spadek
która dotkn ła te miasta nale
atrakcyjno ci inwestycyjnej, pogorszenie sytuacji na rynku pracy, brak rodków i kompetencji
na walk z bezrobociem, problemy z kontynuacj inwestycji centralnych oraz problemy
z finansowaniem o wiaty i kultury. Problemy tych miast s niejednorodne i wynikaj
z zacofania jednych i wysokiego poziomu rozwoju innych o rodków (np. atrakcyjno
inwestycyjna byłych miast wojewódzkich jest wy sza ni miast powiatowych, ale ni sza od
stolic nowych województw).
W województwie mazowieckim wyst puj cenne przyrodniczo obszary, w tym
wiatowy Rezerwat Biosfery - Kampinoski Park Narodowy (o powierzchni w granicach
województwa 38,4 tys. ha). W krajowej sieci ekologicznej ECONET w obr bie województwa
wyodr bniono 6 obszarów w złowych o najwy szej, mi dzynarodowej randze:
Puszcza Kampinoska, Puszcza Pilicka, Puszcza Kurpiowska, rodkowa Wisła, Puszcza Piska,
Dolina Dolnego Bugu. Obszary cenne przyrodniczo tworz system obszarów prawnie
chronionych, który obejmuje ok. 30% powierzchni województwa.
O du ej randze walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego wiadcz te
liczne obszary typowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Sie hydrograficzn tworz w wi kszo ci cieki o przepływach zbli onych do
nienaruszalnego stanu, co ma swoje odzwierciedlenie w wyst puj cym na przewa aj cym
obszarze województwa deficycie wód powierzchniowych. Rzeki charakteryzuj si znacznym
wahaniem stanu wód w ci gu roku, co jest istotnym ograniczeniem mo liwo ci
zagospodarowania terenów przyrzecznych. Pod wzgl dem stanu czysto ci kontrolowanych wód
w województwie adna z rzek nie spełnia kryteriów klasy I. Dla województwa mazowieckiego
charakterystyczna jest stosunkowo du a zasobno wód podziemnych. W cz ci zachodniej
i południowo-zachodniej województwa wyst puj cenne zasoby wód geotermalnych, które
mog by wykorzystane gospodarczo oraz do celów leczniczych.
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Obszary wiejskie województwa mazowieckiego zamieszkuje 35,3% ogółu ludno ci
województwa, a wi c mniej ni rednia w kraju (38,6%). Przyrost ludno ci wiejskiej nast puje
tylko w gminach poło onych wokół Warszawy i byłych miast wojewódzkich, co ma zwi zek
z procesami suburbanizacji. Na obszarach peryferyjnych nast puje szybki proces wyludniania
si . Du a liczba ludno ci wsi utrzymuje si nadal z rolnictwa, a wi kszo z nich ma niski
poziom wykształcenia.
Obecnie dominuj cymi kierunkami produkcji rolniczej w województwie mazowieckim
s : sadownictwo, warzywnictwo, hodowla bydła oraz drobiu. Najwi ksze w Polsce uprawy
jabłek i liwek znajduj si w okolicach Warki, Grójca i Skierniewic. Natomiast w okolicach
Potworowa i Przytyka (niedaleko Radomia) znajduj si najwi ksze plantacje papryki.
Rozwijaj si wszystkie bran e przetwórstwa rolno - spo ywczego, szczególnie
post puje modernizacja przemysłu mleczarskiego i mi snego. Województwo charakteryzuj
wyspecjalizowane rejony produkcji rolnej oraz baza surowcowa dla przemysłu rolnospo ywczego, w istotny sposób mog ca podnie konkurencyjno rolnictwa województwa.
Niekorzystn cech obszarów wiejskich jest słaby stopie
w infrastruktur techniczn (poza infrastruktur wodoci gow ).

ich wyposa enia

Wysoki udział pracuj cych w rolnictwie i ukryte bezrobocie stanowi jedn z barier
wzrostu konkurencyjno ci rolnictwa i jego integracji z UE. Inne zjawiska niekorzystne to:
proces starzenia si ludno ci, rozdrobniona struktura agrarna oraz niski poziom kapitału
w gospodarstwach.
Z pracy we własnym gospodarstwie utrzymuje si ok. 13% mieszka ców (spo ród
pracuj cych). A w 145 gminach wska nik utrzymuj cych si z pracy we własnym
gospodarstwie przekracza 50%. Obserwuje si równie wzrost stopy bezrobocia na wsi,
zwłaszcza w grupie absolwentów. W takiej sytuacji alternatyw zatrudnienia dla tej grupy
ludno ci mo e sta si działalno zwi zana z agroturystyk oraz rolnictwo ekologiczne.
Ponadto wzrost zapotrzebowania na ywno ekologiczn powoduje, e produkcja jej zyskuje
na znaczeniu i mo e stanowi szans dla rozwoju oraz restrukturyzacji gospodarstw rolnych na
niektórych obszarach.
Ludno
Województwo mazowieckie charakteryzuje najwi kszy spo ród innych województw
Na Mazowszu
na dzie
30.06.2006
r.
mieszkało
potencjał
ludno ciowy.
5 164,6 tys. osób, w tym 3 343, 2 tys. w miastach, z tego w Warszawie ponad 50%, natomiast na
obszarach wiejskich 1 821, 3 tys. osób.

35%
52%

48%

M czy ni

Miasto

Kobiety

Wie
65%

Wykres nr 1 - Ludno województwa
mazowieckiego wg płci

Wykres nr 2 - Ludno województwa mazowieckiego
wg miejsca zamieszkania.
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Zgodnie z danymi, na dzie 30 czerwca 2006 r., w miastach zamieszkuje 65 %,
natomiast na obszarach wiejskich 35%. W ród mieszka ców Mazowsza liczba kobiet
przewy sza liczb m czyzn o ponad 220 tysi cy.
Ludno województwa mazowieckiego wg płci:
M czy ni

2 474 582

Kobiety

2 690 030

Ogółem

5 164 612

Ludno
Miasto
Wie

województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania:

3 343 231
1 821 381

Tabela nr 1 - Charakterystyka ludno ci w województwie mazowieckim, stan na 30.06.2006

Wg prognoz GUS liczba ludno ci na Mazowszu w 2020 r. wzro nie o 17,3 tys. osób, po
czym w kolejnych latach zacznie spada i w 2030 r. osi gnie poziom 5 070 672 tys. W tym e
roku stosunek liczby kobiet i m czyzn oraz rozmieszczenie ludno ci wg miejsca zamieszkania
nie zmieni si znacznie w porównaniu do 2006 r.
W regionie mazowieckim wyst puje najwi ksze w kraju dodatnie saldo migracji
wewn trznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 tys. ludno ci, które na koniec 2005 r.
wynosiło 2,98 ‰, z tego najwi ksze w podregionie warszawskim 9,16 ‰. rednio w Polsce
saldo jest ujemne i wynosi -0,34 ‰. W latach 1999-2006 odnotowano nieznaczny wzrost liczby
mieszka ców województwa spowodowany migracjami do podregionu warszawskiego i m.st.
Warszawy. Natomiast w pozostałych subregionach liczba ludno ci nieznacznie maleje.
rednia g sto zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145 osób na km2
i jest stała od 2004 r. W stosunku do stanu z lat 2000-2003, zwi kszyła si o 1 osob . rednia
krajowa wynosi 122 osoby na km2. Najwi ksz g sto ci zaludnienia poza Warszaw
charakteryzuj si obszary otaczaj ce miasto i obszary poło one wzdłu linii kolejowych i dróg
wychodz cych z Warszawy.
Ponadto obserwuje si post puj cy proces starzenia si mieszka ców województwa tj.
stałego zwi kszania si liczby i udziału osób starszych w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludno ci. Spowodowane jest to z kolei zmniejszaniem si liczby urodze , przedłu aniem
przeci tnej długo ci trwania ycia oraz przesuwaniem si wzdłu piramidy wieku roczników
wy owych i ni owych. Proces ten dotyczy głównie Warszawy, gdzie ludno w wieku
poprodukcyjnym stanowi 19,8% mieszka ców ogółem. Podobna sytuacja wyst puje w
niektórych powiatach w subregionie ostroł cko - siedleckim (powiaty: łosicki - 19,4%,
sokołowski - 19,1%) oraz w subregionie radomskim (powiaty: lipski - 19,8%, przysuski 19,0%), przy redniej w województwie 16,8 % oraz 15% w kraju. Do 2030 r. prognozuje si
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym o około 10% i wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym o 56%. Konsekwencj tych zmian b dzie zwi kszone zapotrzebowanie na
wiadczenia emerytalne oraz zwi kszony popyt na usługi medyczne i opiek zdrowotn .
Na koniec 2005 r., rednia warto przyrostu naturalnego w całym województwie była
ujemna i wyniosła -0,3 na 1 000 ludno ci. Tendencja ujemnego przyrostu jest najbardziej
charakterystyczna dla m.st. Warszawy i wynosi -1,5. Natomiast w byłych miastach
wojewódzkich: Płock, Ostroł ka, Siedlce, Radom odnotowano dodatni przyrost. Nale y
przypuszcza , e w najbli szych latach tendencja ujemnego przyrostu naturalnego zostanie
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utrzymana z powodu rozwijaj cej si gospodarki oraz zmian modelu rodziny z tradycyjnego na
nowoczesny (małodzietny).
Zatrudnienie i rynek pracy
Zatrudnienie w przedsi biorstwach
W pa dzierniku 2006 r. przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw
w województwie mazowieckim ukształtowało si na poziomie 1 193,4 tys. osób i było wy sze
o 3,7% w porównaniu do pa dziernika 2005 r. W kraju natomiast przeci tne zatrudnienie było
o 3,6% wy sze ni przed rokiem. Tendencja wzrostowa wynika ze zwi kszonego popytu na
dobra i usługi. Dane dla Mazowsza s wy sze ni w innych województwach, a powodem tego
jest m.in. du e zaludnienie.
Najwi kszy wzrost przeci tnego zatrudnienia w odniesieniu do pa dziernika 2005 r.
odnotowano m.in. w obsłudze nieruchomo ci i firm (o 7,4%), w budownictwie (o 5,6%),
w przetwórstwie przemysłowym (o 4,1%), w handlu i naprawach (o 4,0%), w transporcie,
gospodarce magazynowej i ł czno ci (o 1,8%), hotelach i restauracjach (o 1,0%). Spadek
zatrudnienia wyst pił z kolei m.in. w działalno ci wydawniczej, poligrafii i reprodukcji
zapisanych no ników informacji (o 4,6%) oraz w produkcji odzie y i wyrobów futrzarskich
(o 2,3%).
W przedsi biorstwach sektora publicznego przeci tne zatrudnienie w pa dzierniku 2006
r. wyniosło 328,8 tys. osób, tj. podobnie jak miesi c wcze niej, ale o 0,6% mniej ni
w pa dzierniku 2005 r. Natomiast w sektorze prywatnym przeci tne zatrudnienie wyniosło
864,6 tys. osób, tj. wi cej w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz do analogicznego miesi ca
2005. r. odpowiednio o 0,5% i 5,4%. W okresie stycze - pa dziernik 2006 r. przeci tne
zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw wyniosło 1 179,4 tys. osób i było o 3,1% (w kraju
o 2,8%) wi ksze ni w analogicznym okresie 2005 r.
Najwy sz liczb pracuj cych zanotowano w Warszawie - we wrze niu 2006 r.
przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw wyniosło 875,4 tys. osób i było o 24,6 tys.
osób, tj. o 2,9%, wy sze ni we wrze niu 2005 r.
Według sektorów w województwie mazowieckim najwi cej osób pracuje w usługach
rynkowych – 38% (w krajach UE wska nik ten osi ga poziom 65,8%). W przemy le
i budownictwie odsetek ten wynosi 21,7%. Nadal utrzymuje si niekorzystna sektorowa
struktura zatrudnienia - 20,2% pracuj cych znajdowało w 2004 r. zatrudnienie w rolnictwie
(w krajach UE jedynie 5,4%). Odsetek ten jest znacznie wy szy w subregionach (w podregionie
ostroł cko-siedleckim przekracza on 51,6%).
Jednocze nie w porównaniu z krajami UE, województwo mazowieckie osi ga ni sze
wska niki w zakresie rynku pracy. Wska nik zatrudnienia w województwie w 2005 r. wyniósł
49,4%, natomiast w krajach UE-25, w tym e roku, wyniósł 63,8%, przy czym obserwuje si
jego stopniowy wzrost.
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw
w województwie mazowieckim we wrze niu 2006 r. wyniosło 3 266,30 zł i było o 0,3%
mniejsze od notowanego miesi c wcze niej oraz o 5,2% wy sze ni przed rokiem. Natomiast
w kraju przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw wyniosło
2 611,16 zł i nie zmieniło si w stosunku do sierpnia 2006 r., ale było o 5,1% wy sze ni we
wrze niu 2005 roku. W porównaniu z wrze niem 2005 r. wzrost wynagrodze odnotowano we
wszystkich sekcjach sektora przedsi biorstw. Przestrzenny rozkład przeci tnych dochodów
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w województwie w relacji do redniej krajowej wskazuje, i
w Warszawie i przyległych powiatach.

s

one najwy sze

Bezrobocie
W województwie, podobnie jak w całym kraju, zmniejsza si zjawisko bezrobocia.
W ko cu pa dziernika 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach pracy
województwa mazowieckiego wyniosła 287,1 tys. osób i była mniejsza o 7,3 tys. osób
(tj. o 2,5%) ni w ko cu wrze nia 2006 r. oraz o 42,3 tys. (o 12,8%) ni w pa dzierniku 2005 r.
Wysokie warto ci bezwzgl dne dla województwa mazowieckiego w porównaniu
z innymi województwami s konsekwencj du ej liczby ludno ci regionu.
−
−
−
−

Z ogólnej liczby bezrobotnych:
52,6% stanowiły kobiety (w roku ubiegłym - 50,8%),
42,9% to mieszka cy wsi (w roku ubiegłym - 42,1%),
73,9% stanowiły osoby poprzednio pracuj ce (na podobnym poziomie przed rokiem),
87,4% nie posiadało prawa do zasiłku (w roku ubiegłym - 87,8%).

Spadek liczby bezrobotnych wynika głównie z du ej skali wyjazdów do pracy za granic
oraz cz ciowo z wi kszej liczby miejsc pracy w województwie. W kolejnych latach zakłada si
dalszy spadek liczby bezrobotnych wynikaj cy głównie z du ej skali wyjazdów w celach
zarobkowych.
W pa dzierniku 2006 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie ukształtowała
si na poziomie 11,9% i była mniejsza o 0,3 pkt. % ni we wrze niu 2006 r. oraz o 1,8 pkt. %
ni w pa dzierniku 2005 r. Wska nik krajowy wyniósł 14,9 % i był ni szy o 0,3 pkt. % ni
przed miesi cem i o 2,4 pkt. % ni przed rokiem.
W województwie wyst puje du e terytorialne zró nicowanie stopy bezrobocia.
Najwy sz stop bezrobocia odnotowano w powiatach szydłowieckim (36,9%) i radomskim
(31,5), a najni sz w m.st. Warszawy (4,9%), w powiecie grójeckim (7,8%) i piaseczy skim
(7,9%).
Dokonuj c porównania do regionów Unii Europejskiej, w województwie mazowieckim
mimo obserwowanej ostatnio tendencji spadkowej, stopa bezrobocia jest nadal nadmiernie
wysoka. W 2004 roku wska nik bezrobocia w krajach UE-27 wynosił 9%.

Stopa bezrobocia w regionach europejskich

ah
a
Pr

ck
ho
lm

t

St
o

ad
ry
M

oa
Li
sb

W
ie
de
Br
n
at
ys
la
vs
ky
kr
aj

M

Be
r

lin

az
ow
ie
ck
i

e

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Wykres nr 3 – Stopa bezrobocia w regionach NTS - 2 w krajach UE (w 2004 roku).
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W województwie mazowieckim zjawisko bezrobocia w wi kszym stopniu dotyka
mieszka ców wsi. Powa ny problem stanowi długotrwale bezrobotni pozostaj cy bez pracy
powy ej 12 miesi cy. Bardzo niepokoj cym zjawiskiem jest fakt, e około 25% bezrobotnych
stanowi młodzie do 24 roku ycia. Przegrywa ona konkurencj na rynku pracy ze wzgl du na
brak do wiadczenia zawodowego. Wg danych Eurostatu w województwie mazowieckim stopa
bezrobocia w ród osób długotrwale bezrobotnych wyniosła w 2005 r. 57,6% w stosunku do
46,08% w krajach UE-27.
Utrwalaj si
obszary ubóstwa spowodowane pauperyzacj
znacznej cz ci
mieszka ców regionu (obszary północne, wschodnie i południowe regionu) i dziedziczenia
bezrobocia. Widoczny jest wzrost przest pczo ci oraz zjawisk patologicznych, przy
niedostatecznym stopniu ich przeciwdziałaniu.
Obserwuje si równie spadek liczby ofert pracy, w tym ofert pracy subsydiowanej.
W ramach działalno ci organów samorz dowych oraz instytucji pozarz dowych tworzone s
placówki doradztwa i szkolenia bezrobotnych oraz o rodki doradztwa wspieraj ce małe
i rednie przedsi biorstwa.
Gospodarka i innowacje
Poziom rozwoju gospodarczego
Województwo mazowieckie charakteryzuje najwy szy w Polsce potencjał gospodarczy
mierzony warto ci produktu krajowego brutto, która w 2004 r. stanowiła 20,4% całkowitej
warto ci krajowej. Poziom PKB na 1 mieszka ca w województwie mazowieckim osi gn ł
kwot 36,6 tys. zł i stanowił ponad 150 % przeci tnej krajowej wynosz cej 24,2 tys. zł. Mimo,
e PKB na 1 mieszka ca w województwie mazowieckim systematycznie ro nie, jest on jednak
znacznie ni szy ni w rednio zamo nych regionach Unii Europejskiej. PKB na mieszka ca
województwa mazowieckiego wynosił prawie 70%
redniej Unii Europejskiej-25
i był zbli ony do poziomu ubo szych regionów krajów europejskich.
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Wykres nr 4 – Warto PKB na 1 mieszka ca w standardzie siły nabywczej w województwie mazowieckim
i w innych regionach NTS - 2 UE (dane w euro za 2003 r.).
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Wykres nr 5 – Poziom PKB na 1 mieszka ca (w tys. zł) w województwie mazowieckim i w Polsce w 2004 r.

Wg Eurostatu w 2004 r. warto Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszka ca wg parytetu
siły nabywczej wyniosła w Polsce 5 342 Euro, na Mazowszu 8 091 Euro, podczas gdy w krajach
UE-27 21 503 Euro.
Analiza syntetycznego miernika poziomu rozwoju gospodarczego, jakim jest PKB,
wskazuje w województwie mazowieckim na narastanie rozpi to ci pomi dzy podregionami
NTS-3. Pokazuje przede wszystkim dominuj c rol miasta Warszawy, które pod wzgl dem
poziomu PKB w 2004 r. zaj ło pierwsze miejsce (115 212 mln zł) w stosunku do wszystkich
podregionów NTS-3 w kraju. Trzeci , równie wysok pozycj zajmuje podregion warszawski
(warto PKB na poziomie 30 575 mln zł). Pozostałe subregiony województwa mazowieckiego
zaj ły dalsze miejsca, przy czym najmniejszym poziomem PKB w ród podregionów Mazowsza
charakteryzował si podregion ostroł cko - siedlecki (12 754 mln zł) zajmuj c w kraju 33
pozycj na 45 wszystkich NTS-3 w Polsce.
Zró nicowanie wewn trzregionalne wykazuje równie wielko PKB na 1 mieszka ca.
W 2004 r., w układzie NTS-3, wska nik ten kształtował si w podregionach w sposób
nast puj cy:
− ciechanowsko-płocki: 26,8 tys. zł (w 1999 r. - 14,7 tys. zł);
− ostroł cko-siedlecki: 16,9 tys. zł (w 1999 r. - nie przekroczył 10 tys. zł);
− warszawski: 22,9 tys. zł (w 1999 r.- 14,1 tys. zł), gdzie nast pił zdecydowany wzrost tego
wska nika ponad redni krajow ;
− radomski: 17,5 tys. zł (w 1999 r. nie przekroczył 10 tys. zł).
Na podstawie ww. danych oraz zgodnie z tabel nr 2 miasto Warszawa równie pod tym
wzgl dem osi gn ło pierwsz pozycj (68,1 tys. zł) w porównaniu do pozostałych podregionów
Polski. Jednocze nie z ka dym rokiem powi ksza si dystans dziel cy go od pozostałych
podregionów w województwie i kraju.
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Podregiony
NTS-3

ciechanowskopłocki
ostroł ckosiedlecki
warszawski
radomski
miasto Warszawa

PKB w Pozycja podregionu
mln zł w ród podregionów
NTS-3 w Polsce ze
wzgl du na
wysoko PKB
16 875
12 754
30 575
12 874
115 212

23
33
3
32
1

PKB na 1
mieszka ca
w zł

26 813

Pozycja podregionu
w ród podregionów
NTS-3 w Polsce ze
wzgl du na wysoko
PKB
na 1 mieszka ca
9

16 930

38

22 949
17 546
68 140

15
37
1

Tabela nr 2 - PKB w podregionach województwa mazowieckiego (dane za 2004 r.).z uwzgl dnieniem lokaty
podregionu w ród 45 podregionów NTS-3 w Polsce.

Na poziom efektywno ci gospodarki znacz cy wpływ ma struktura warto ci dodanej
brutto. W 2004 r. warto dodana brutto wyniosła 167 310 mln zł (tj. 20,4% wielko ci krajowej,
która wynosiła 820 375 mln). Warto ta z roku na rok ro nie, np. w 2003 r. była równa 154 779
mln zł, tj. 20,8% wielko ci krajowej, która wynosiła 743 321 mln zł.

Polska
województwo
mazowieckie

Rolnictwo,
le nictwo,
rybołówstwo
5,0%

Przemysł

Budownictwo

Usługi
rynkowe

Usługi
nierynkowe

24,9%

5,3%

49,9%

14,8%

4,1%

17,8%

4,5%

61,4%

12,2%

Tabela nr 3 – Struktura warto ci dodanej brutto według rodzajów działalno ci w województwie mazowieckim oraz
w Polsce (w 2004 r.).

Struktura warto ci dodanej brutto w 2004 r. charakteryzowała si najwy szym w kraju
udziałem usług rynkowych - 61,4% (kraj 49,9%) oraz stosunkowo niskim udziałem rolnictwa 4,1% (kraj 5,0%). Udział innych działów gospodarki w tworzeniu warto ci dodanej brutto był
ni szy od redniej w kraju i wynosił w usługach nierynkowych 12,2% (kraj 14,8%), przemy le
17,8% (kraj 24,9%) oraz budownictwie 4,5% (kraj 5,3%).
Z powy szych danych wynika, e wysoki poziom rozwoju gospodarczego województwo
mazowieckie zawdzi cza dobrze rozwini temu sektorowi usług rynkowych, w którym
zanotowano najszybsze tempo wzrostu liczby miejsc pracy.
Niepokoj cy w analizie regionu jest fakt dwudzielno ci potencjału i poziomu rozwoju
gospodarczego, poziomu i warunków ycia ludno ci oraz dynamiki procesów transformacji wyst puj cy pomi dzy aglomeracj warszawsk , a pozostałym obszarem województwa,
zwłaszcza obszarami wiejskimi.
Małe i rednie przedsi biorstwa
Województwo mazowieckie wyró nia si w skali kraju najwy szym poziomem rozwoju
gospodarczego. Zasadniczy potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest
w Warszawie i aglomeracji warszawskiej.
Pod wzgl dem przedsi biorczo ci mieszka ców, województwo mazowieckie jest na
drugiej pozycji w kraju. Na koniec II kw. 2006 r. zarejestrowanych było w województwie
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605 460 podmiotów gospodarki narodowej (wg REGON, bez uwzgl dnienia rolników
indywidualnych.), tj. o 20 tys. wi cej ni na koniec 2004 r. oraz o 85 tys. wi cej ni w roku
2000. A wi c widoczny jest w kolejnych latach trend wzrostu funkcjonuj cych na Mazowszu
podmiotów gospodarczych, który powinien utrzyma si w najbli szym okresie.
Prawie połowa, tj. 301 515 podmiotów, była zarejestrowana w Warszawie, natomiast
najmniej w podregionie ciechanowsko - płockim (41 716 podmiotów). W strukturze
przestrzennej nadal utrzymuj si tendencje koncentracji MSP na terenie i wokół du ych miast.
Niedostateczny rozwój przedsi biorczo ci natomiast obserwuje si na terenach wiejskich.
Spo ród zarejestrowanych podmiotów, ponad 73% (443 347) stanowi osoby fizyczne
prowadz ce działalno gospodarcz .
Z bada GUS dotycz cych działalno ci gospodarczej przedsi biorstw o liczbie
pracuj cych do 9 osób wynika, e w 2005 r. w województwie mazowieckim było ich najwi cej
w kraju, gdy ponad 267 tys. przedsi biorstw (najmniej - 40 tys. było w woj. wi tokrzyskim).
Przeci tna liczba zatrudnionych na umow o prac wynosiła ponad 216 tys. osób, a przeci tne
wynagrodzenie brutto – 1 852 zł ( rednia w kraju – 1 442 zł).
Bardzo zró nicowana jest ogólna liczba podmiotów wg REGON w przeliczeniu na
10 000 mieszka ców. Rozpi to tego wska nika w przekroju powiatów w 2005 r. była
znaczna, od 472 w powiecie siedleckim do 1 756 podmiotów w Warszawie. Poza Warszaw
najwy sze wska niki (powy ej 1 100) charakteryzuj powiaty: otwocki, grodziski, legionowski,
warszawsko – zachodni, piaseczy ski i pruszkowski oraz miasto Ostroł ka. Najwi cej osób
fizycznych prowadz cych działalno
gospodarcz było w Warszawie oraz powiatach:
wołomi skim i legionowskim.
Małe i rednie firmy stanowi 91,1% wszystkich podmiotów gospodarczych w
województwie mazowieckim. Szczególnie du o podmiotów w porównaniu z liczb ludno ci
zajmuje si handlem – około 40 podmiotów na 1 000 mieszka ców. Na kolejnych pozycjach
znajduj si : obsługa nieruchomo ci, wynajem i usługi dla biznesu oraz przetwórstwo
przemysłowe i budownictwo.
Porównanie liczby nowopowstałych i zlikwidowanych firm w regionach w 2004 roku
pokazuje, e najlepiej funkcjonował sektor przedsi biorstw osób fizycznych niezatrudniaj cych
pracowników. W kilku województwach ( l skim, mazowieckim i lubuskim) powstało od 30%
do 60% wi cej firm mikro ni zlikwidowano.
nowe
Wielko
przedsi biorstwa
0
(liczba zatrudnionych
pracowników)
114,9
Dolno l skie
Kujawsko-pomorskie 3,5
23,1
Lubelskie
114,3
Lubuskie
27,4
Łódzkie
33,5
Małopolskie
Mazowieckie
24,9
47,6
Opolskie
32,1
Podkarpackie
26,4
Podlaskie

zlikwidowane

nowe

zlikwidowane

nowe

zlikwidowane

nowe

zlikwidowane

0

0-9

0-9

10-49

10-49

50-249

50-249

29,0
8,6
8,5
11,9
7,5
8,0
5.9
15,8
10,0
15,8

685,7
393,8
438,9
713,8
545,9
555,4
714,6
448,3
405,4
451,2

697,8
718,3
483,9
505,4
389,4
483,2
456,0
336,3
436,0
796,3

9,8
7,7
6,1
12,0
9,7
9,4
17,7
8,1
5,6
6,0

9,5
11,1
6,3
10,6
8,3
8,7
11,5
8,5
6,7
10,0

1,5
0,7
0,4
0,7
1,1
0,9
2,5
0,9
0,9
0,8

2,2
2,6
2,2
2,7
1,8
2,2
3,5
2,8
1,5
2,0
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Pomorskie
l skie
wi tokrzyskie
Warmi skomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

37,1
107,8
21,0

4,8
10,2
3,9

664,9
1204,7
443,2

794,7
444,9
397,5

11,6
23,5
6,5

12,8
10,8
8,2

1,7
2,3
0,9

1,9
2,4
2,3

42,1

8,1

571,9

621,3

8,2

10,1

0,6

2,3

33,6
64,4

10,5
16,4

601,1
781,3

579,5
640,7

13,6
12,5

8,7
12,0

1,5
1,1

2,4
2,2

Ogółem Polska

41,7

10,6

586,3

536,9

10,9

9,8

1,3

2,4

Tabela nr 4 - Liczba przedsi biorstw nowopowstałych i zlikwidowanych w 2004 r. wg województw i liczby
pracuj cych na 100.000 mieszka ców.

MSP w Polsce zatrudniaj ł cznie ponad 70% ogółu pracuj cych w 11 województwach.
Mazowieckie jest województwem, w którym w sektorze MSP pracuje tylko niecałe 55% osób
(najmniej w Polsce).
Udział sektora MSP w tworzeniu PKB wyniósł w 2004 r. 47,9%, z tego małych
przedsi biorstw – 38,3%, a rednich – 9,6%. Wielko ci te uwzgl dniaj szacunki działalno ci
ukrytej (tzw. szarej gospodarki). Warto ci te zmalały w porównaniu do 2002 r., gdzie udział
wynosił odpowiednio: 49%, 41% oraz 8%. Warto ci te zmniejszyły si głównie z powodu
spadku udziału małych firm w tworzeniu PKB.
Osi gni cie poprawy efektywno ci ekonomicznej i sprawno ci działania przedsi biorstw
w szczególno ci sektora MSP zwi zane jest z ponoszonymi przez nie nakładami
inwestycyjnymi, które w 2005 r. wyniosły ponad 19,4 mln zł (pierwsze miejsce w ród
województw i prawie 25% wszystkich inwestycji w kraju). Ponad połowa wszystkich nakładów
inwestycyjnych poniesionych zostało przez mazowieckie przedsi biorstwa z bran y
przemysłowej oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i ł czno ci. W porównaniu do 2004
r. liczba ponoszonych przez przedsi biorstwa nakładów inwestycyjnych wzrosła o prawie 1 mln
zł. Jednocze nie w zwi zku z post puj cym rozwojem gospodarczym województwa
mazowieckiego, nale y oczekiwa
dalszego wzrostu nakładów inwestycyjnych w
przedsi biorstwach.
Głównymi barierami rozwoju MSP w województwie mazowieckim s : niestabilne
przepisy prawno-finansowe, wysokie koszty tworzenia miejsc pracy, niska rentowno
przedsi biorstw, brak rodków finansowych na rozwój i wdra anie nowoczesnych technologii
i metod zarz dzania oraz brak dogodnych kredytów dla małych firm i osób rozpoczynaj cych
działalno
gospodarcz . Ogranicza to mo liwo ci pobudzenia przedsi biorczo ci i
wyrównywania ró nic ekonomicznych w regionie. Istotnym problemem jest równie słabo
instytucjonalna, organizacyjna i finansowa lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu
oraz niska ich konkurencyjno
w rodowisku zewn trznym. Poza tym obecnie istniej ce
o rodki rozmieszczone s nierównomiernie i skupiaj si głównie w Warszawie, co powoduje
ograniczenie dost pu do usług informacyjno-doradczych przedsi biorcom z innych cz ci
województwa





Województwo mazowieckie jest najwi kszym eksporterem i importerem w kraju.
W strukturze eksportu najwi ksze znaczenie maj : maszyny i urz dzenia, sprz t elektryczny
i elektrotechniczny, sprz t transportowy, metale i wyroby z metalu. W imporcie dominowały
natomiast dobra zaopatrzeniowe. Głównymi partnerami województwa w eksporcie i imporcie s
kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza: Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania oraz Holandia.
Znacz cy jest równie udział Rosji, USA i Chin. Działaj ce w regionie przedsi biorstwa, w tym
równie firmy z kapitałem zagranicznym, produkcj kieruj głównie na rynek krajowy.
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Podsumowuj c nale y podkre li , e mazowieckie firmy bardzo dynamicznie wychodz
ze stanu nierentowno ci i s silne ekonomicznie. Mo na zatem prognozowa , e mazowiecki
sektor przedsi biorstw b dzie umacniał sw pozycj lidera polskiej gospodarki. Zmiany
jako ciowo pozytywne charakteryzuj takie czynniki jak: wzrost liczby wypuszczonych na
rynek nowych produktów/usług, zwi kszenie si poziomu inwestycji w badania i rozwój oraz
inwestycji kapitałowych. Szczególnie cieszy wzrost zainteresowania przedsi biorców
funduszami unijnymi i korzystanie z nich. Prognozy przedsi biorców dotycz m.in. wzrostu
liczby nowych produktów/usług wypuszczanych na rynek, wzrostu sprzeda y krajowej i na
eksport, dalszego inwestowania, co w konsekwencji prowadzi ma do znacznego zwi kszenia
zysków.
Sektor badawczo-rozwojowy (B+R)
W sferze działalno ci badawczo – rozwojowej w Polsce obserwuje si wyra n
dominacj województwa mazowieckiego. Spo ród ogólnej liczby jednostek prowadz cych
działalno badawczo - rozwojow w Polsce około 30% umiejscowionych jest w województwie
mazowieckim. Dla porównania, województwo l skie, drugie pod wzgl dem liczby jednostek
prowadz cych działalno B+R w Polsce, dysponuje ponad dwukrotnie mniejsz ich liczb .
W latach 2000 - 2005 widoczny był w województwie wzrost liczby jednostek naukowych (z 258
w 2000 r. do 322 w 2005 r.), co stanowi ponad 30% placówek w kraju.
W 2005 r. liczba zatrudnionych w sektorze badawczo - rozwojowym w województwie
mazowieckim wynosiła 33 744 (o 8 072 wi cej ni w roku 2004), co stanowiło ponad 32,8%
ogółu osób zatrudnionych w tej sferze w kraju.
Liczba pracowników w sferze B+R przypadaj cych na ludno aktywn zawodowo
wyniosła w 2004 r. na Mazowszu 1,51%, podczas gdy w krajach UE-25 1,36%. Ponadto
odsetek ten w sektorze przedsi biorstwo był ni szy w województwie mazowieckim, ani eli w
krajach UE-25 o 0,33%.
W latach 2000-2003, w województwie mazowieckim wyst pił niewielki spadek
nakładów ogółem na B+R, z 2 164 mln zł w 2000 r. do 1 997 mln zł w 2003 r. W 2005 r.
nast pił wzrost do 2 322 mln zł.
Mimo tego, wielko nakładów w odniesieniu do PKB w województwie mazowieckim
nale y do najwy szych w kraju i jest wy sza od redniej krajowej wynosz cej w 2004 r. 0,56%.
Na tle Europy jest to niestety słaba pozycja – rednia w krajach UE jest ponad 3-krotnie wy sza
i wynosi 1,95%. Szczególnie wysoka jest w Szwecji (3,7%) oraz w Finlandii (3,5%).
Podobne tendencje, dotycz nakładów na sektor B+R w przeliczeniu na 1 mieszka ca:
561 zł w 2005 r. (wzrost o 171,50 zł w stosunku do 2003 r.), wobec rednio 178 zł w Polsce (w
2003 r. było 119 zł). Mimo tendencji spadkowej nadal utrzymuje si wysoki udział nakładów
finansowanych z bud etu pa stwa w granicach 60% w 2005 r. (w kraju 57,7%) i tylko 7,3%
z bud etu przedsi biorstw (w kraju 7%), podczas gdy w krajach UE rednia wysoko nakładów
bud etowych wynosi około 34%, a nakłady podmiotów gospodarczych stanowi ponad 55%.
W sferze działalno ci badawczo – rozwojowej w Polsce obserwuje si wyra n
dominacj województwa mazowieckiego. Spo ród ogólnej liczby jednostek prowadz cych
działalno badawczo - rozwojow w Polsce około 30% umiejscowionych jest w województwie
mazowieckim. Jednak, pomimo dobrej lokaty województwa w porównaniu z regionami Polski,
pod wzgl dem nakładów na sfer badawczo - rozwojow w ród 239 regionów UE Mazowsze
zajmuje dopiero 185 pozycj . Dodatkowo stan infrastruktury i słaby poziom zaawansowania
technologicznego oraz słabo powi za mi dzy praktyk gospodarcz a sfer badawczo rozwojow , utrudnia efektywn konkurencj na rynku wiatowym.
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Zgodnie z Eurostatem wydatki na B+R wg parytetu siły nabywczej wyniosły w 2004 r.
w województwie mazowieckim 1036,6 mln PPS, podczas gdy w krajach UE-25 były na
poziomie 184 939,6 mln PPS.
W województwie mazowieckim, które w warto ciach bezwzgl dnych koncentruje stale
najwi ksz cz
potencjału naukowo-badawczego w kraju, struktura wydatkowania nakładów
była zbli ona do struktury w kraju. Kierunki wydatkowania rodków w sektorze nie zmieniły si
znacz co w badanych pi ciu latach. W 2005 r. wydatki na badania podstawowe stanowiły
43,3%, na badania stosowane 50,2%, za na badania rozwojowe 40,9% rodków sektora B+R w
województwie. Wydatki na badania stosowane i prace rozwojowe obejmowały wi c w sumie
około 91% rodków. Nawet, je eli przyjmiemy, e w województwie skupiaj si najsilniejsze
placówki naukowe PAN oraz jednostki badawcze uczelni wy szych (szczególnie Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej), struktura kierunków wydatkowania nakładów
odbiega od zało e polityki bada i rozwoju UE, a tak e od struktury wy ej rozwini tych
krajów oraz struktury wydatkowania rodków sektora B+R Hiszpanii i Słowacji. Konieczne
wydaje si wzmocnienie wydatków na finansowanie prac rozwojowych, które zmniejszy
oddalenie sektora B+R od rynku w województwie mazowieckim.
Liczba osób zatrudnionych w działalno ci badawczej i rozwojowej jest w skali kraju
stosunkowo wysoka (w 2005 r. ogółem w Polsce w sektorze B+R zatrudnionych było 123 431
osób, z tego w mazowieckim 33 744). W 2004 r. osoby zatrudnione w sferze B+R stanowiły
1,77% wszystkich zatrudnionych na Mazowszu, podczas gdy w krajach UE-25 odstek ten
wyniósł 1,49%. Zarówno w kraju jak i na Mazowszu widoczna jest tendencja spadkowa
zatrudnienia w sferze B+R. Na Mazowszu odnotowuje si t tendencj
szczególnie w
przypadku zmniejszenia liczby pracowników z tytułem naukowym profesora i z tytułem
zawodowym magistra, in yniera, licencjata (w roku 2004: 2646 profesorów i 12 710 osób z
tytułem zawodowym, w 2005 r. odpowiednio: 2602 i 12 325).
Je li chodzi o struktur nakładów mo na podkre li , e struktura jest odwrotna do
zało onej w Strategii Lizbo skiej.
Struktura wydatków na sfer B+R w województwie mazowieckim w 2004 r.
kształtowała si nast puj co: nakłady bie ce wynosiły 1865,4 mln zł, z tego na badania
podstawowe 711,9 mln zł , stosowane 519,1 mln zł, na prace rozwojowe 625,4 mln zł.
W województwie mazowieckim obserwujemy nast puj ce cechy pozytywne w zakresie
B+R:
− najwy szy w kraju udział nakładów na B+R w regionalnym PKB, najmniejszy dystans do
celu Strategii Lizbo skiej w kraju (ponad 2-krotny w 2003 r.);
− najwi ksza koncentracja w kraju i niewielkie wahania nakładów na B+R (ponad 43%)
i pracuj cych w sektorze (ponad 32%);
− najwy sze w kraju nakłady na B+R per capita (ponad 325% redniej krajowej);
− wysoka warto aparatury naukowo-badawczej na pracuj cego w sektorze (wy sza o 20%
od redniej);
− najwy szy w kraju udział zatrudnionych w sektorze B+RT na 1 000 aktywnych zawodowo,
na poziomie niektórych krajów europejskich (Hiszpania, Włochy, Irlandia);
− wysokie nakłady na pracuj cego w sektorze badawczo - rozwojowym;
− nieco ni szy od redniej stopie zu ycia aparatury naukowo-badawczej;
− du a ró norodno jednostek prowadz cych działalno badawczo-rozwojow , przy bardzo
du ej koncentracji placówek PAN i resortowych jednostek badawczo-rozwojowych;
− najsilniejsza aktywno
rednich przedsi biorstw w zakresie B+R. 17% z nich prowadziło
prace badawczo - rozwojowe w latach 2002-2004, a w przeliczeniu na firm nakłady te
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wyniosły 67 tys. zł. W zwi zku nale y spodziewa si , e znajdzie to odzwierciedlenie we
wzro cie nowych produktów wypuszczanych na rynek przez MSP.
Z poni szego wykresu przedstawiaj cego struktur nakładów na działalno badawczo –
rozwojow w latach 2002-2004 wida , e najwi ksze rodki finansowe pochodziły z bud etu
pa stwa. Jednocze nie w latach 2003-2004 coraz wi ksze znaczenie maj nakłady ze strony
podmiotów gospodarczych (BERD) oraz placówek naukowych i B+R.
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Wykres nr 6 – Struktura nakładów na działalno

badawczo-rozwojow .

Liczba osób zajmuj cych si badaniami naukowymi w stosunku do ogółu mieszka ców
kraju jest w Polsce relatywnie wysoka, zbli ona do krajów wy ej rozwini tych.
Natomiast w porównaniu do krajów UE nakłady finansowe na jednego badacza s
dwukrotnie mniejsze ni w najubo szych krajach Unii. Dlatego te przyrost nakładów na
badania i rozwój powinien wyprzedza tempo przyrostu kadry naukowej. Niski poziom
zarobków pracowników zajmuj cych si badaniami naukowymi wywołuje szkodliwe zjawisko
wieloetatowo ci oraz zniech ca najzdolniejszych i najbardziej przedsi biorczych absolwentów
uczelni do wyboru kariery naukowej. Wpływa to na starzenie si kadry i powstawanie luki
pokoleniowej.
Osi gni cia polskich badaczy s dobre w zakresie publikacji naukowych - około 1%
publikacji wiatowych, co daje naszemu krajowi 18-20 miejsce na wiecie. Polska nale y do
krajów, w których redni koszt powstania jednej publikacji jest ni szy ni w wi kszo ci pa stw
wiata.
Mała liczba spektakularnych osi gni naukowych, brak wyspecjalizowanego sektora
wsparcia innowacji, a tak e systemowych i trwałych zwi zków mi dzy nauk i gospodark
wywołane s tym, e polsk nauk cechuje rozproszenie bada oraz przyczynkowo ich
wyników. Stosunkowo niewiele jest pozycji naukowych o fundamentalnym znaczeniu, jak i
kompletnych opracowa techniczno - technologicznych, nadaj cych si do natychmiastowego
zastosowania w praktyce. Niestety obecnie z przeprowadzonych analiz wynika, e dorobek ten
obejmuje głównie publikacje oraz uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych. W całkowitym
dorobku szkół wy szych stanowi on 87%, placówek naukowych PAN ok. 90% i jednostek
badawczo-rozwojowych ok. 55%. Tylko ok. 14% całkowitego dorobku naukowego wszystkich
ocenianych jednostek naukowych dotyczy efektów bezpo rednio przydatnych dla praktyki
gospodarczej.
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Działalno badawczo – rozwojowa, zwi zana z przygotowaniem produkcji nowych i
zmodernizowanych wyrobów, wprowadzaniem nowych technologii, zakupem licencji i
patentów ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencyjno ci i
innowacyjno ci regionu.
Wska nik udziału firm innowacyjnych w gospodarce wynosi 17% w Polsce i 51% w
UE. Przedsi biorstwa, które staraj si zwi kszy swoj innowacyjno napotykaj najcz ciej
na takie bariery jak: wysokie koszty działalno ci, brak rodków finansowych, wysoki koszt
kredytów, brak odpowiednich przepisów prawnych, mała elastyczno administracji, brak
informacji o nowych technologiach i mo liwo ciach rynkowych. Jednocze nie przedsi biorstwa
innowacyjne na Mazowszu, których jest niewystarczaj ca ilo , rozmieszczone s głównie w
Warszawie. Obecny słaby poziom zaawansowania technologicznego oraz słabo powi za
mi dzy praktyk gospodarcz a działalno ci badawczo-rozwojow , utrudnia konkurencj na
rynku europejskim.
W latach 2000-2003 nakłady na działalno innowacyjn w przemy le wykazywały
tendencj wzrostow i wynosiły w województwie odpowiednio 2 578 mln zł (21% nakładów
w kraju) i w 2003 roku 3 525 mln zł (22,1% nakładów krajowych). Dominuj c pozycj
w finansowaniu działalno ci innowacyjnej w przedsi biorstwach zajmuj
rodki własne
wygenerowane przez przedsi biorstwa. W analizowanych latach w województwie mazowieckim
nast pił wzrost liczby rodków automatyzacji produkcji, wykorzystania Internetu oraz lokalnych
sieci komputerowych w przedsi biorstwach. Jednak, pomimo dobrej lokaty województwa
w porównaniu z regionami Polski, pod wzgl dem nakładów na sfer B+R, w ród 239 regionów
UE województwo mazowieckie zajmuje dopiero 185 pozycj .
Miar wiadcz c o skali i stopniu nowoczesno ci oraz oryginalno ci opracowa
technologicznych s patenty i sprzedane licencje. Działalno ta wymaga jednak znacznie
wi kszych nakładów ni prowadzenie bada naukowych, których wyniki podlegaj jedynie
opublikowaniu. W Polsce rocznie zgłaszanych jest do ochrony w kraju ponad 2 300
wynalazków krajowych i ponad 42 000 wynalazków zagranicznych, a tak e ok. 6 300
wynalazków zgłaszanych do ochrony za granic . Stanowi to zaledwie około 0,4% ogólnej puli
patentów wiatowych. redni współczynnik wynalazczo ci wynosi w Polsce 0,6, za w UE 2,6.
Przede wszystkim zbyt mała cz
polskich patentów jest wykorzystywana przez gospodark .
Niewiele jest równie instytucji zajmuj cych si po rednictwem mi dzy sektorem nauki i bada ,
a praktyk gospodarcz .
Najwi kszy dynamizm inwestycji w działalno badawczo-rozwojow cechuje małe i
rednie przedsi biorstwa. Nakłady inwestycyjne w relacji do ilo ci osób zatrudnionych w
małych firmach sektora prywatnego w 2004 roku kształtowały si na poziomie 6.300 zł i były
zdecydowanie wy sze od redniej krajowej (4.800 zł na zatrudnionego). W latach 2000-2004
16% małych firm wdro yło innowacje a 17% rednich przedsi biorstw prowadziło prace
badawcze. W przeliczeniu na przedsi biorc nakłady te wyniosły rednio 67 tys. zł. Wska nik
udziału firm innowacyjnych w gospodarce wynosi 17% w Polsce i 51% w UE.
Miar wiadcz c o skali i stopniu nowoczesno ci oraz oryginalno ci opracowa
technologicznych s patenty i sprzedane licencje. Działalno ta wymaga jednak znacznie
wi kszych nakładów ni prowadzenie bada naukowych, których wyniki podlegaj jedynie
opublikowaniu. W Polsce rocznie zgłaszanych jest do ochrony w kraju ponad 2 300
wynalazków krajowych i ponad 42 000 wynalazków zagranicznych, a tak e ok. 6 300
wynalazków zgłaszanych do ochrony za granic . Stanowi to zaledwie około 0,4% ogólnej puli
patentów wiatowych. redni współczynnik wynalazczo ci wynosi w Polsce 0,6, za w UE 2,6.
Innowacyjno polskiej gospodarki jest niska. W klasyfikacji Europejskiego Biura Patentowego
liczba patentów high tech na 1 mln mieszka ców stanowi 0,3 % ogólnej puli patentów
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wiatowych. Powy szy wska nik plasuje Polsk na jednym z ostatnich miejsc w Europie.
Przede wszystkim zbyt mała cz
polskich patentów jest wykorzystywana przez gospodark .
Społecze stwo informacyjne
W województwie mazowieckim działalno
firm sektora ICT koncentruje si
w Warszawie (ok. 75% potencjału województwa) oraz w powiatach: otwockim, piaseczy skim,
pruszkowskim i warszawskim zachodnim. Dwa razy mniej tych firm na 10 000 mieszka ców
obserwuje si w powiatach: wołomi skim, legionowskim, grodziskim, radomskim, płockim,
ciechanowskim i siedleckim oraz w miastach: Radomiu, Płocku i Siedlcach.
Wykorzystywanie w coraz wi kszym stopniu przez mazowieckie firmy ICT prowadzi z
jednej strony do wzrostu wydajno ci pracy w przedsi biorstwach (poprawa jako ci zarz dzania,
reorganizacja procesów produkcyjnych, poprawa jako ci wykorzystania kapitału ludzkiego), ale
jest równie motorem wzrostu PKB w województwie mazowieckim (wg prognoz 15% wzrost
inwestycji w ICT, odpowiedzialny jest za co najmniej 20% wska nika wzrostu PKB).
Okre laj c warto indeksu potencjału innowacyjnego w Polsce, mo na wytyczy na
mapie kraju linie wykluczenia informacyjnego (digital divide). Obrazuje je rysunek nr 1.
Przez Polsk przechodzi pogrubiona linia oddzielaj ca granice „przepa ci cyfrowej”,
okre laj cej podział kraju na innowacyjn Polsk „A” i zapó nion Polsk „B”. Mimo
wysokiego wska nika innowacyjno ci, na który wpływaj głównie wska niki zwi zane
z koncentracj w województwie sektora bada i rozwoju oraz wysokie warto ci wi kszo ci
wska ników w Warszawie, województwo mazowieckie jako region znajduje si w tym uj ciu
w obszarze Polski „B”, cechuj cej si ujemnymi warto ciami indeksu innowacyjno ci. Warto ci
powy ej zera wykazuj tylko aglomeracja warszawska, Radom z powiatem radomskim oraz
Płock z powiatem płockim.

Rysunek nr 1 – Podział kraju pod wzgl dem stopnia rozwoju społecze stwa informacyjnego.

Obserwuje si du luk w wyposa eniu gospodarstw domowych w komputery osobiste
i dost p do Internetu w Polsce. W porównaniu z innymi krajami UE, Polska zajmuje jedn
z ostatnich pozycji.

20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
S wyra ne dysproporcje w dost pie do infrastruktury informacyjnej na terenie kraju
i województwa. W Polsce w 2005 r. 38,6% polskich gospodarstw domowych posiadało
komputer, z tego 22,5% z dost pem do Internetu (w 2003 r. odpowiednio: 26,7% i 12,8%). W
województwie mazowieckim w 2005 r. wska niki te kształtowały si odpowiednio: 42 %
gospodarstw domowych posiadało komputer, w tym 26,9% z dost pem do Internetu.
Znacznie cz ciej komputery były w gospodarstwach znajduj cych si w wi kszych
w miejscowo ciach, w których wi cej jest osób pracuj cych i wyst puj wy sze dochody oraz
tam gdzie s osoby ucz ce si . Jednak e co pi ty komputer był przestarzały - wyprodukowany
przed 2002 r. Odsetek osób posiadaj cych umiej tno pracy na komputerze zwi ksza si w
miar wzrostu wykształcenia i dochodu na osob , a maleje wraz ze zmniejszaniem klasy
miejscowo ci i jest zdecydowanie najmniejszy w ród mieszka ców wsi.
Z komputera korzysta niemal 72% pracowników sektora publicznego, 64% osób
pracuj cych na własny rachunek oraz 55% pracowników sektora prywatnego. 45,97% ludno ci
w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego potrafi pracowa na komputerze,
co lokuje region na 7 miejscu w kraju. Umiej tno ta cechuje głównie osoby młode — do 34
roku ycia. Ró nice pomi dzy t grupa wiekow a osobami starszymi wskazuj na pokoleniow
luk kompetencyjn , która pogł bia si wraz z przechodzeniem do starszych grup wiekowych.
Pod wzgl dem liczby pracowni komputerowych w szkołach, województwo mazowieckie
zajmuje 9 pozycj w kraju – tylko 63,1% szkół ma pracownie komputerowe. Najmniej jest
w rednich szkołach zawodowych (41,5%) oraz w szkołach podstawowych (52,8%). Natomiast
w liceach ogólnokształc cych oraz gimnazjach odsetek ten wynosił odpowiednio: 96,1% oraz
98,8%. Komputery w szkołach podstawowych, a w szczególno ci w liceach i rednich szkołach
zawodowych w ponad 50% to sprz t stary i wyeksploatowany, uniemo liwiaj cy korzystanie
z wielu programów. Jednocze nie nale y zaznaczy , e 49% szkół podstawowych na wsi jest
wyposa onych w komputer, z czego 57% posiada dost p do Internetu. Nieco inaczej sytuacja
wygl da w gimnazjach na wsi, gdzie zaledwie 38% z nich wyposa onych jest w komputery,
a 87% podł czonych jest do Internetu. W szkołach województwa mazowieckiego liczba
uczniów na 1 komputer wynosi 28 (11 pozycja w kraju).
Ponadto zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2004 r. przez firm Capgemini
dotycz cym poziomu udost pniania usług publicznych wiadczonych drog elektroniczn ,
województwo mazowieckie zaj ło 12 miejsce w kraju z warto ci wska nika dost pno ci eusług na poziomie przekraczaj cym 30%. Wynik nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie
zamo no ci regionu mazowieckiego, lecz z braku inwestycji władz samorz dowych w systemy
wiadcz ce publiczne e-usługi.
Badanie ARC Rynek i Opinia z 2004 r. wykazało, i urz dy województwa
mazowieckiego nalez do najgorzej wyposa onych w rozwi zania sieciowe ró nych typów w
kraju (14 miejsce w kraju). Niemal co trzeci urz d gminy i co czwarty urz d ogółem w regionie
nie posiadały adnego rozwi zania ł cz cego stanowiska komputerowe w sie , co jest podstaw
wdro enia przepływu pracy i elektronicznego obiegu dokumentów.
W dobie cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy istotnym elementem
przewagi konkurencyjnej Mazowsza b dzie dobrze wyedukowane społecze stwo. W ten sposób
zgromadzony kapitał społeczny stanie si wa nym zasobem gospodarczym regionu.
wysokimi technologiami
Nowoczesne społecze stwo swobodnie posługuj ce si
informatycznymi i komunikacyjnymi w zasadniczy sposób przyczyni si do trwałego i
zrównowa onego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jego skutki b d odczuwalne
zarówno w makro jak i mikro skali, warunkuj c ogólnie wzrost jako ci ycia mieszka ców.

21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Inwestycje zagraniczne
Województwo mazowieckie jest liderem pod wzgl dem jako ci zasobów pracy,
prowadzi aktywn działalno informacyjno - promocyjn wobec inwestorów oraz ma dobr
dost pno transportow m.in. z w zwi zku z usytuowaniem w Warszawie najwi kszego w
Polsce portu lotniczego. Ponadto na Mazowszu istnieje najwi ksza w kraju chłonno rynku
indywidualnego i instytucjonalnego, wysoki poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej (czyli
g sto
instytucji otoczenia biznesu) i sfery badawczo-rozwojowej oraz tu odbywa si
intensywna działalno targowo-wystawiennicza.
Jednocze nie syntetyczny wska nik atrakcyjno ci województwa mazowieckiego, jakim
jest rating okre lany przez Fitch Ratings, sytuuje region w klasie "A", czyli w ród regionów
najatrakcyjniejszych. Prognozy wskazuj , e w tej dziedzinie region długo pozostanie jeszcze
niekwestionowanym liderem.
Na terenie województwa mazowieckiego w ko cu 2005 r. działalno gospodarcz
prowadziło 19,1 tys. spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowiło
35,1 % ogółu wszystkich spółek tego typu w kraju. Ponadto w 2005 r. liczba spółek z udziałem
kapitału zagranicznego zwi kszyła si o 1 061, tj. o 5,9% (w kraju o 5,5%) w stosunku do 2004
r. W województwie mazowieckim najwi cej kapitału zainwestowały: Holandia, Francja,
Niemcy i Stany Zjednoczone. Kapitał został ulokowany przede wszystkim w takich bran ach,
jak: po rednictwo finansowe, hotelarstwo, handel, przetwórstwo spo ywcze oraz przemysł
chemiczny.
Do inwestowania na Mazowszu zach ca przede wszystkim wielko i chłonno rynku –
ponad 5 mln mieszka ców - oraz strategiczne dla działalno ci produkcyjnej i usługowej
poło enie. Istotnym powodem s tak e dobra infrastruktura komunikacyjna oraz dobrze
wykształcona i relatywnie tania siła robocza. Województwo jest równie w złowym dla Polski
punktem komunikacyjnym. Tu mie ci si najwa niejszy polski port lotniczy – Warszawa
Ok cie, który obsługuje ponad 80 proc. przylatuj cych do Polski pasa erów. Przez Mazowsze
przebiegaj tez wa ne dla europejskiej gospodarki szlaki, m.in. Pary – Berlin – Warszawa –
Moskwa (główna europejska o komunikacyjna na szlaku wschód – zachód), a tak e droga z
północnego wschodu Europy do Europy rodkowej.
Szczególne znaczenie dla Mazowsza i zainteresowanych nim inwestorów ma obecno
Warszawy, która w ród miast europejskich (zgodnie z raportem European Cities Monitor) zaj ła
pierwsze miejsce w kategoriach niskich kosztów pracy i cen powierzchni biurowej. Warszawa,
jako centrum decyzyjne, ułatwia prowadzenie działalno ci zarówno tym firmom, które
koncentruj si na eksporcie, jak i tym, które zdecydowały si zainwestowa w Polsce ze
wzgl du na wielko rodzimego rynku. Znajduje to odwzorowanie w statystykach – spo ród
wszystkich inwestycji zagranicznych umiejscowionych na Mazowszu, a 82% trafiło do stolicy.
Bez w tpienia obecno najwa niejszego w Polsce miasta – Warszawy - przynosi
korzy ci dla całego województwa. Z drugiej za strony, tak znacz ce dysproporcje w rozwoju
regionu budz obawy. Obecna struktura lokalizacji inwestycji wskazuje jednoznaczne
preferencje inwestorów w wyborze du ych skupisk ludno ci. Subregiony województwa
posiadaj ce słabszy potencjał gospodarczy i ni sz dynamik rozwojow oraz charakteryzuj ce
si znacznie ni szym poziomem jako ci ycia, mimo dogodnego poło enia komunikacyjnego,
nie ciesz si tak du ym zainteresowaniem inwestorów. Prowadzi to do narastania ró nic w
regionie. Relatywnie korzystnie w ostatnich latach przedstawia si Radom, gdzie w latach 19992005 nast pił przyrost spółek z kapitałem zagranicznym o blisko 133%, a w powiecie
radomskim o 156%. Czynnikiem zach caj cym mogły by preferencje dla inwestorów w
powstałej specjalnej strefie ekonomicznej.
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Turystyka
We współczesnej gospodarce coraz istotniejszym ródłem dochodów i czynnikiem
wywołuj cym efekt synergii jest turystyka. Województwo mazowieckie, a szczególnie
Warszawa odgrywa wa n rol jako miejsce docelowe i główny krajowy o rodek rozrz dowy
turystyki zagranicznej. Udział przyjazdów turystów zagranicznych do Warszawy to blisko 30%
wielko ci krajowej. Ponadto stolica obsługuje ponad 70% turystów zagranicznych
przyje d aj cych do województwa mazowieckiego. Zwi zane jest to z lokalizacj lotniska
mi dzynarodowego oraz w zła kolejowego, skupiaj cego poł czenia mi dzynarodowe i
b d cego dobrym punktem przesiadkowym na tereny całej Polski. W województwie
mazowieckim utrzymuje si powolny, ale stały rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej.
Walory turystyczne
Do walorów turystycznych województwa mazowieckiego nale zabytki Warszawy,
w tym wpisane na list wiatowego Dziedzictwa Kulturowego tj. Stare i Nowe Miasto, Trakt
Królewski, Wilanów, a tak e obiekty zabytkowe zlokalizowane w: Płocku, Pułtusku, elazowej
Woli, Treblince, Warce, Niepokalanowie, Szydłowcu, Brochowie, Broku, Ciechanowie,
Czersku, Czerwi sku nad Wisł , Siedlcach oraz Sierpcu.
O bogactwie kulturowym województwa mazowieckiego wiadczy du a liczba obiektów
zabytkowych (ok. 5,9 tys.), w ród których jest 120 zało e urbanistycznych, 14 zamków, 150
pałaców i 350 dworów. Poza Warszaw stanowi c centrum zabytkowe, kulturalne, naukowe,
handlowe i turystyczne istnieje ok. 50 miejscowo ci, w których znajduj si zabytki i zespoły
zabytkowe.
Najbardziej warto ciowe obszary wskazane dla rozwoju funkcji turystycznych
i rekreacyjnych o znaczeniu regionalnym tworz Kampinoski Park Narodowy, dziewi parków
krajobrazowych, a tak e doliny rzek. Naturalne predyspozycje do rozwoju turystyki wyst puj
równie w północno-wschodniej cz ci województwa. Tereny te s dotychczas w niewielkim
stopniu wykorzystane, przede wszystkim ze wzgl du na brak odpowiedniego zagospodarowania
i wyposa enia w infrastruktur turystyczn .
W województwie mazowieckim wyst puj te obszary o walorach leczniczych
i uzdrowiskowych, w tym jedno miasto o statusie uzdrowiska.
Wytworzenie w oparciu o warto ci przyrodnicze i krajobrazowe atrakcyjnej oferty
produktu turystycznego i jego skuteczna promocja na rynku krajowym i mi dzynarodowym, to
szansa aktywizacji wielu rejonów województwa i tym samym poprawa poziomu ycia
mieszka ców.
Ruch turystyczny i baza turystyczna
Województwo mazowieckie zajmowało w 2005 r. pi te miejsce w krajowej turystyce
przyjazdowej pod wzgl dem udzielonych noclegów (ł cznie ponad 4 280 733, tj. ok. 8,8%
ogólnej liczby w Polsce, z czego 1 547 367 udzielono turystom zagranicznym - 3 miejsce
w kraju po województwie zachodniopomorskim i małopolskim). Najwi cej osób korzystało
z usług hoteli, moteli i pensjonatów, za z noclegów najwi cej w Warszawie.
W 2005 roku, podobnie jak rok wcze niej, mazowieckie było województwem najcz ciej
odwiedzanym przez Polaków: liczb przyjazdów oszacowano na 5,8 mln. Przyjazdy w celach
słu bowych miały jeden z najwy szych udziałów w kraju (długie i krótkie pobyty), za udział
krótkich pobytów typowo turystycznych nale ał do najni szych. Liczb przyjazdów w celach
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turystyczno-wypoczynkowych oszacowano na 0,8 mln, w tym połow
trwaj ce co najmniej 5 dni.

stanowiły pobyty

Ponadto w 2005 r. Mazowsze było województwem najcz ciej odwiedzanym przez
turystów zagranicznych: liczb przyjazdów oszacowano na 3,4 mln i wg statystyk liczba ta z
roku na rok wzrasta. Najwi cej turystów przyjechało z Niemiec, Ukrainy i Białorusi, Stanów
Zjednoczonych, Litwy oraz Austrii.
W województwie mazowieckim funkcjonowały 332 turystyczne obiekty zbiorowego
zakwaterowania (dane na 31.07.2005 r.), co stanowiło niecałe 5% wszystkich obiektów w kraju,
z tego 83 w podregionie warszawskim, a 90 w Warszawie. Około 36% całej bazy stanowiły
hotele (120 w regionie, z tego 8 - najwi cej w kraju - o standardzie 5 gwiazdkowym).
Wi kszo hoteli o wysokim standardzie zlokalizowana jest w Warszawie. Jednocze nie nale y
podkre li , e w porównaniu do 2000 r. liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania na terenie
Mazowsza wykazuje tendencj wzrostow i zwi kszyła si w tym okresie o 33 obiekty.
Stopie wykorzystania miejsc noclegowych jest nieco wi kszy ni rednia w kraju
(37,2%) i w 2005 r. wynosił w województwie 35%. Miejsca całoroczne w województwie
stanowi 86%, w Polsce rednio - 58,4%. W 2005 r. udzielono ogółem 4 280 733 noclegów w
turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (o 31% wi cej ni w 2000 r.), z czego
36% stanowili tury ci zagraniczni.
Obecnie jedn z barier dla rozwoju turystyki jest niewystarczaj ca liczba obiektów
noclegowych oraz niezadowalaj ca jako wiadczonych usług (głównie obiektów noclegowych
o rednim standardzie). Dotyczy to równie bazy gastronomicznej. W 2005 r. funkcjonowało
374 placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania i w
porównaniu do roku zmalała o 42.
W kontek cie ponoszonych wydatków nale y zauwa y , e w roku 2005 nast pił wzrost
o 19% wydatków ponoszonych ogółem przez turystów krajowych w Warszawie (w stosunku do
2004 r.) oraz wzrost o 22% wydatków ponoszonych przez 1 turyst . W liczbach bezwzgl dnych
tury ci krajowi zostawili w Warszawie w 2005 r. 492 mln złotych, a jeden turysta wydał prawie
130 złotych, co oznacza spadek w stosunku do roku 2004 o 12,5%. Warto zwróci uwag na
fakt, e wydatki turystów krajowych stanowiły ok. 25% wydatków wszystkich turystów. W
2005 r. tury ci zagraniczni wydali w stolicy prawie 460 mln $. Wydatki na jednego turyst
kształtowały si w 2005 r. na poziomie prawie 200$ oraz prawie 48$ na jednego turyst na jedn
noc pobytu. Na podstawie wyników bada w latach 2003-2005 odnotowano 24% wzrostu
wydatków ogółem oraz 19% wydatków jednostkowych (w USD). Analizuj c wydatki według
krajów pochodzenia na podstawie danych za 2004 r. mo na stwierdzi , e najwi kszy udział
przypada Niemcom (25,3%).
Województwo mazowieckie na tle całego kraju notuje bardzo dobre wyniki, je eli
chodzi zarówno o liczb odwiedzaj cych region (których liczba z roku na rok wzrasta), jak i
ilo pieni dzy, które w nim zostawiaj . Sytuacja ta oczywi cie w du ej mierze jest zwi zana z
tym, i województwo posiada ogromny magnes turystyczny, jakim jest Warszawa.
Pomimo to, na terenie województwa obserwuje si słabe zagospodarowanie turystyczne.
Cz
terenów nie jest jeszcze lub jest w niewielkim stopniu przystosowana na potrzeby
turystyki. Brakuje infrastruktury turystycznej w postaci parkingów, małej gastronomii, punktów
usługowych, cie ek rowerowych, oznakowanych szlaków do uprawiania turystyki pieszej i
zagospodarowania miejsc odpoczynku. Niewystarczaj ca jest tak e promocja walorów regionu
na rynku krajowym i mi dzynarodowym (szczególnie poza Warszaw ) oraz słaba dost pno
komunikacyjna miejsc wartych odwiedzenia.
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Szans rozwoju turystyki na Mazowszu jest rozwój systemu regionalnych, cywilnych
portów lotniczych, który nie tylko zwi kszy mobilno ludno ci, ale tak e zaktywizuje przyległe
tereny gospodarczo i inwestycyjnie, przyczyniaj c si tym samym do rozwoju infrastruktury
turystycznej.
Jednocze nie nale y podj
działania promocyjne, których celem jest budowanie
trwałego i stabilnego wizerunku Mazowsza, jako obszaru o du ym potencjale rozwojowym,
którego dynamiczny rozwój oparty jest na wysokich walorach kulturowych, przyrodniczych
oraz krajobrazowych. Wymiernym efektem prowadzonej promocji b dzie nie tylko rozwój
funkcji turystycznych i przyci gni cie turystów, ale tak e aktywizacja obszarów wiejskich, dla
których jedn z szans rozwoju jest rozwój agroturystyki oraz innych form turystyki. Promocja i
zwi kszanie atrakcyjno ci turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory rodowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego nast powa b dzie m.in. poprzez: rewitalizacj
zespołów zabytkowych i wykorzystanie ich do rozwoju funkcji turystycznych, wspieranie
tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych wokół istniej cych zabytków architektury
umo liwiaj cych rozwój funkcji turystycznych; rozwój sieci szlaków turystycznych w obr bie
województwa mazowieckiego, rozbudowanie zaplecza turystycznego (m.in. hoteli,
pensjonatów, schronisk młodzie owych) oraz rozwijanie zintegrowanego systemu promocji i
informacji turystycznej.
Infrastruktura
Transport
Geograficzne poło enie województwa mazowieckiego w kraju i Europie oraz potencjał
ludno ciowy i gospodarczy przes dzaj o centralnym miejscu regionu w krajowych systemach
infrastruktury transportowej.
Harmonijny rozwój regionu nie jest mo liwy bez rozwoju nowoczesnego systemu
transportowego. Odpowiednio ukształtowane układy drogowe i kolejowe, porty lotnicze oraz
w zły przesiadkowe i przeładunkowe umo liwiaj powi zania zewn trzne w skali europejskiej
i krajowej. Sie uliczna i komunikacja zbiorowa, systemy parkingowe, drogi rowerowe i ci gi
piesze składaj si na infrastruktur transportu wewn trzmiejskiego.
Podstaw systemu transportowego województwa mazowieckiego tworz 3 europejskie
korytarze transportowe TEN-T (nr I „Via Baltica” Helsinki – Tallin – Warszawa, nr II Berlin –
Warszawa – Mi sk – Moskwa i cz ciowo nr VI Gda sk – Warszawa – Katowice – ylina).
Sie transportow poło on w tych korytarzach stanowi główne ci gi komunikacyjne, na
których nakłada si jednocze nie ruch mi dzynarodowy, krajowy, regionalny i cz sto lokalny.
Spo ród 9 realizowanych przez Polsk projektów z bud etu TEN-T, 2 realizowane s na
terenie województwa mazowieckiego tj. „Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja
do wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
przedsi wzi cia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa –
Kukuryki”. Warto projektu: 10 mln euro oraz „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego
W zła Kolejowego”. Warto projektu: 9,8 mln euro. Ponadto ze rodków ISPA/Funduszu
Spójno ci realizowane s projekty zwi zane z sieci transportow TEN-T gdzie do
najwa niejszych nale : Budowa drogi ekspresowej S8 (odc. Radzymin - Wyszków, wraz z
obwodnic miasta Wyszkowa), przebudowa drogi krajowej nr 2 (odc. Siedlce – Terespol granica pa stwa), modernizacja linii kolejowej E-20,odcinek Mi sk Mazowiecki – Siedlce –
Terespol, przygotowanie modernizacji linii kolejowej E-65 (odcinek Warszawa – Gdynia).
Jednocze nie w ramach Pomocy Technicznej przygotowane zostały projekty dotycz ce:
autostrady A2 (odcinek Stryków – Konotopa) oraz modernizacji linii kolejowych, E65 (odcinek
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Warszawa – Działdowo – Gdynia), E75 (odcinek Warszawa - Sokółka - Suwałki – Trakiszki) i
przygotowania projektu modernizacji korytarza kolejowego II (E-20/CE-20). Główne,
europejskie korytarze transportowe, na tle systemów infrastruktury technicznej województwa,
przedstawione zostały w zał czniku nr 4.
Wtopienie si drogowego układu zewn trznego w sie uliczn Warszawy, obsługuj c
wszelkie rodzaje ruchów ł cznie z lokalnym, przy szybkim wzro cie motoryzacji, powoduje
coraz wi ksze zatłoczenie i mniejsz sprawno układu komunikacyjnego. Dynamiczny rozwój
m.st. Warszawy przy notowanym wzro cie liczby pojazdów mechanicznych, stwarza
konieczno
kompleksowego rozwi zywania zagadnie
transportu publicznego całej
aglomeracji. Transport zbiorowy w o rodkach subregionalnych jest oparty na komunikacji
autobusowej i wykonywany przede wszystkim przez miejskie przedsi biorstwa komunikacyjne,
które obsługuj równie przyległe gminy.
Transport drogowy
Niski standard poł cze układu drogowo - kolejowego, nieodpowiadaj cy potrzebom
stan jako ciowy sieci drogowej, niewystarczaj ca przepustowo zwłaszcza na odcinkach
wlotowych do Warszawy, brak tras obwodowych dla ruchu tranzytowego – to podstawowe
bariery rozwoju regionu, ograniczaj ce wewn trzn spójno i konkurencyjno . Jednocze nie
w miastach województwa obserwuje si nieefektywny system komunikacji publicznej.
Na sie drogow województwa mazowieckiego w 2005 r. składało si 29 567 km dróg
o twardej nawierzchni (wzrost o około 1 000 km w porównaniu do 2000 r.), co stanowi 11,6%
dróg twardych w kraju. G sto dróg o twardej nawierzchni na 100 km2 wynosi 83,1 km i jest
zbli ona do redniej krajowej, która wynosiła w 2005 r. 81,2 km. Województwo mazowieckie,
posiadaj c najdłu sz w kraju sie drogow pod wzgl dem g sto ci dróg, zajmuje dopiero 8
miejsce.
Główne poł czenia w regionie stanowi drogi krajowe o długo ci 2 364 km (w latach
2000-2005 wzrost jedynie o 4 km). Na województwo mazowieckie przypada 13% ogólnej
długo ci dróg krajowych w Polsce. Natomiast udział dróg krajowych w ogólnej długo ci dróg
publicznych o twardej nawierzchni w województwie wynosi 8%.
Sie dróg wojewódzkich tworz odcinki o ł cznej długo ci 2 970 km, co stanowi ok.
10% ogólnej długo ci dróg publicznych w województwie. Drogi wojewódzkie cechuje
zró nicowany stan techniczny: zadowalaj cy na około 25% sieci i bardzo zły na około 50%
sieci dróg. Około 30% dróg nie posiada min. 6 m szeroko ci jezdni, a około 94% - no no ci
nawierzchni 100 kN/o .
Drogi powiatowe, o długo ci 13 143 km, w du ej cz ci nie spełniaj wymogów
odpowiadaj cym ich klasom. rednio około 40% nie posiada minimalnej szeroko ci jezdni.
Natomiast drogi gminne s w wi kszo ci drogami gruntowymi ( rednio około 60%).
Tranzytowe poło enie województwa mazowieckiego w systemie transportowym Polski
i fakt zbiegania si w regionie, w tym przede wszystkim na obszarze aglomeracji warszawskiej,
głównych
ci gów
komunikacyjnych
ł cz cych
stolic
z
innymi
regionami
kraju i Europy wpływa na intensyfikacj przewozów. Jednym z najwa niejszych wymogów
zewn trznej integracji regionu jest dostosowanie podstawowej sieci transportowej do
standardów europejskich, m.in. poprzez stworzenie sieci autostrad i dróg ekspresowych,
podnoszenie standardu dróg do obci e 115 kN/o oraz popraw standardu i pr dko ci na
liniach kolejowych (160 km/h dla ruchu pasa erskiego i 120 km/h dla towarowego).
W ci gu 5 ostatnich lat nat enie ruchu na drogach krajowych w Polsce wzrosło o 18 %.
Wg bada Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2005 r. rednie dobowe
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nat enie ruchu na drogach krajowych wyniosło 8 244 pojazdy. Województwo mazowieckie w
rankingu jest pi te - po ka dej z dróg je dzi rednio 9,2 tys., a po drogach mi dzynarodowych
a 18 tys. samochodów. W latach 2000-2005 rozwój ruchu pojazdów poszczególnych kategorii
był bardzo zró nicowany. Najwi kszy wzrost ruchu, o ok. 49%, zanotowano dla samochodów
ci arowych z przyczepami maj cych decyduj cy wpływ na warunki ruchu na drogach oraz
proces niszczenia nawierzchni. Prognozy do roku 2010 i 2015 wskazuj na dalszy wzrost
nat enia ruchu odpowiednio o 48% i 77%. Dodatkowo w ww. latach wyst pi znaczny wzrost
ruchu pojazdów najci szych - o ok. 44%. W województwie mazowieckim ruch tych
samochodów był wi kszy o ok. 17% od rednio dobowego ruchu w kraju. Najwi ksze
obci enie ruchem ci arowym wyst puje na drodze krajowej nr 50 Sochaczew - Mi sk
Mazowiecki, a tak e na drogach o znaczeniu mi dzynarodowym.
Systematyczny wzrost obci enia sieci drogowej w powi zaniu ze złym stanem
technicznym sprawia, e województwo mazowieckie przoduje w kraju pod wzgl dem liczby
wypadków, w tym ze skutkiem miertelnym. W 2005 r. wydarzyło si ł cznie 6 452 wypadków
(1 miejsce w kraju), w tym ofiar miertelnych – 885 (3 miejsce), a rannych zostało 7 985 osób
(1 miejsce w kraju).
Kolejnym skutkiem wzrostu nat enia ruchu jest wzrost poziomu hałasu wyst puj cego
w pobli u głównych dróg tranzytowych na odcinkach przebiegaj cych przez miasta i tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Promienisty układ sieci infrastrukturalnych zbiegaj cych si w Warszawie powoduje
szczególne nasilenie problemów w obszarze samej aglomeracji i wzdłu głównych ci gów
ł cz cych obszary zewn trzne z centrum regionu. Nie ma sprawnych poł cze pomi dzy
o rodkami subregionalnymi. Spójno ci komunikacyjnej regionu nie sprzyja równie zbyt mała
ilo przepraw mostowych przez główne rzeki województwa.
Transport kolejowy
Na sie kolejow województwa mazowieckiego w 2005 r. składało si 1 777 km linii
kolejowych, co stanowi 8,7% linii w kraju, w tym 96,2% linii normalnotorowych. Na 100 km2
powierzchni przypada 5 km2 linii, podczas gdy rednia w kraju wynosi - 6,4 km2.
W układzie sieci kolejowej województwo mazowieckie jest obszarem, na którym
krzy uj si mi dzynarodowe linie kolejowe. Warszawa ma poł czenia kolejowe ze wszystkimi
wi kszymi miastami kraju i Europy. W województwie mazowieckim, podobnie jak w kraju,
zmniejsza si długo eksploatowanych linii (z 1,9 tys. km w 1999 r. do 1,7 tys. km w 2005 r.).
Jednocze nie prowadzone s prace modernizacyjne magistralnych linii kolejowych
umo liwiaj ce uzyskiwanie na trasach du ych pr dko ci (140-160 km/h).
W zwi zku z rozbudow m.st. Warszawy oraz aglomeracji warszawskiej jednym z
kluczowych elementów rozwoju regionu staje si rozwój systemu transportu zbiorowego,
zach caj cy do odbywania podró y i skutecznie konkuruj cy z komunikacj indywidualn .
Podstawowym znaczeniem staje si zapewnienie integracji całego systemu transportowego,
polegaj ce na stworzeniu modelu wł czenia kolei regionalnej do systemu komunikacji miejskiej
i podmiejskiej.
Pogarszaj cy si stan techniczny infrastruktury i taboru, niskie bezpiecze stwo i
standard usług przes dzaj o tym, e kolej nie mo e stanowi alternatywy dla indywidualnego
transportu samochodowego. W zwi zku z tym obserwuje si spadek udziału pasa erskiego
transportu kolejowego.
Samorz d Województwa czynnie wł cza si w proces aktywizacji „kolei regionalnych”
i aglomeracyjnych przez organizacj i wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów
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pasa erskich. Od 1 stycznia 2004 r. Samorz d Województwa Mazowieckiego przej ł
odpowiedzialno za organizacj i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych. W
zwi zku z tym 29 lipca 2004 r. została zawi zana przez Samorz d Województwa
Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” spółka „Koleje Mazowieckie - KM” z siedzib
w Warszawie. Jest pierwsz tego typu spółk w kraju i w 2006 r. przewiozła na terenie
Mazowsza ł cznie ponad 42,4 mln podró nych (o ponad 2,4 mln wi cej ni w 2005 r.).
Samorz d Województwa Mazowieckiego ma równie udziały w PKP Warszawskiej
Kolei Dojazdowej Sp. z o.o., która obsługuje aglomeracj warszawsk . Spółka ta w latach 20022006 przewiozła ponad 32 mln pasa erów i z roku na rok utrzymuje tendencj wzrostow .
Wyzwania, jakie stoj przed Samorz dem Województwa Mazowieckiego to przede
wszystkim: stworzenie spójnego systemu transportowego w całej aglomeracji warszawskiej,
poprawa standardu podró owania (pr dko , bezpiecze stwo, komfort), zwi kszenie
cz stotliwo ci kursowania poci gów regionalnych, modernizacja linii oraz rozbudowa systemu
"Parkuj i Jed ".
Transport lotniczy
Transport lotniczy w ostatnich latach jest najszybciej rozwijaj c si gał zi transportu
w Polsce i na Mazowszu.
W województwie mazowieckim ruch pasa erski obsługuje obecnie jedynie Port Lotniczy
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, skupiaj cy na koniec 2005 roku 61% ruchu lotniczego w
skali kraju i obsługuj cy rocznie ponad 7 mln pasa erów. Na wykresie nr 7 obrazuj cym liczb
pasa erów widoczna jest stała tendencja wzrostowa. redni roczny przyrost w okresie 19952003 wynosił około 5%. Znacz ce przyrosty obserwowane w latach 2004 i 2005 s wynikiem
przyst pienia Polski do Unii Europejskiej oraz liberalizacji przepisów reguluj cych transport
lotniczy.
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Wykres nr 7 – Liczba odprawionych pasa erów w latach 1995-2005.

Obecnie port lotniczy dysponuje czterema terminalami pasa erskimi, oznaczonymi jako
Terminal 1, Terminal 2, Terminal Etiuda oraz Terminal VIP Aviation (słu cy odprawie
pasa erów korzystaj cych z prywatnych lub korporacyjnych samolotów).
Terminal 1 jest głównym terminalem pasa erskim, przeznaczonym dla lotów rejsowych.
Dzi ki uruchomionemu Terminalowi 2 port lotniczy b dzie mógł przyj nawet 12 mln
pasa erów rocznie.
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Terminal Etiuda słu y do obsługi pasa erów korzystaj cych z tzw. tanich linii
lotniczych. Wysokie ceny opłat lotniskowych, zniech caj tanie linie lotnicze do korzystania
z tego portu i skłaniaj do przenoszenia wiadczonych usług przewozowych do portów w innych
miastach Polski. Stanowi to znaczne utrudnienie dla korzystaj cych z usług tanich
przewo ników lotniczych, mieszka ców Warszawy i województwa mazowieckiego (wzrost
kosztów, wydłu enie czasu podró y).
Jednak e obecny ruch pasa erski przekracza mo liwo ci techniczne centralnego portu
lotniczego w Warszawie i stopniowo wyczerpuje si przepustowo ww. terminali.
Ponadto zakłada si , e Polska pozostanie liderem dynamiki wzrostu do 2030 r., kiedy to
liczba odprawianych pasa erów osi gnie liczb 75 mln. W ci gu ostatnich trzech lat ruch
lotniczy w Warszawie na Ok ciu wzrastał o około 1 mln pasa erów rocznie. Według prognoz
Przedsi biorstwa Pa stwowego „Porty Lotnicze” liczba pasa erów w 2007 r. dojdzie do 9 mln,
a w 2008 r. j przekroczy. Popyt na usługi lotnicze na Mazowszu w 2020 r. szacowany jest na
17 mln pasa erów (prognoza Polskich Linii Lotniczych). Konieczne jest wi c podj cie działa
zmierzaj cych do uruchomienia co najmniej jednego portu lotniczego o charakterze
regionalnym, który odci yłby istniej ce lotnisko w Warszawie.
W działalno ci przewozowej, w ruchu mi dzynarodowym i krajowym, wszystkich
portów lotniczych w kraju, najwi kszy udział w obsłudze przewozów miał Port Lotniczy im.
Fryderyka Chopina w Warszawie (PL Warszawa) (75% całego tona u cargo w kraju). Jednak e
w obsłudze przewozów cargo w 2004 r., w porównaniu z ubiegłym rokiem, nast piło ogólne
zwi kszenie jedynie o 4,4 %, przy wzro cie w PL Warszawa o 0,1 %, i w portach regionalnych
o 20,9 %. W ruchu mi dzynarodowym, przy ogólnym wzro cie wynosz cym 3,5 %,
zwi kszenie obsłu onych ładunków w PL Warszawa wyniosło 0,3 %, a w portach regionalnych
o 18,6 %. Natomiast przewozy cargo w ruchu krajowym wzrosły ogółem o 14,7 %, w tym w PL
Warszawa nast pił spadek o 6,3%, a w portach regionalnych wzrost o 28,8 %.
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie (jedyny na Mazowszu)
zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta, co znacznie ogranicza mo liwo ci
jego dalszego rozwoju. Jednocze nie ze wzgl du na poziom hałasu i bezpiecze stwa stanowi
du uci liwo dla ludno ci. Do tego dochodz wysokie opłaty lotniskowe na Ok ciu, które
ograniczaj dost p tanich przewo ników.
Telekomunikacja i informatyzacja
Województwo mazowieckie wł czone jest w system krajowej i mi dzynarodowej
ł czno ci przewodowej, administrowany przez Telekomunikacj Polsk S.A. (TP S.A.).
Tradycyjna, dotychczas zmonopolizowana sie telekomunikacyjna, mimo stosunkowo wysokiej
g sto ci, nie jest w stanie sprosta wymaganiom nowoczesnej gospodarki. Luk wynikaj c
z niedorozwoju sieci i rosn cego zapotrzebowania staraj si uzupełnia operatorzy prywatni.
Na obszarze województwa mazowieckiego działa ju ponad 40 operatorów, cho dominuj c
rol nadal odgrywa TP S.A. obsługuj ca około 90% abonentów. Na koniec 2005 r.
w województwie było ponad 364,2 ł cz głównych telefonii przewodowej na 1 000 ludno ci, co
stanowi 15,1 % wszystkich ww. ł czy w kraju.
Bardzo dynamicznie rozwija si system telefonii komórkowej GSM, który tworz 4
operatorów, a województwo mazowieckie zajmuje 1 miejsce w kraju pod wzgl dem g sto ci
sieci abonenckiej. Zdecydowana wi kszo obszarów województwa mazowieckiego pokryta jest
zasi giem sieci komórkowej umo liwiaj cej szerokopasmowy dost p do Internetu, poprzez
technologie UMTS i EDGE.
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Wzrost liczby prywatnych operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych wpłyn ł
równie na błyskawiczny rozwój sieci przesyłu danych, w tym Internetu. Dzi ki rozbudowie
systemu TP S.A., do powszechnej oferty wł czony został szerokopasmowy dost p z kilkoma
ró nymi szybko ciami transmisji.
Badania pokazuj , e zmniejsza si zapotrzebowanie na klasyczne usługi stacjonarnej
telefonii głosowej na rzecz telefonii internetowej prowadz cej do wiadczenia usług po bardzo
niskich cenach abonamentowych niezale nie od odległo ci rozmówców. Jednocze nie
rozpocz cie wiadczenia usług telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS), spowoduje
zmniejszenie zapotrzebowania na usługi GSM oraz silniejsze ni dotychczas obni anie cen
„starszych” usług.
Rozwijaj ce si systemy ł czno ci maj ogromne znaczenie dla rozwoju regionu.
Problem dost pno ci do infrastruktury teleinformatycznej i nowoczesnych mediów, takich jak
Internet, jest widoczny poza aglomeracj warszawsk w całym regionie. Na obszarach wiejskich
o typowo rolniczym charakterze poło onych szczególnie na południu i północnym wschodzie
województwa, sytuacja ta mo e by istotn barier rozwoju.
Energetyka
Energia elektryczna
W krajowym systemie elektroenergetycznym województwo mazowieckie zajmuje jedno z
czołowych miejsc. Mazowsze zaopatrywane jest w energi elektryczn z systemu
elektroenergetycznego poprzez sie przesyłow 400kV i 220kV oraz sie rozdzielcz o napi ciu
110kV, 15kV (SN) i 0,4kV (nN), nale cych do przedsi biorstwa Polskie Sieci Energetyczne
S.A. Podstawowymi ródłami zasilania s elektrownie w Kozienicach (2600 MW), Ostroł ce
(693 MW) oraz elektrociepłownie warszawskie (Siekierki,
era
i Pruszków)
i elektrownia wodna na Narwi w D be (20 MW), gwarantuj ce razem 40 % rezerw mocy.
Zapotrzebowanie województwa mazowieckiego na moc i energi elektryczn jest w pełni
pokrywane w oparciu o produkcj własn oraz dostawy zewn trzne, głównie z elektrowni:
Kozienice, Bełchatów oraz zespołu elektrowni P tnów – Adamów – Konin. Wyst puje jednak
rosn ce zagro enie awari systemow sieci przesyłowych 400 kV i 220 kV oraz sieci
dystrybucyjnych wysokiego napi cia 110 kV, zwłaszcza w obr bie Warszawskiego W zła
Elektroenergetycznego. Głównym problemem w zaopatrywaniu regionu w energi elektryczn
jest zwi kszenie pewno ci zasilania. W sieciach dystrybucyjnych wyst puj lokalne zakłócenia
dostaw energii zwi zane z awariami wyeksploatowanych urz dze rednich napi (głównie 15
kV) oraz niskiego napi cia 0,4 kV, dotyczy to zwłaszcza du ej cz ci terenów wiejskich
województwa, w których rednio około 40% (w niektórych gminach ponad 60%) omawianych
lokalnych sieci wiejskich wymaga poprawy stanu technicznego, a du a cz
z nich nigdy nie
była poddana modernizacji pomimo du ego zu ycia eksploatacyjnego.
W latach 2001-2005 najwi cej energii elektrycznej zu yto w sektorze przemysłowym
(26 027 GWh – wzrost o około 25%) i w kolejnych latach nale y spodziewa si wzrostu jego
zu ycia w tej gał zi gospodarki. Nieznaczny wzrost (o 8,7%) zu ycia energii elektrycznej
odnotowano w powy szych latach w gospodarstwach domowych (ogółem zu yto w tym okresie
16 689 GWh energii). Z kolei tendencj spadkow o ponad 63% zaobserwowano w rolnictwie –
w 2005 r. zu yto 252 GWh energii.
Gazownictwo i paliwa płynne
Dostawa gazu sieciowego w województwie mazowieckim realizowana jest z krajowego
systemu gazowniczego, zasilanego gazem importowanym z Rosji i Ukrainy oraz pozyskiwanym
30

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
ze złó krajowych. Przez obszar województwa przebiega mi dzynarodowy gazoci g tranzytowy
„Jamał” z Rosji do Niemiec. Z gazu przewodowego korzysta ok. 76 % mieszka ców miast i
15% ludno ci wiejskiej Mazowsza (w 1999 r. odpowiednio: 81% i 13%). Wyst puje równie
bardzo du e zró nicowanie przestrzenne w poziomie gazyfikacji – ok. 70% rozdzielczych sieci
gazowych i przył czonych do nich budynków mieszkalnych wyst puje w obszarze
metropolitalnym Warszawy, natomiast peryferie województwa (z wyj tkiem wi kszych miast)
s bardzo nisko zgazyfikowane. Zniwelowanie tak du ych dysproporcji umo liwia układ
podstawowych gazoci gów tranzytowych i krajowych, w oparciu o które powinna by
rozbudowana sie dystrybucyjna. Za inwestycjami w tym kierunku przemawiaj równie
wła ciwo ci gazu, jako paliwa, stwarzaj cego warunki do wdro enia proekologicznych
rozwi za w sferze produkcyjnej, usługowej oraz gospodarce komunalnej.
Zaopatrzenie województwa w paliwa płynne oparte jest na importowanej ropie naftowej.
Przez obszar Mazowsza przebiega system mi dzynarodowych ruroci gów naftowych
„Przyja ” z Rosji do Niemiec, zaopatruj cych zakład petrochemiczny w Płocku i zwi zan z
nim baz przetwórcz . Z Płocka odgał ziaj si ruroci gi krajowego systemu paliwowoenergetycznego zaopatruj ce bazy paliwowe.
Systemy ciepłownicze
W województwie mazowieckim w 2005 r. działało 68 koncesjonowanych
przedsi biorstw ciepłowniczych. Najwi kszy udział w długo ci ogólnokrajowej sieci
ciepłowniczej miały dwa województwa: mazowieckie i l skie. W województwie mazowieckim
długo ich wyniosła około 2 839,5 km (tj. 15,3% długo ci całej sieci w kraju).
Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest w skali lokalnej na poziomie gmin. Na obszarze
Warszawy funkcjonuje jeden z najwi kszych w kraju systemów ciepłowniczych zasilany z
czterech ródeł ciepła o ł cznej mocy 4 638 MW. Z sieci cieplnej korzysta ok. 90%
mieszka ców stolicy. W pozostałych wi kszych miastach (Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów,
Ostroł ka) funkcjonuj tak e scentralizowane systemy ciepłownicze obsługuj ce ok. 60%
mieszka ców. Długo sieci cieplnej w województwie mazowieckim w roku 2004 wynosiła
1 748 km i w stosunku do roku 1999 wzrosła o ok. 14 %, podobnie jak kubatura ogrzewanych
centralnie budynków (wzrost o 12%). Na terenach nie obj tych scentralizowan dostaw ciepła
funkcjonuj kotłownie lokalne (w Warszawie wył cznie gazowe i olejowe) oraz indywidualne.
W 2005 r. przedsi biorstwa w kraju przeznaczyły na modernizacj , rozwój i ochron
rodowiska 1 372,2 mln zł. Przeci tnie jedno przedsi biorstwo zainwestowało zatem 3 473,9
tys. zł. Najwi cej inwestowały przedsi biorstwa w województwie mazowieckim ( rednio jedno
przedsi biorstwo zainwestowało 8 194,8 tys. zł), gdzie ogółem daje to 29 5014,8 tys. zł (w tym
nakłady zwi zane z wytwarzaniem ciepła 159 537,4 tys. zł i nakłady zwi zane z przesyłaniem i
dystrybucj ciepła wyniosły 135 477,4 tys. zł). Generalnie mo na powiedzie , e wi kszo
inwestycji dokonanych przez koncesjonowane przedsi biorstwa w 2005 r. przypadły na
podmioty o najwi kszym zaanga owaniu w działalno ciepłownicz (57,8%). Udział rodków
własnych w finansowaniu poniesionych nakładów wyniósł 86,8% całkowitych nakładów.
rodowisko
Natura 2000
W 2004 r. na obszarze województwa mazowieckiego rozpocz to
ekologicznej Natura 2000. Stanowi j obszary o szczególnie cennych
składnikach ró norodno ci biologicznej, wyselekcjonowane, zgodnie z przyj
dyrektywami. W ramach pierwszego etapu tworzenia sieci Natura 2000

realizacj sieci
i zagro onych
tymi przez UE
na Mazowszu
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wyznaczono 10 obszarów specjalnej ochrony ptaków i s to: Dolina Dolnej Narwi, Dolina
Dolnego Bugu, Dolina Liwca, Dolina Pilicy, Dolina rodkowej Wisły, Dolina Omulwi i
Płodownicy, Małopolski Przełom Wisły, Puszcza Biała, Puszcza Kampinoska oraz Puszcza
Piska.
Do projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk nale y 16 obszarów: Bagno
Całowanie, Baranie Góry, D browa Radziejowska, D browy Seroczy skie, Dolina Wkry,
Dolina Zwole ki, Kantor Stary, Krogulec, Ł gi Czarnej Strugi, Olszyny Rumockie, Ostoja
Nadbu a ska, Puszcza Kampinoska, Sikórz, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie, Pakosław,
Forty Modli skie.
Powietrze
Udział województwa mazowieckiego w emisji zanieczyszcze powietrza w Polsce
wynosi 9,3 %. Województwo mazowieckie wykazuje du e zró nicowanie pod wzgl dem
rozmieszczenia przemysłu. Wyst puj tu obszary o charakterze rolniczym, rolniczoprzemysłowym i typowo przemysłowym. Przemysł województwa mazowieckiego
skoncentrowany jest głównie w miastach. Tereny zurbanizowane s nie tylko ródłem emisji
zanieczyszcze do powietrza pochodzenia komunalnego, ale tak e przemysłowego.
W miastach znacz cym ródłem zanieczyszcze przemysłowych s ciepłownie i
elektrociepłownie miejskie. Istotnym ródłem zanieczyszcze jest energetyka zawodowa
(Elektrownia „Kozienice” S.A., Zespół Elektrowni „Ostroł ka” S.A.) oraz reprezentuj cy
przemysł rafineryjno-petrochemiczny Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S.A. w Płocku.
Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w
Warszawie wykazuj , e w latach 2002-2006 na obszarze województwa mazowieckiego
poziomy st e dwutlenku siarki, tlenku w gla, dwutlenku azotu oraz ołowiu były na niskim
poziomie i w kolejnych latach nie zmieni si znacznie. Wi kszy poziom st enia odnotowany
został odno nie benzenu, szczególnie w aglomeracji warszawskiej, mie cie Płocku w strefie
sochaczewskiej. Jednocze nie 5-letnie analizy wykazuj , e na przewa aj cym obszarze
Mazowsza wyst puj problemy z dotrzymaniem norm dopuszczalnych dla pyłu M10, a w
aglomeracji warszawskiej równie dla dwutlenku azotu. Ponadto st enia ozonu za równo w
aglomeracji warszawskiej, jak i w całym województwie mazowieckim s wysokie i w kolejnych
latach nale y liczy si z mo liwo ci przekroczenia poziomu dopuszczalnego.
Na terenie województwa zlokalizowane s o rodki przemysłu spo ywczego,
energetycznego, maszynowego, odzie owego i chemicznego. W skali lokalnej niezwykle
uci liwa jest emisja z komunikacji samochodowej. Problem ten głównie dotyczy miast
województwa mazowieckiego nieposiadaj cych obwodnic jak i równie terenów zamieszkanych
w pobli u głównych dróg. Jednocze nie nale y zaznaczy , e ich znaczna ilo na terenie
województwa mazowieckiego nie spełnia wymaga stawianych przez UE.
Gospodarka wodno- ciekowa
Głównym ródłem zaopatrzenia w wod przemysłu i gospodarki komunalnej s zasoby
wód powierzchniowych. Poziom wyposa enia województwa w systemy zbiorowego
zaopatrzenia w wod jest zró nicowany: wysoki w miastach, a niski na terenach wiejskich. Od
europejskich standardów odbiega oczyszczanie cieków, w tym głównie w Warszawie, gdzie
ponad połowa cieków komunalnych odprowadzanych jest prosto do Wisły.
W regionie tylko niecałe 10% mieszka ców wsi korzystało z sieci kanalizacyjnej,
podczas gdy w miastach ponad 80%. Najwi ksze ilo ci cieków odprowadzono z Warszawy
(155,7 hm3), a nast pnie z: Radomia (15,5 hm3), Płocka (13,1 hm3) oraz Ostroł ki (12,4 hm3).
Z podanych obszarów pochodziło prawie 70% wszystkich cieków województwa. Znaczne
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ilo ci cieków wyemitowały te powiaty podregionu warszawskiego – 49,2 hm3 (tj. 17%
wojewódzkiej emisji cieków). Na obszarach wiejskich prowadzone przez wiele lat przede
wszystkim budowy wodoci gów, spowodowały znaczny wzrost zu ycia wody, a tym samym
wzrosła ilo
wytwarzanych cieków. Jednocze nie budowano zbyt mało kanalizacji
i oczyszczalni cieków. Dotyczy to głównie terenów wiejskich województwa, na których sie
wodoci gowa jest ponad 11 razy dłu sza od kanalizacyjnej. St d cz
nieoczyszczonych
cieków w sposób niekontrolowany trafia do rodowiska, zanieczyszczaj c wody
powierzchniowe i podziemne.
W 2005 r. w województwie mazowieckim działało 254 komunalnych oczyszczalni
cieków (w 2004 r. było 245) i 144 oczyszczalni przemysłowych. Województwo mazowieckie
pod wzgl dem oczyszczania cieków w 2004 roku zajmowało ostatnie miejsce w kraju - tylko
47,3% ludno ci korzystało z oczyszczalni cieków – rednia w kraju wynosi 59%.
W województwie cieki oczyszczane s w 71,5%, przy redniej w kraju – 91,2%.
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Wykres nr 8 – Ludno
korzystaj ca z sieci kanalizacyjnej
i wodoci gowej w 2005 r. wg miejsca zamieszkania.

Gospodarka odpadami
Od europejskich standardów odbiega te zagospodarowanie odpadami. Województwo
mazowieckie jest najwi kszym województwem w kraju zarówno pod wzgl dem powierzchni,
jak i liczby mieszka ców. Z kolei najwi ksza liczba mieszka ców skutkuje najwi ksz w kraju
ilo ci zebranych odpadów komunalnych. W ci gu ostatnich 5 lat ilo zebranych odpadów
komunalnych z roku na rok wzrastała. Rósł tak e udział województwa w ogólnej masie
odpadów komunalnych zebranych w kraju.
W 2005 r. w województwie mazowieckim zebrano ok. 1,5 mln ton stałych odpadów
komunalnych z czego na składowiska trafiło 83,6% za 12,3 % zostało unieszkodliwionych
w spalarniach i kompostowniach. Najwi ksza ilo odpadów powstała w Warszawie (57,2%),
Radomiu (4,69%) i Płocku (2,95%) oraz w powiecie pruszkowskim (2,78%). W latach 20012005 wytworzonych zostało na Mazowszu ponad 7,5 mln ton odpadów komunalnych. Mimo
rosn cego trendu ilo ci odpadów komunalnych w latach 2001-2004, w 2005 r. odnotowano ich
spadek o 110 tys. ton w porównaniu do 2004 r. Jednak e prognozy pokazuj , e w 2011 r. ilo
wytworzonych odpadów komunalnych wzro nie i wyniesie 1,8 mln ton. W województwie
mazowieckim w 2005 r. było 89 czynnych składowisk (pod tym wzgl dem 4 miejsce w kraju).
W województwie mazowieckim w 2004 r. poddano odzyskowi około 30% ogólnej masy
wytworzonych odpadów komunalnych, z czego 12% przerobiono na kompost w 5
mazowieckich kompostowniach odpadów komunalnych.
Jednocze nie w 2004 r. uległ poszerzeniu zakres zbieranych selektywnie odpadów
komunalnych – oprócz odpadów opakowaniowych zbierano selektywnie tak e odpady
wielkogabarytowe oraz niebezpieczne.
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W 2004 r. w województwie mazowieckim unieszkodliwiono około 70% ogólnej masy
wytworzonych odpadów komunalnych, z czego 3% unieszkodliwiono w sposób termiczny.
W województwie przewa ały (73%) składowiska małe, przyjmuj ce mniej ni 10 Mg
odpadów/dob , a du ych składowisk, przyjmuj cych ponad 20 Mg/dob odpadów było zaledwie
17%. Pozostałe 10% stanowiły składowiska, na których deponowano w 2004 r. od 10 do 20 Mg
odpadów /dob . Warszawa nie posiada te własnego składowiska odpadów stałych.
Nale y równie podkre li , e wg oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w Warszawie tylko 13% składowisk w województwie na koniec 2004 r. spełniało
wymagania obowi zuj cego prawa, 60% wymagało modernizacji, za 27% z nich
kwalifikowało si do zamkni cia.
Na terenie województwa mazowieckiego w 2005 r. wytworzono ponad 5,8 mln ton
odpadów przemysłowych (tj. 4,7% wielko ci krajowej - 4 miejsce w kraju, po województwach:
l skim - 35%, dolno l skim - 28% i małopolskim - 8%). Z ogólnej ilo ci odpadów
przemysłowych tylko połowa została poddana odzyskowi - 2,9 mln ton ( rednia w kraju –
78,5%), a ok. 43 % - 2,5 mln ton – unieszkodliwiono. Czasowo magazynowane jest ok. 9,2%
odpadów ( 539 tys. ton).
Najwi cej mazowieckich odpadów przemysłowych powstaje w: Warszawie (37,9%),
Płocku (5,4%) i Ostroł ce (4,9%) oraz w powiatach: kozienickim (16,1%), legionowskim
(13,7%) i sokołowskim (3,4%). Powstaj one głównie w du ych zakładach przemysłowych
(ok. 70% odpadów): energetycznych, cukrowniach, przetwórstwa rolno-spo ywczego.
Najwi ksze ilo ci odpadów składowane s w powiatach: legionowskim (46,8%),
kozienickim (29,3%), Ostroł ce (11,6%) i m.st. Warszawa (8,4%).
W ród stosowanych metod zagospodarowania odpadów, w tym szczególnie odpadów
komunalnych, dominuj metody najbardziej prymitywne – oparte na ich składowaniu (około
67 % udziału) o najwi kszej skali zagro enia dla rodowiska.
Ponadto brak jest kompleksowego programu zagospodarowania odpadów komunalnych,
przemysłowych i niebezpiecznych oraz systemów zapobiegania i zwalczania zagro e
przyrodniczych i ekologicznych. Obecnie w województwie wida małe zainteresowanie
wdra aniem nowoczesnych, przyjaznych rodowisku technologii oraz niedostateczne
wykorzystanie odnawialnych ródeł energii, które mogłyby w znacznym stopniu przyczyni si
do zmniejszenia emisji zanieczyszcze ze ródeł komunikacyjnych.
Odnawialne ródła energii
W ostatnich latach widoczny jest ci gły wzrost znaczenia energii elektrycznej
pochodz cej ze ródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych. Strategia Energetyki Odnawialnej
zakłada, e do ko ca 2010 r. 7,5% całej zu ywanej energii w Polsce pochodzi b dzie ze ródeł
odnawialnych. Województwo mazowieckie dysponuje du ym, niewykorzystanym potencjałem
zasobów energii odnawialnej.
Jednym z najbardziej obiecuj cych kierunków rozwoju w zakresie odnawialnych ródeł
energii jest mała energetyka wodna skupiaj ca si wzdłu wi kszych cieków wodnych na
terenie województwa mazowieckiego. Korzy ci płyn c z rozwoju małej energetyki wodnej
jest przede wszystkim: podniesienie bezpiecze stwa energetycznego i pewno ci zasilania w
obszarach wiejskich o słabo rozwini tej sieci elektroenergetycznej. Barier w rozwoju
energetyki wodnej s natomiast stosunkowo wysokie koszty. Wynika st d potrzeba lokowania
obiektów w miejscach istniej cych obecnie lub w przeszło ci pi trze młynów, jazów.
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Z kolei najwi ksze potencjalnie dost pne zasoby małej energetyki wiatrowej znajduj si
w rodkowo - zachodniej cz ci województwa mazowieckiego, w szczególno ci w powiatach:
płockim, pło skim, mławskim, ciechanowskim, grójeckim i garwoli skim. Stwarza to
sprzyjaj ce warunki dla rozwoju mikro elektrowni wiatrowych na tym terenie. Korzy ci
płyn c z rozwoju małej energetyki wiatrowej jest przede wszystkim podniesienie
bezpiecze stwa energetycznego i pewno ci zasilania w obszarach wiejskich o słabo rozwini tej
sieci elektroenergetycznej. Energetyka wiatrowa charakteryzuje si jednak stosunkowo
wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Ponadto zagro eniem dla rozwoju s bariery
administracyjne zwi zane z decyzjami o pozwolenie na budow .
Warunki rozwoju energetyki solarnej s zbli one na terenie całego województwa
mazowieckiego. Du e aglomeracje miejskie charakteryzuj si nieznacznie gorszymi
warunkami (ze wzgl du na zwi kszony poziom zanieczyszczenia powietrza), natomiast stopie
wykorzystania energii z urz dze słonecznych jest w nich wi kszy z uwagi na znacznie wi ksz
g sto zapotrzebowania na moc i energi ciepln . Wykorzystanie kolektorów słonecznych na
terenach wiejskich ma uzasadnienie w przypadku, gdy nast puje substytucja dro szych mediów
energetycznych (energia elektryczna, olej opałowy, LPG).
Najwi ksze mo liwe do wykorzystania zasoby biomasy drzewnej znajduj si w
powiatach: makowskim, ostrowskim, ostroł ckim, przasnyskim, wyszkowskim, grójeckim oraz
garwoli skim. Mo na stwierdzi , e w przyszło ci ze wzgl du na du e zasoby i dost pno
biomasa b dzie miała najwi kszy udział w ród paliw odnawialnych. Przewiduje si jej
wykorzystywanie zarówno w du ych kotłach, systemach centralnego ogrzewania oraz w małych
indywidualnych instalacjach domowych. Odpowiednie wprowadzanie programów
wykorzystania biomasy w gminach mo e w znaczny sposób przyczyni si do obni enia
kosztów zaopatrzenia w ciepło wiejskich gospodarstw domowych i poprawy poziomu ycia
mieszka ców. Najwi kszy potencjał wykorzystania biogazu, ze wzgl du na du e koncentracji
hodowli zwierz cej, wyst puje w powiatach: mławskim, płockim, siedleckim, uromi skim,
sierpeckim, pło skim, ostrowskim, ostroł ckim. Barier rozwoju s z kolei wysokie koszty
instalacji biogazowych.
Zagro enia powodziowe
Na terenie województwa mazowieckiego, które poło one jest w dorzeczu rodkowej
Wisły przewa aj wezbrania zimowe zatorowe spowodowane pi trzeniem wody przez zator
lodowy lub niegowy oraz wezbrania wiosenne roztopowe wywołane szybkim spływem wód
roztopowych powstałych z szybkiego topnienia zimowych opadów niegu. Znacznie rzadziej
wyst puj wezbrania letnie spowodowane obfitymi i długotrwałymi opadami.
Ł czna powierzchnia terenów zagro onych powodzi głównych rzek województwa
wynosi ok. 2,3 tys.km2 tj. 6,5 % powierzchni województwa. Najbardziej nara ona na powód
jest najni ej poło ona cz
regionu - Kotlina Warszawska, gdzie na niewielkim obszarze
spotyka si kilka du ych dopływów (Narew z Bugiem, Wkra i Bzura). Zagro enie powodziowe
stwarza przede wszystkim rzeka Wisła. Du e obszary zagro one przez wody powodziowe
wyst puj równie w gminach poło onych w dolinach rzek: Narwi, Bugu, Pilicy i Bzury. Z
obserwacji wodowskazowych z okresu wezbra na dolnej Wi le wynika, e maksymalne stany
wody wyst powały w okresie zimowym.
Bior c pod uwag ludno powiatów, przez które przepływaj poszczególne rzeki,
przybli one liczby potencjalnych osób zagro onych powodzi na Mazowszu wynosz
odpowiednio: Wisła (2 463 384), Narew (424 808), Wkra (401 637), Pilica (393 051), Bug
(146 785) oraz Bzura (83 447).
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Przeci tnie wysoko maksymalnych spi trze zatorowych wynosi 3,5 m, natomiast za
normalnie wyst puj ce spi trzenia przyjmuje si 2,0-2,5 m. Maksymalna wielko spi trze na
ró nych odcinkach rzeki wynosiła 5-7 m. Powodzie te zwi zane były w ka dym przypadku z
ogromnymi stratami gospodarczymi, przyrodniczymi, równie cz sto z ofiarami ludzkimi.
Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuj 3 du e zbiorniki zaporowe, które
jednak nie posiadaj gwarantowanej rezerwy powodziowej.
Rok
Pojemno
uruchomienia
(hm3)

Zbiornik

Rzeka

Włocławski

Wisła

1970

408,0

Zegrzy ski

Narew

1963

94,3

Domaniów

Radomka

2001

11,5

Poło enie
Powierzchnia
administracyjne
(km2)
(powiat)
70,4
płocki
legionowski,
33,0
wołomi ski,
wyszkowski
radomski,
5,0
przysuski

Tabela nr 4 - Charakterystyka zbiorników zaporowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim

Skuteczno ochrony przed powodzi jest ograniczona z powodu niedostatecznych
nakładów na utrzymanie obiektów oraz nowe inwestycje (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki
przeciwpowodziowe suche, poldery), a tak e z powodu przywi zywania małego znaczenia
działaniom prewencyjnym (przywracanie naturalnych obszarów zalewowych rzek, podnoszenie
lesisto ci, wła ciwa agrotechnika, ograniczenie zabudowy terenów zalewowych przez
odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tak e dobre
prognozowanie i wczesne ostrzeganie) i organizacyjnym (sprawne zarz dzanie i doskonalenie
procedur kierowania akcj na wypadek wyst pienia katastrofalnego wezbrania).
Du e znaczenie posiada tak e nowoczesna osłona przeciwpowodziowa hydrologicznometeorologiczna oraz powstanie centrów reagowania kryzysowego i wprowadzenie systemu
monitoringu i osłony kraju w ramach Pa stwowej Słu by Hydrologiczno-Meteorologicznej.
Efektem realizacji projektu pod nazw "System Monitoringu i Osłony Kraju" (SMOK)
b dzie utworzenie nowoczesnej bazy technicznej oraz metodycznej umo liwiaj cej precyzyjn ,
wiarygodn osłon meteorologiczn i hydrologiczn gospodarki narodowej i społecze stwa.
Celem tego projektu jest utworzenie w kraju kompleksowego, nowoczesnego systemu
monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed gro nymi zjawiskami naturalnymi (powodzie,
silne wiatry, burze itp.) oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o aktualnym i
przewidywanym stanie atmosfery i hydrosfery. System ten obejmie swoim zasi giem cał
Polsk . Chocia SMOK jest ukierunkowany głównie na osłon przed powodzi , jednak jego
zało enia obejmuj monitoring, prognozowanie i ostrzeganie przed innymi zjawiskami, takimi
jak burze, bardzo silne wiatry, sztormy. System b dzie równie efektywnie funkcjonowa w
przypadkach wyst powania długotrwałej suszy, mro nych zim z obfitymi opadami niegu,
zanieczyszcze wód płyn cych oraz ska e radioaktywnych powietrza.
Susze
Susza podobnie jak powód zaliczana jest do zjawisk katastrofalnych. Problem jest
istotny z punktu widzenia u ytkowników wody, szczególnie rolnictwa, a tak e wpływu na
przyrod . W województwie mazowieckim rednia suma opadów jest ni sza od redniej dla
Polski, która wynosi 600 mm. Nasilaj ce si w ostatnich latach zjawisko suszy na terenie
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województwa mazowieckiego spowodowało wysychanie cieków wodnych, obni anie si
poziomu wód gruntowych i poziomu wody w rzekach, stawach i naturalnych zbiornikach,
wysychanie upraw, wzrost zanieczyszcze w wodach a tak e wzrost zagro enia po arowego.
W zakresie ochrony przed susz meteorologiczn nie istnieje system zabezpiecze .
Mo liwe jest łagodzenie skutków suszy dla rodowiska gruntowo-wodnego poprzez ró norodne
formy retencji naturalnej, melioracje nawadniaj ce oraz agrotechnik ograniczaj c parowanie
wody.
Awarie przemysłowe
Przemysł województwa mazowieckiego skoncentrowany jest głównie w miastach. Wraz
z rozwojem przemysłu zwi zane jest wyst powanie awarii przemysłowych. S one zdarzeniami
z udziałem niebezpiecznych substancji (w szczególno ci emisje, po ary lub eksplozje) powstałe
w czasie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, i zwi zane jest z
bezpo rednim zagro eniem chemicznym i biologicznym ludzi i rodowiska naturalnego.
Powa ne awarie przemysłowe nale do trudno przewidywalnych zagro e rodowiska i w
zwi zku z tym ograniczone s mo liwo ci ich przeciwdziałania.
Województwo mazowieckie posiada opracowan list zakładów przemysłowych o
„du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemysłowej” oraz oddzielnie zakładów o
„zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemysłowej”. Zakłady o du ym lub
zwi kszonym ryzyku wyst pienia awarii przemysłowej obj te s szczególnym nadzorem.
Liczba Zakładów Du ego Ryzyka (ZDR) stanowi cych potencjalne ródło zagro e
ekologicznych uległa zmniejszeniu w województwie mazowieckim z 14 w 2002 r. do 11 w 2005
r., zmniejszyła si w tym samym czasie, liczba Zakładów Zwi kszonego Ryzyka (ZZR) z 35 w
2002 r. do 30 w 2004 r. Na li cie ZDR i ZZR znajduj si zakłady nale ce do bran y
chemicznej i farmaceutycznej oraz jednostki, na których terenie magazynowane s znaczne
ilo ci substancji i preparatów chemicznych tj. amoniak, produkty destylacji ropy naftowej, gaz
LPG. Dla tych zakładów sporz dzane s wewn trzne plany operacyjno-ratownicze (ZDR),oraz
programy zapobiegania awariom (ZDR, ZZR).
W latach 2003-2004 w grupie obiektów mog cych spowodowa powa ne awarie,
znacz c popraw odnotowano w bran y paliwowej. Dotyczy to sukcesywnego prowadzenia
modernizacji istniej cych stacji i baz paliw płynnych w zakresie zabezpieczenia zbiorników
paliwowych, instalowania urz dze do odci gu oparów benzyn, urz dze do absorpcji par
benzyn, wymiany istniej cych nawierzchni oraz wyposa enia ich w systemy kanalizacji
deszczowo-przemysłowej wraz z urz dzeniami oczyszczaj cymi.
Obecnie równie trwaj prace nad Koncepcj Organizacji Przewozu Substancji
Niebezpiecznych na terenie województwa mazowieckiego i w rejonie m. st. Warszawy.
Opracowano tranzytowe trasy przejazdu dla pojazdów przewo cych towary niebezpieczne w
kierunkach wschód-zachód i północ-południe w sposób umo liwiaj cy omini cie Warszawy w
bezpiecznej odległo ci. Nadal problemem pozostaje brak miejsc postoju pojazdów
przewo cych substancje niebezpieczne na terenie województwa mazowieckiego. Obecnie,
aden ze zgłoszonych 31 obiektów (w ocenie Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzib w
Radomiu) nie spełnia odpowiednich kryteriów.
Wg Głównego Inspektoratu Ochrony rodowiska w I półroczu 2006 r. w województwie
mazowieckim miało miejsce 24 powa nych awarii (25% wszystkich awarii w Polsce i pierwsze
miejsce pod tym wzgl dem w Polsce). Liczb potencjalnych ofiar zwi zanych z awariami
przemysłowymi na Mazowszu trudno jest jednoznacznie okre li . Przykładowo potencjalna
awaria koncernu naftowego ORLEN S.A. mogłaby obj swoim zasi giem około 140 tys. osób.
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Hałas
Rozpoznanie stanu klimatu akustycznego rodowiska i jego oceny dokonywane s
głównie w ramach Pa stwowego Monitoringu rodowiska. Jednym ze ródeł hałasu s drogi
oraz linie kolejowe (w tym torowiska tramwajowe). Pojazdy bior ce udział w ruchu nie emituj
na ogół hałasu o bardzo wysokich poziomach. Jednak e z uwagi na olbrzymi liczb
pojedynczych ródeł (samochodów) oddziaływuj cych równocze nie i penetruj cych
praktycznie wszystkie obszary zamieszkania i wypoczynku człowieka, ten rodzaj hałasu jest
uwa any powszechnie za najbardziej uci liwy dla rodowiska. Badania, wykorzystuj ce mapy
akustyczne, pokazuj , e na ponadnormatywny hałas uliczny nara onych jest około 30%
mieszka ców Warszawy. Oprócz hałasu ulicznego, uci liwo ci akustyczne powoduje tak e
komunikacja tramwajowa i obejmuje na terenie województwa wył cznie Warszaw . Zakres
przekrocze poziomu hałasu dopuszczalnego jest znaczny i dotyczy w du ym stopniu poziomu
powy ej 70 dB o ok.10 dB i wi cej (55,8%) w porze dziennej, a w porze nocnej dotyczy
poziomu powy ej 50 do ok. 4 i wi cej dB (45,2%).
Podsumowuj c kwesti zwi zan z emisj hałasu, do pozytywnych czynników w tym
zakresie nale y zaliczy rozwój Pa stwowego Monitoringu rodowiska w cz ci dotycz cej
zagadnie z monitoringiem hałasu oraz rozbudow infrastruktury i systemów słu cych
ochronie przed ponadnormatywnym hałasem (ekrany akustyczne, tworzenie obszarów
ograniczonego u ytkowania, system zarz dzania klimatem akustycznym w du ych miastach).
Nadal jednak obserwuje si du e obszary miast i terenów wokół głównych ci gów
komunikacyjnych zagro one ponadnormatywn emisj hałasu. Post puje zbyt wolny, w
stosunku do przyrostu pojazdów samochodowych, rozwój infrastruktury drogowej oraz
ponadnormatywne oddziaływanie hałasu od zakładów przemysłowych. Jednocze nie brak jest
map hałasu i planów działa dla wi kszo ci aglomeracji miejskich, głównych dróg i linii
kolejowych oraz lotnisk.
Społecze stwo
Edukacja
Wa nym czynnikiem polityki rozwoju ka dego regionu jest poziom wykształcenia
społecze stwa. Województwo mazowieckie wyró nia si w ród innych województw
najwy szym poziomem wykształcenia mieszka ców. Udział ludno ci z wy szym
wykształceniem wynosi tu ok. 14%, przy redniej dla Polski ok. 7%, przy czym zwraca uwag
jego zró nicowanie przestrzenne.
Relatywnie najlepiej wykształceni s mieszka cy Warszawy, gdzie 23,3% ludno ci
posiada uko czone studia wy sze oraz mieszka cy byłych miast wojewódzkich: Siedlec,
Radomia, Ostroł ki i Płocka, Ciechanowa a tak e ludno powiatów okołowarszawskich:
piaseczy skiego, pruszkowskiego, legionowskiego i warszawskiego zachodniego. Najmniejszy
udział ludno ci z wykształceniem wy szym wyst puje w powiatach ziemskich: siedleckim,
płockim i ostroł ckim. Województwo mazowieckie nie dorównuje jeszcze krajom UE pod
wzgl dem wska nika osób z wy szym wykształceniem (14% - woj. mazowieckie, 20,8% - kraje
UE-25).
W roku akademickim 2005/2006 w województwie mazowieckim funkcjonowało 101
szkół wy szych (o 36 wi cej ni w 2000 r.), w ród których a 85 stanowiły szkoły wy sze
niepubliczne. Jednak e bior c pod uwag ogóln liczb studentów w roku 2005/2006 (tj. 351
tys.), prawie 194 tys. byli to studenci uczelni pa stwowych. Równie współczynnik skolaryzacji
netto odnosz cy si do studentów mazowieckich szkół wy szych w wieku 19-24 lata jest
najwy szy w kraju i wynosi 52,9%.
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Dominuj cym o rodkiem akademickim jest nadal Warszawa, gdzie skoncentrowanych
jest 75% szkół wy szych województwa. W ostatnich latach kontynuowany jest proces rozwoju
uczelni wy szych w o rodkach subregionalnych, dzi ki czemu poprawia si dost pno do
szkolnictwa wy szego na obszarach pozametropolitalnych.
W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowało ponad
1 752 szkół podstawowych i 810 gimnazjów, do których ucz szczało odpowiednio: 332,8 tys. i
195,1 tys. uczniów.
W systemie szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół specjalnych) w województwie
działały:
− szkoły zawodowe i licea profilowane dla młodzie y: 739 - 103,1 tys. uczniów;
− szkoły zawodowe i licea profilowane dla dorosłych: 225 - 13,4 tys. uczniów;
− licea ogólnokształc ce dla młodzie y: 401 - 109,6 tys. uczniów;
− licea ogólnokształc ce dla dorosłych: 247 - 21,6 tys. uczniów;
− szkoły policealne: 328 – 32,2 tys. uczniów, w tym dla młodzie y 82 szkoły (8,9 tys.
uczniów).
Ponadto w szkolnictwie specjalnym województwa funkcjonowało 71 o rodków szkolnowychowawczych z prawie 5 tys. miejsc. Warszawa jest miejscem koncentracji nie tylko szkół
wy szych, lecz równie szkół policealnych i ponadgimnazjalnych ró nych typów.
Pozytywnym zjawiskiem jest upowszechnianie si redniego poziomu wykształcenia w
regionie. Wzrasta liczba absolwentów liceów - najwi kszy wzrost dotyczył powiatów:
warszawskiego zachodniego, kozienickiego i lipskiego oraz powiatów w północno – wschodniej
i południowo – wschodniej cz ci województwa. W prawie wszystkich powiatach zwi ksza si
liczba osób kształc cych si w liceach dla dorosłych, natomiast coraz mniej młodzie y kształci
si w zasadniczych szkołach zawodowych. Najmniejsza liczba uczniów tych szkół w
przeliczeniu na 10 000 mieszka ców jest w Warszawie i jej bezpo rednim otoczeniu, tj. w
powiatach: warszawskim zachodnim, pruszkowskim, legionowskim i piaseczy skim, a tak e w
powiatach ziemskich: siedleckim, płockim i radomskim. Najwi cej uczniów szkół zasadniczych
zawodowych jest w o rodkach regionalnych: Siedlce, Radom, Ostroł ka, Płock oraz w
powiatach: białobrzeskim, w growskim, zwole skim, pło skim, garwoli skim, wyszkowskim i
ciechanowskim. Jednak i w tych powiatach liczba uczniów na 10 000 mieszka ców w
porównaniu do 1999 r. zmalała.
Osoby niepełnosprawne s gorzej wykształcone ni pozostała cz
społecze stwa,
poniewa wykształcenie ponadpodstawowe posiada jedynie 56,7% m czyzn i 46,8% kobiet, a
wykształceniem wy szym legitymuje si 7,2% osób.
Z ka dym rokiem zwi ksza si równie liczba ucz cych si j zyków obcych zarówno w
nauczaniu obowi zkowym i dodatkowym. W obydwu przypadkach dominuj cymi j zykami w
roku akademickim 2005/06 były j zyk angielski i j zyk niemiecki, których uczyło si w
szkołach dla dzieci i młodzie y oraz szkołach policealnych odpowiednio 640,5 tys. i 233 tys.
osób.
Poziom wykształcenia jest jednym z najwa niejszych czynników wpływaj cych na
sytuacj danej jednostki na rynku pracy. Wy sze wykształcenie przekłada si na wy szy
wska nik zatrudnienia. Post p technologiczny wymaga umiej tno ci szybkiego
przystosowywania si do zmian. Kształcenie ustawiczne stało si zatem niezb dnym rodkiem
do aktualizowania kwalifikacji i tym samym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
(poprawa sytuacji jednostki na rynku pracy, mniejsze ryzyko utraty pracy, wzrost dochodów
itp.). W latach 2000-2005 liczba studentów szkół wy szych wzrosła na Mazowszu o ok. 12% i
nale y spodziewa si w kolejnych latach, e tendencja wzrostowa w tym zakresie utrzyma si .
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Ponadto dokonuje si spadek ucz cej si młodzie y w zasadniczych szkołach zawodowych na
korzy szkolnictwa redniego ogólnokształc cego i zawodowego i najwyra niej kierunek tych
zmian zostanie utrzymany w najbli szych latach.
Stan infrastruktury obiektów oraz ich wyposa enie s bardzo zró nicowane na terenie
województwa. Podobnie dotyczy to bazy sportowej czy socjalnej, towarzysz cej obiektom
dydaktycznym. W roku akademickim 2005/06 funkcjonowało na Mazowszu 76 internatów i 19
burs (w szkołach dla dzieci i młodzie y) oraz 81 domów studenckich.
Mimo w miar równomiernego rozmieszczenia sieci placówek edukacyjnych na
obszarze regionu, widoczne s wyra ne dysproporcje pomi dzy miastami, a obszarami
wiejskimi szczególnie w zakresie wyposa enia szkół w niezb dny sprz t i pomoce naukowe. Na
Mazowszu tylko 49% szkół podstawowych na wsi jest wyposa onych w komputer, z czego 57%
posiada dost p do Internetu.
Problemem pozostaje zró nicowanie poziomu kształcenia pomi dzy wsi i miastem oraz
zbyt niska dost pno
młodzie y pochodz cej z obszarów wiejskich do liceów
ogólnokształc cych i profilowanych stwarzaj cych absolwentom mo liwo kontynuowania
nauki na poziomie wy szym.
Aby sprosta wyzwaniom przynoszonym przez rynek pracy wa n rol w edukacji
pełni placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Zapewniaj one stałe doskonalenie i
rozwijanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych stosownie do rosn cych wymaga rynku pracy.
Kształcenie to wspomaga zarówno osoby ju pracuj ce, jak i wchodz ce na rynek pracy. Barier
w rozwoju tego typu edukacji jest najcz ciej słabo rozwini ta sie placówek, niezbyt atrakcyjna
oferta szkole , cz sto te słaba promocja kursów. Placówki rzadko kiedy s wyposa one w
nowoczesne pomoce dydaktyczne, cz sto nie maj dost pu do Internetu.
Niezb dne inwestycje w infrastruktur
edukacyjn
zapobiegn
wykluczeniu
edukacyjnemu oraz wpłyn na zwi kszenie mo liwo ci zatrudnienia i b d sprzyja budowaniu
długookresowej konkurencyjno ci regionu.
Kultura
Województwo mazowieckie zajmuje znacz c pozycj na „kulturowej” mapie Polski.
Centrum kultury o znaczeniu narodowym i regionalnym pełni przede wszystkim Warszawa oraz
miasta: Płock, Radom, Siedlce, Ciechanów, Ostroł ka, Pułtusk, Szydłowiec, Góra Kalwaria,
Ił a, Przasnysz, Sierpc, W grów.
Region mazowiecki obfituje w liczne pami tki dziedzictwa historycznego, kulturowego i
materialnego z ró nych epok. Wiele z nich przekracza wymiar regionalny, a nawet krajowy.
Według Krajowego O rodka Bada i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) było w Polsce w
2004 r. ł cznie 63 327 zabytków nieruchomych. W województwie mazowieckim do rejestru
zabytków wpisanych było z kolei 5 301 zabytków nieruchomych (5 pozycja w kraju). W
województwie mazowieckim w latach 1999–2003 wg danych KOBiDZ liczba wpisanych do
rejestru zabytków wzrosła o ponad 1 %.
W województwie mazowieckim poło onych jest około 130 miast historycznych, z
których najwcze niej zlokalizowane to: Ił a, Płock, Skaryszew, Radom, Pułtusk i Warszawa.
Poza stolic obfituj c w najcenniejsze obiekty historyczne, istotne dla dziedzictwa kulturowego
regionu skupiska zabytków wyst puj m.in. w: yrardowie, Radomiu, Płocku, Ciechanowie,
Pułtusku, Ił y, Szydłowcu oraz Ostroł ce i Przasnyszu. Obiekty sakralne stanowi drug , wa n
grup zabytków pod wzgl dem liczebno ci. Do najcenniejszych w regionie zalicza si bazylik
w Czerwi sku nad Wisł , ko ciół obronny w Brochowie, ko ciół barokowy w Kobyłce,
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kolegiat w Pułtusku, kolegiat w. Michała w Płocku, ko ciół w. Wacława w Radomiu,
barokowy zespół pobenedykty ski w Sieciechowie oraz Ko ciół w Maria skim Porzeczu.
W ostatnim okresie szczególn rol w rozwoju kultury i turystyki odgrywaj budowle
fortyfikacyjne i obronne oraz poprzemysłowe, w ród których nale y wymieni : zespół twierdzy
Modlin z fortami XIX wiecznymi, Cytadel Warszawsk , ruiny redniowiecznego zamku w
Czersku i Ciechanowie, fabryk sztu ców Norblina i J. Fregeta, Fabryk Trzciny w Warszawie,
a tak e o rodek przemysłu włókienniczego w yrardowie.
Wa nym elementem dziedzictwa kulturowego Mazowsza stanowi
składniki
niematerialne, gdy kształtuj to samo lokaln i regionaln . Na terenie województwa bardzo
wyrazili cie kultywowane s przede wszystkim tradycje kurpiowskie, ale tak e tradycje
kołbielskie i sannickie.
Działalno
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego prowadz
w województwie mazowieckim liczne instytucje i placówki kulturalne, z których wi kszo
skupiona jest w Warszawie. Jednocze nie liczba instytucji i uczestników wydarze kulturalnych
organizowanych przez instytucje kultury plasuje województwo mazowieckie w ród trzech
najwy ej notowanych województw w kraju.
W 2005 roku odnotowano na terenie województwa najwy sz w kraju liczb teatrów
i instytucji muzycznych (34 na 181 w kraju) oraz najwy sz liczb 2,2 mln widzów i słuchaczy
(w latach 2004-2005 wzrost o około 5%). Dominuj c pozycj posiada w tym zakresie
Warszawa.
Regionaln sie kin tworz 64 placówki (w tym 10 multipleksów) i pod tym wzgl dem
Mazowsze zajmowało w 2005 r. pierwsze miejsce, co stanowi ok. 12% wszystkich obiektów w
Polsce. W porównaniu do 2000 r. liczba kin zmniejszyła si o 8, co jest przede wszystkim
wynikiem wypierania starszych, nie zmodernizowanych kin przez nowoczesne multipleksy.
W 2005 r. działalno kulturaln prowadziło 259 o rodków, domów kultury, klubów
i wietlic (o 13 wi cej w porównaniu do 2003 r.), w których zorganizowano ponad 21 tys.
imprez.
Bior c pod uwag liczb muzeów, Mazowsze zajmowało pod tym wzgl dem w 2005 r.
drugie miejsce w kraju - 103 muzea, co stanowi ok. 15% placówek w kraju. W strukturze
przestrzennej utrzymuj si tendencje koncentracji obiektów kultury na terenie i wokół du ych
miast, gdzie przewa aj muzea historyczne (25 obiektów). Eksponaty i wystawy muzealne w
2005 r. zwiedziło 2 889,2 tys. osób (wzrost o 6,5% w stosunku do 2000 r.) - 2 miejsce w kraju
po województwie małopolskim i ok. 16% wszystkich zwiedzaj cych w Polsce.
Bior c pod uwag rozwój infrastruktury kulturalnej, rozszerzanie propozycji placówek
kulturowych oraz promocj dziedzictwa kulturowego wewn trz regionu i poza województwem,
nale y spodziewa si w kolejnych latach wzrostu liczby osób korzystaj cych z oferty
kulturalnej Mazowsza.
W 2005 r., liczba bibliotek publicznych w województwie mazowieckim była najwi ksza
w skali kraju i wyniosła 1 013 (z czego na wsi - 617), wobec prawie 8,6 tys. w kraju.
Niepokoj cym jest fakt likwidacji w latach 2000-2005 54 bibliotek, który to spadek był
najwi kszy w skali kraju.
Województwo mazowieckie jest te w czołówce pod wzgl dem liczby punktów
bibliotecznych w kraju, zajmuj c 2 miejsce (250 punktów) po województwie wielkopolskim.
Liczba ludno ci przypadaj ca na 1 placówk biblioteczn jest wy sza, ni rednia dla kraju i
wynosi 4 084 osób (w kraju - 3 689).
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Ochrona zdrowia
W ci gu ostatnich kilku lat w województwie mazowieckim sytuacja w zakresie ochrony
zdrowia nieznacznie si polepszyła. Widoczny jest wzrost wiadomo ci zdrowotnej
mieszka ców poprzez kształtowanie postawy prozdrowotnej. Pomimo polepszenia sytuacji w
stosunku do 1999 r. region nadal cechuje du e zró nicowanie rozwoju opieki zdrowotnej
zarówno w zakresie dost pno ci, jako ci wiadczonych usług medycznych, jak i opieki
medycznej.
Według stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. w województwie mazowieckim
funkcjonowało 98 szpitali ogólnych (w tym 18 niepublicznych). W latach 2000-2005 liczba
szpitali ogółem zwi kszyła si o 13, przy czym w szpitalach publicznych odnotowano spadek o
3, za w szpitalach niepublicznych wzrost o 16 placówek. Bior c z kolei pod uwag stopie
nasycenia łó ek szpitalnych, województwo mazowieckie posiadało w 2005 r. 45,6 łó ek
szpitalnych na 10 000 mieszka ców, zajmuj c tym samym 8 pozycj w kraju. Jednocze nie
liczba łó ek szpitalnych w odniesieniu do roku 2000 zmniejszyła si o 715. Powy sza sytuacja
jest wynikiem podj tych działa restrukturyzacyjnych, które słu
poprawie kondycji
finansowej szpitali, a tak e zmian systemowych w publicznej słu bie zdrowia.
Jednocze nie na dzie 31 stycznia 2007 r. na Mazowszu działało 2 125 zakładów opieki
zdrowotnej, z tego 357 publicznych i 1 768 niepublicznych ZOZ. Blisko 25% wszystkich
zakładów opieki zdrowotnej było ulokowanych na wsi.
Bior c z kolei pod uwag liczb aptek ogólnodost pnych, pod tym wzgl dem Mazowsze
zajmuje drug pozycj w Polsce. W 2005 r. funkcjonowało 1 061 aptek (o 217 wi cej ni w
2000 r.), z czego jednak tylko 195 było dost pnych na terenach wiejskich.
Ze wzgl du na ulokowanie w Warszawie uczelni medycznej i zwi zanych z ni szpitali
klinicznych oraz wielu placówek i szpitali specjalistycznych, w tym o randze krajowej,
wyst puje tu najwi ksze w kraju nasycenie lekarzy i farmaceutów. Na koniec 2005 r.
w województwie mazowieckim pracowało 23 028 lekarzy (18,2% ogólnej liczby lekarzy
pracuj cych w kraju), 6 235 stomatologów oraz 38 864 piel gniarek i poło nych. W ramach 550
praktyk lekarskich, tylko 83 praktyki prowadzone s na obszarach wiejskich. Niepokoj cy jest
rosn cy odpływ wykwalifikowanej kadry medycznej, zarówno lekarzy, jak i piel gniarek do
krajów UE.
Sie placówek lecznictwa otwartego jest słabo rozwini ta, a prawie połowa placówek
tego typu zlokalizowana jest w Warszawie. Szczególnie na obszarach wiejskich województwa
oraz w małych miastach wyst puj problemy z dost pem do specjalistycznej opieki medycznej
i bada profilaktyczno-diagnostycznych.
Nasilaj ce si procesy polaryzacyjne w układzie regionalnym i przekroju społecznym
oraz rosn ca liczba ludno ci w wieku poprodukcyjnym powoduj wzrost zapotrzebowania na
opiek długotrwał i paliatywn oraz ró ne formy pomocy społecznej.
Starzenie si mieszka ców jest tendencj charakterystyczn zarówno dla Mazowsza,
Polski, jak i pozostałych pa stw UE. Wydłu anie si ycia przy jednoczesnym spadku stopy
urodze oznacza nie tylko dalszy proces starzenia si społecze stwa, ale i rosn ce
zapotrzebowanie na opiek zdrowotn i socjaln oraz zmiany w modelu ycia rodzinnego i w
strukturze społecznej. Fakt ten potwierdza rosn ca z roku na rok liczba pacjentów
korzystaj cych z usług medycznych, która zwi kszyła si w latach 2000-2005 o ponad 205 tys.
osób (wzrost o 27,6%) i w kolejnych latach nale y spodziewa si tendencji wzrostowej.
Jednocze nie w 2005 r. na Mazowszu udzielonych zostało 32,8 tys. porad przez lekarzy i
lekarzy dentystów (druga pozycja w kraju po województwie l skim).
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Chc c przeciwdziała post puj cej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób
starszych i rodzin sprawuj cych nad nimi opiek , nale y d y do eliminowania skutków tego
zjawiska. Wymaga to planowania i zapewnienia działa pomocy społecznej, które zabezpiecz
ró norodne potrzeby tych grupy. W latach 2000-2005 liczba osób korzystaj cych ze wiadcze
pomocy społecznej zwi kszyła si o prawie 21% i w kolejnych latach prognozuje si utrzymanie
tendencji wzrostowej.
W aktualnej sytuacji społecznej regionu, przy jego dynamicznym rozwoju
gospodarczym, pomoc społeczna ma do spełnienia bardzo wa n rol . Powinna stwarza
poczucie bezpiecze stwa socjalnego, pomaga w tworzeniu wła ciwych warunków ycia i
zaspokajania potrzeb społeczno ci lokalnych oraz umo liwia osobom opiekuj cym si powrót
na rynek pracy. Zadania te powinny słu y zabezpieczeniu szerokiego dost pu do wiadcze i
usług socjalnych. Realizacja tych zada musi opiera si na dobrze funkcjonuj cej bazie
materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze.
Obecnie w województwie funkcjonuje 175 domów i zakładów pomocy społecznej
(wzrost o 63 placówki w porównaniu do roku 2000), a pomoc ich skierowana jest przede
wszystkim do bezdomnych oraz osób w podeszłym wieku.
Szczególnego rodzaju problemy powoduje wzrost liczby osób niepełnosprawnych
(ponad 10% ludno ci województwa), z czego około 40% mieszka na terenach wiejskich dost p
do rehabilitacji jest ograniczony. Mimo dynamicznego rozwoju sieci tych placówek, nadal
istnieje potrzeba budowy nowych, modernizacji istniej cych, dostosowania ich do wymogów
unijnych w tym np. poprzez zakup wyposa enia oraz likwidacj barier architektonicznych.
Podniesienie poziomu zdrowia mieszka ców regionu wi e si z jednej strony
z wyrównaniem dost pu do wiadcze w podstawowej opiece zdrowotnej oraz do
specjalistycznych usług medycznych, zwłaszcza na terenach wiejskich. Z drugiej za strony
nale y zmniejszy dysproporcje w dost pno ci przestrzennej placówek ochrony zdrowia na
poziomie podstawowym oraz wyposa anie placówek w nowoczesn aparatur , zwi kszaj c
mo liwo ci diagnozowania i leczenia.
Mieszkalnictwo
W 2005 r. liczba mieszka w województwie wynosiła ogółem 1 875,5 tys., w tym
w Warszawie 753,2 tys. Tu zlokalizowana jest najwi ksza liczba mieszka w Polsce, co stanowi
14,7% zasobów krajowych. Mieszkania socjalne w zasobach mieszkaniowych, stanowi cych
własno gmin, w 2005 r. w województwie stanowiły 4% ogółu mieszka i jest to zbli one do
redniej dla kraju wynosz cej 4,1%.
W ostatnich latach obserwuje si wzrost liczby mieszka ogółem. W województwie
mazowieckim jest te jeden z najwy szych w kraju wzrost poziomu nasycenia mieszkaniami z 326 na 1 000 ludno ci w 1999 r. do 359,8 w 2004 r. i 363,3 w 2005 r.
W skali kraju liczba oddawanych do u ytku mieszka jest najwy sza w województwie
mazowieckim. W 2005 r. zarejestrowano 28 241 mieszka oddanych do u ytkowania, tj. 5,4
mieszkania na 1 000 mieszka ców. W ród zasobu mieszka oddawanych do u ytku, ponad
połowa z nich (14 436) była zlokalizowana na terenie miasta st. Warszawy.
Według danych GUS, w okresie stycze - wrzesie 2006 r. oddano do u ytkowania
17 733 mieszka , tj. o 5,4% mniej (w kraju o 2,2% mniej) ni w analogicznym okresie ub. r.
Najwi kszy spadek liczby mieszka wyst pił w budownictwie zakładowym, w którym
przekazano 21 mieszka wobec 77 przed rokiem oraz w budownictwie społecznym
czynszowym (437 wobec 758). Mniejszy spadek wyst pił w budownictwie indywidualnym
(6 730 wobec 7 350) i w budownictwie przeznaczonym na sprzeda lub wynajem (8 479 wobec
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8 871). Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano natomiast w budownictwie
spółdzielczym (z 1 448 do 1 770) oraz w budownictwie komunalnym (z 247 do 296).
Tempo budownictwa mieszkaniowego jest niedostosowane do potrzeb społecznych,
zwi kszaj cego si napływu ludno ci do województwa (przyrost ludno ci jest obserwowany
głównie w aglomeracji warszawskiej i w otaczaj cych j powiatach).
Niedostateczna liczba oferowanych na rynku mieszka , a tak e ograniczona liczba
mieszka przeznaczonych pod wynajem, cz sto o wysokich kosztach najmu jest jedn
z istotnych barier przepływu ludno ci pomi dzy podregionami województwa mazowieckiego.
Jednocze nie niewystarczaj ca dost pno
mieszka jest szczególnie trudnym
problemem dla rodzin gorzej usytuowanych, poniewa zakup mieszkania lub wynajem lokali na
zasadach wolnorynkowych stanowi zbyt du e obci enie finansowe. Brak stosownej polityki
mieszkaniowej i trudna sytuacja na rynku pracy wywołuje niewielki przyrost liczby mieszka w
wi kszo ci miast, w pełni nie zaspakajaj c istniej cych potrzeb.
Coraz cz ciej na terenie województwa mazowieckiego wyst puje zjawisko degradacji
obszarów miejskich, wynikaj ce z utraty, b d znacznego ograniczenia dotychczasowej bazy
ekonomicznej (np. likwidacja cz ci lub cało ci przemysłu, na którym dot d opierało si
funkcjonowanie dzielnicy, czy nawet miasta). Mamy tu do czynienia zarówno
z degradacj społeczn (utrzymuj ce si długotrwałe bezrobocie, niskie dochody mieszka ców,
niski poziom wykształcenia, wyst puj ce patologie społeczne), jak i degradacj maj tku
trwałego (dekapitalizacja substancji mieszkaniowej i degradacja dzielnic miejskich,
a tak e maj tku o warto ci kulturowej). Procesom tym towarzysz niekorzystne zjawiska
społeczne, polegaj ce na opuszczaniu miast przez ich dotychczasowych mieszka ców
i zasiedlaniu przez grupy słabsze ekonomicznie. Bez wsparcia zewn trznego, obszary te nie
maj szans na przyci gni cie inwestorów, a w efekcie na rozwój.
Dane statystyczne zawarte w powy szej charakterystyce województwa mazowieckiego
pochodz ze ródeł znajduj cych si w Zał czniku nr 9. Bibliografia w pozycjach o numerach:
1-5, 7-17, 20-21, 23-24, 26-31, 34 oraz ze stron internetowych o numerach: 1-3, 7-13.
Procesy restrukturyzacyjne w regionie
Województwo mazowieckie jest jednym z najlepiej rozwijaj cych si regionów w
Polsce. Swoj pozycj zawdzi cza przede wszystkim rozpocz ciu wielu procesów
restrukturyzacyjnych gospodarki. Mazowsze było i nadal jest liderem przemian gospodarczych.
W adnym innym regionie kraju transformacja nie była tak szybka i tak udana. Działaj ce tu
przedsi biorstwa zostały najszybciej sprywatyzowane. Coraz wi ksza rol zaczyna odgrywa
sektor prywatny w stosunku do sektora pa stwowego. W latach 1990–2005 procesem
prywatyzacji obj tych zostało na Mazowszu 667 przedsi biorstw pa stwowych (z wył czeniem
Pa stwowych Przedsi biorstw Gospodarki Rolnej). W 2005 r. w sektorze prywatnym
funkcjonowało 587 664 podmiotów gospodarki narodowej oraz 14 057 podmiotów
pa stwowych. Jednocze nie sektor prywatny zatrudniał w 2005 r. prawie 74% wszystkich
pracuj cych na Mazowszu i w stosunku do 1999 r. odnotował wzrost o około 29%.
W latach 1995-2003 w województwie mazowieckim, podobnie jak w kraju, nast piły
istotne zmiany w strukturze rodzajowej gospodarki, polegaj ce na zmniejszeniu si udziału
rolnictwa, łowiectwa i le nictwa ł cznie z rybactwem oraz przemysłu na rzecz usług rynkowych
w generowaniu warto ci dodanej brutto.

44

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Rysunek nr 3 – Struktura warto ci dodanej brutto wg rodzajów działalno ci w 1995 r. i 2003 r.

W omawianym okresie najwi kszy udział w tworzeniu warto ci dodanej brutto osi gn ły
jednostki prowadz ce działalno
w usługach rynkowych i nierynkowych. W 2003 r.
wypracowały one 74,3% warto ci dodanej brutto województwa, tj. wi cej o 14,9 pkt % w
stosunku do 1995 r.
w przemy le wytworzyły w 2003 r. 17,6%
Jednostki prowadz ce działalno
wojewódzkiej warto ci dodanej brutto. W porównaniu z 1995 r. udział ten był mniejszy o 4,7
pkt %.
Jednostki prowadz ce działalno w budownictwie w 2003 r. wytworzyły 4,6% warto ci
dodanej brutto województwa - o 1,8 pkt % mniej w stosunku do 1995 r.
W latach 1995 - 2003 ponad dwukrotnie zmniejszył si udział rolnictwa, łowiectwa i
le nictwa oraz rybactwa w wojewódzkiej warto ci dodanej brutto. W 2003 r. udział ten wyniósł
3,6% wobec 7,4% w 1995 r.
Struktura warto ci dodanej brutto w 2004 r. wg rodzajów działalno ci pokazuje, e nadal
najwi kszy był w tym roku udział usług w tworzeniu warto ci dodanej brutto na poziomie
73,6%, co jest charakterystyczne dla rozwijaj cej si gospodarki rynkowej. Udział przemysłu
wyniósł 17,8%, za budownictwa i rolnictwa odpowiednio: 4,5% i 4,1%. Dane te znajduj
odzwierciedlenie w podmiotach gospodarki narodowej. W 2005 r. w rejestrze REGON 77%
zarejestrowanych firm działało w sektorze usług rynkowych i nierynkowych, 20,5% w
przemy le i budownictwie i tylko 2,5% w rolnictwie, łowiectwie, le nictwie i rybactwie.
Bior c z kolei pod uwag rol poszczególnych sekcji przemysłu w jego produkcji
globalnej, to w latach 1995-2005 najwi ksz warto
otrzymywano z przetwórstwa
przemysłowego (w 1995 r. – 82,25%, w 2005 r. – 84,89%). Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn , gaz i wod zapewniało, w analizowanym okresie, około 10% produkcji
globalnej. W latach 1995-2005 najwy szy, spadek w wytwarzaniu produkcji globalnej
przemysłu odnotowano w górnictwie, z 7,8% do 4,8%.
Jedno z powa niejszych wyzwa
rozwojowych gospodarki województwa
mazowieckiego stanowi problem rolnictwa. Porównanie wska ników udziału rolnictwa w
warto ci dodanej brutto i udziału w liczbie pracuj cych wskazuje na nisk efektywno sektora
rolnictwa i konieczno zmian w tej dziedzinie gospodarki. Konieczna zmiana struktury sektora
rolniczego powinna polega na zmianie profilu działalno ci w kierunku wyspecjalizowanej
produkcji. Równocze nie powinna nast pi zmiana struktury wielko ci gospodarstw rolnych
przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby pracuj cych w rolnictwie. Poci ga to za sob
konieczno restrukturyzacji obszarów wiejskich i potrzeb tworzenia warunków na tych
obszarach. Koniecznym procesom adaptacyjnym i restrukturyzacyjnym jest równie poziom
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wykształcenia ludno ci wiejskiej w województwie mazowieckim. Szczególn barier mo e
okaza si wykształcenie osób w gospodarstwach rolnych, z których blisko połowa zdobyła co
najwy ej podstawowe, w tym ponad 6% nie osi gn ło nawet tego poziomu.
Konieczne jest równie dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb
regionalnych i lokalnych rynków pracy, zwłaszcza w rejonach, w których nast puje
restrukturyzacja du ych przedsi biorstw, a działania takie wymaga b d opracowania
lokalnych, a na ich podstawie regionalnych strategii rozwoju kształcenia zawodowego. Pozwoli
to na ograniczenie zjawiska bezrobocia i przeciwdziałanie pojawiaj cemu si deficytowi
zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki.
Szans wzrostu konkurencyjno ci przedsi biorstw s przede wszystkim: wdro enie i
stosowanie innowacyjnych rozwi za i nowoczesnych technologii, w tym komunikacyjnych.
Restrukturyzacja gospodarki powinna by ukierunkowana na zwi kszenie nakładów na badania
naukowe, tworzenie parków technologicznych, inkubatorów przedsi biorczo ci, klastrów,
wzmacnianie sieci powi za kooperacyjnych oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu. Nakłady
na badania naukowe i innowacyjno zwróc si nast pnie w postaci zwi kszonego wzrostu
gospodarczego i wydajno ci oraz nowych miejsc pracy. Rozwój gospodarki uwarunkowany jest
tak e stanem infrastruktury technicznej, w tym w szczególno ci transportowej.
Wa nym obszarem restrukturyzacji gospodarki województwa mazowieckiego jest
równie ochrona zdrowia. Obserwuje si tu w ostatnich latach systematyczne zadłu anie si
zakładów opieki zdrowotnej. Restrukturyzacja powinna zmierza w kierunku dostosowania
zasobów słu by zdrowia do zmian struktury osób leczonych, wynikaj cych z zachodz cych
procesów demograficznych.
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2. Zewn trzne uwarunkowania rozwoju województwa
Procesy zachodz ce w gospodarce krajowej i wiatowej maj wpływ na rozwój
województwa mazowieckiego. Polska jest postrzegana przez inwestorów zagranicznych jako
atrakcyjny kraj do lokowania swoich inwestycji, których warto w 2005 r. osi gn ła około 7,7
mld USD. Znaczny wpływ na powy sze zjawisko ma du y i chłonny rynek wewn trzny,
korzystne poło enie geograficzne kraju oraz o ywiona polityka pa stwa w zakresie wspierania
rozwoju przedsi biorstw.
Niew tpliwym atutem polskiej gospodarki z punktu widzenia inwestorów zagranicznych
jest wci stosunkowo tania i dobrze wykwalifikowana siła robocza. Od kilku lat prowadzona
jest polityka proeksportowa, dlatego te pomimo niekorzystnych uwarunkowa kursowych
i koniunkturalnych istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w ostatnich latach pozostawał
handel zagraniczny. W 2004 r. przedsi biorstwa działaj ce w Polsce wyeksportowały towary o
warto ci 272,1 mld zł. W tym samym roku import osi gn ł warto 325,6 mld zł. Oznacza to, e
deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 53,5 mld zł, wobec 56,2 mld zł w 2003 r.
Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce zaowocowała zwi kszonym
zapotrzebowaniem na sił robocz , co w konsekwencji spowodowało wzrost zatrudnienia w
sektorze przedsi biorstw. Wska nik zatrudnienia wyniósł w IV kwartale 2005 r. 53,7%, z czego
najwy szy wska nik zanotowano w województwie mazowieckim (59,2%).
Wst pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie polskiej gospodarki oraz
mo liwo
łatwego przemieszczania dóbr i kapitału pomi dzy krajami członkowskimi.
natomiast realizacja sektorowych programów operacyjnych stała si instrumentem finansowym
maj cym intensyfikowa oraz restrukturyzowa poszczególne dziedziny gospodarki. Polityka
regionalna została ukierunkowana na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych oraz tworzenie
podstaw stabilnego rozwoju gospodarczego w regionie. Jednocze nie zało ono zwi kszenie
nakładów finansowych na ochron rodowiska naturalnego, edukacj , ochron zdrowia i pomoc
socjaln , co ma gwarantowa , e prowadzona polityka strukturalna prowadzona b dzie
w sposób zrównowa ony.
Jednocze nie nale y zaznaczy , e nadal istniej bariery w postaci wysokich, w stosunku
do innych krajów Unii Europejskiej, kosztów prowadzenia działalno ci gospodarczej, wysokich
podatków, wysokich kosztów pracy, słabo rozwini tej infrastruktury, skomplikowanych
procedur administracyjnych i prawych oraz niskiej wydajno ci s dów gospodarczych.
Mimo maj cego w ostatnich latach miejsce wzrostu gospodarczego nale y pami ta ,
e przyszła skala i trwało o ywienia polskiej gospodarki b dzie zale e od prowadzonej
polityki fiskalnej pa stwa oraz w znacznej mierze od koniunktury gospodarczej na rynkach
wiatowych.
Jednocze nie w ostatnich latach na rynku wiatowym nast piło znaczne zwi kszenie
konkurencji, co jest konsekwencj liberalizacji handlu zagranicznego i globalizacji. Nale y
zwróci uwag , e szczególnym zagro eniem dla konkurencyjno ci polskich przedsi biorstw
jest niski w stosunku do krajów wysokorozwini tych poziom innowacyjno ci oraz zbyt niski
poziom wydatków pa stwa na rozwój szkolnictwa wy szego i bada naukowych.
Konsekwencj niedofinansowania szkolnictwa wy szego jest niski poziom transferu wyników
prac sfery B+RT do gospodarki, emigracja wykwalifikowanej i do wiadczonej siły roboczej do
innych krajów oraz brak działa jednostek naukowych ukierunkowanych na reorientacj
prowadzonych bada na potrzeby odpowiadaj ce gospodarce.
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3. Wsparcie finansowe dla województwa
Na realizacj polityki regionalnej w latach 1999-2006, województwo mazowieckie
uzyskało pomoc ze rodków krajowych ( rodki bud etu pa stwa, jednostek samorz du
terytorialnego, funduszy celowych) i zagranicznych (fundusze Unii Europejskiej, inne
zagraniczne ródła pomocowe).
Projekty z zakresu infrastruktury transportowej
rodki krajowe
- Kontrakt Wojewódzki – ze rodków z dwóch Kontraktów dla Województwa Mazowieckiego
na lata 2001-2003 oraz na rok 2004 współfinansowano z bud etu pa stwa:
- budow I linii Metra Warszawskiego (inwestycja wieloletnia, zaanga owanych było 58,4
% rodków z kontraktów),
- przepraw mostow przez Wisł w Płocku,
- zbudowano i zmodernizowano ponad 130 km dróg powiatowych i gminnych.
Zrealizowano ok. 150 zada infrastrukturalnych na ł czn kwot 136 mln zł.
- Mazowieckie programy realizowane ze rodków własnych Samorz du Województwa
Mazowieckiego – w latach 2005-2006 przeznaczono ł cznie 99,1 mln zł., z czego
współfinansowane było 121 zada w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju
Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz 252 zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg
gminnych w najubo szych gminach województwa w ramach Mazowieckiego Programu
Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.
rodki zagraniczne
- ISPA Transport – w ramach programu przeznaczano rodki w wysoko ci 2.314 mln zł
na realizacj inwestycji kolejowych i drogowych oraz przygotowanie projektów z tego zakresu.
- Phare SSG 2003 - w ramach programu przeznaczano z UNII EUROPEJSKIEJ rodki
w wysoko ci 28,6 mln zł na realizacj 3 inwestycji drogowych.
- SAPARD – w ramach Działania 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich –
mo liwa była budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Do czerwca 2005 r.
zło ono wnioski o pomoc w wysoko ci 585,5 mln zł.
- ZPORR – finansowanie z funduszy strukturalnych. Ł cznie w zakresie inwestycji drogowych
o charakterze lokalnym i regionalnym, w latach 2004-2006 zaakceptowane zostały 123 wnioski.
Warto dofinansowania z EFRR wyniosła 460,2 mln zł. Dofinansowano te 1 wniosek
w zakresie inwestycji dotycz cych transportu publicznego - warto dofinansowania 2,3 mln zł.
- INTERREG III A – na modernizacj i rozbudow istniej cych systemów transportowych
zostały przyznane rodki z EFRR w wysoko ci 6,4 mln zł., na realizacj 4 projektów.
- Sektorowy Program Operacyjny Transport – 19 projektów otrzymało dofinansowanie z
EFRR w kwocie 495 181 623,24 zł. W ramach SPO Transport na obszarze województwa
mazowieckiego realizowane były projekty dotycz ce m. in. budowy dróg regionalnych i
krajowych, doposa enia jednostek policji, jednostek ratowniczo-ga niczych oraz modernizacji
elektrycznych zespołów trakcyjnych i linii kolejowych.
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- Bank wiatowy - w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
zrealizowano 36 projektów drogowych (20 dróg gminnych, 16 powiatowych) – dofinansowanie
8 mln zł. Ponadto ze rodków Banku wiatowego zrealizowano 6 innych inwestycji, gdzie
udział Banku wyniósł 138 mln zł.
- Europejski Bank Inwestycyjny - w latach 2002-2004 dofinansowano inwestycje w kwocie
35,1 mln zł.
Projekty z zakresu infrastruktury ochrony rodowiska
rodki krajowe
- Kontrakt Wojewódzki – przeznaczono na ten cel 4,5 % zakontraktowanych rodków (69,9
mln zł). Zrealizowano 6 zada dotycz cych budowy zbiorników wodnych na rzekach
województwa, 4 dotycz ce oczyszczalni cieków, 3 dotycz ce stacji uzdatniania wody oraz
zadania dotycz ce budowy wodoci gów, kanalizacji i przepompowni cieków.
- Fundusze celowe - w latach 1999-2005 rozdysponowano rodki publiczne z tzw. krajowych
funduszy ekologicznych: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (ponad 80% dotacji), funduszy gminnych, Banku Ochrony rodowiska,
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Powiatowych Funduszy Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. WFO iGW stanowił jeden z podstawowych elementów systemu
finansowania inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. Wielko pomocy wyniosła 1.410 mln
zł. Kwota ta przekazana została w formie preferencyjnych po yczek, dotacji i dopłat do
kredytów na zadania z zakresu ochrony powietrza, ziemi, wód, gospodarki wodnej, dotycz ce
nadzwyczajnych zagro e
rodowiska, ochrony przyrody, monitoringu rodowiska oraz
edukacji ekologicznej.
- Mazowieckie programy realizowane ze rodków własnych Samorz du Województwa
Mazowieckiego – w latach 2005-2006 przeznaczono ł cznie 61 mln zł z czego zrealizowano:
132 zadania z zakresu wodoci gów i kanalizacji w najubo szych gminach województwa
w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich, 162
zadania z zakresu budowy wodoci gów na terenach wiejskich w ramach Mazowieckiego
Programu Zaopatrzenia w Wod , 11 zada z zakresu wodoci gów – pomoc kl skowa w ramach
uzupełnienia finansowego ZPORR.
rodki zagraniczne
- Phare SSG 2003 - zrealizowano 1 inwestycj zwi zan z ochron
dofinansowania 2,2 mln euro.

rodowiska, wysoko

- ISPA – w latach 2001–2002 dofinansowane były dwa projekty na ł czn kwot 122,1 mln
euro. Dotyczyły zaopatrzenia w wod i oczyszczanie cieków w Warszawie oraz utylizacji
odpadów w Radomiu. Od maja 2004 r., projekty z zakresu rodowiska i transportu dot d
finansowane w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA, s finansowane z Funduszu
Spójno ci. Na terenie województwa dofinansowanie z tych rodków otrzymały projekty
rodowiskowe na kwot 401,5 mln euro. Dotyczyły one głównie gospodarki wodno- ciekowej.
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- PAOW- komponent C- tworzenie warunków dla powstawania nowych pozarolniczych miejsc
pracy na obszarach wiejskich, poprzez inwestycje w infrastruktur techniczn . Zrealizowano
23 projekty infrastrukturalne: 17 wodoci gowych, 4 kanalizacyjne, 2 dotycz ce wysypisk.
Dotacja z PAOW wynosiła 5,6 mln zł.
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - w ramach ZPORR
w latach 2004-2006 w województwie mazowieckim wsparcie otrzymało 20 projektów na ł czn
kwot 160 416 503, 00 zł. Sfinansowane zostały inwestycje z zakresu ochrony rodowiska o
charakterze lokalnym i regionalnym, dotycz ce m. in. zaopatrzenia w wod , działa
przeciwpowodziowych, działa dotycz cych zagospodarowania odpadów oraz budowy
oczyszczania cieków,
- INTERREG III A - zrealizowano 3 wnioski z dofinansowaniem wynosz cym 5,4 mln zł.
Projekty dotyczyły budowy wodoci gów, ochrony przeciwpo arowej i systemu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego.
Inwestycje w infrastruktur społeczn regionu
W poj ciu infrastruktury społecznej mie ci si infrastruktura edukacyjna, turystyczna,
kulturalna, ochrony zdrowia oraz działania wspieraj ce rozwój zasobów ludzkich.
rodki krajowe
- Kontrakt Wojewódzki - w latach 2001-2004 wsparcie dla województwa wyniosło ok. 613
mln zł, z czego najwi cej rodków zostało przeznaczonych na restrukturyzacj
i modernizacj infrastruktury stacjonarnej opieki zdrowotnej, w tym budow szpitali
w Pułtusku, Radomiu, Ostroł ce i Grodzisku Mazowieckim. Ponad 30% rodków na inwestycje
społeczne to wydatki na system o wiaty, edukacji i kultury w regionie. Na system opieki
społecznej przeznaczono 1% rodków.
- Mazowieckie programy realizowane ze rodków własnych Samorz du Województwa
Mazowieckiego – wydatkowano ł cznie 45,6 mln zł, z czego zrealizowano 463 zadania
w ramach Mazowieckiego Programu Modernizacji Placówek O wiatowych na Terenach
Wiejskich, 25 zada edukacyjnych w ramach uzupełnienia finansowego PAOW, 28 zada
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w ramach uzupełnienia finansowego Kontraktu
Wojewódzkiego.
- Fundusz Pracy - kwota ponad 817,7 mln zł przeznaczono na wsparcie działa maj cych na
celu aktywizacj osób bezrobotnych, w tym szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne,
sta e, przygotowanie zawodowe, umowy absolwenckie, po yczki, prace społecznie u yteczne,
programy specjalne i inne, w których wzi ło udział 256,6 tys. osób.
- Dopłaty do stawek w grach liczbowych - w latach 1999-2005 ze rodków tych przekazano
164,1 mln zł na dofinansowanie prac inwestycyjnych, remontów i modernizacji
399 obiektów sportowych (312 – hale sportowe i hale gimnastyczne, 28 krytych pływalni,
59 stadionów i boisk sportowych).
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rodki zagraniczne
- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - na działania wspierania
młodzie y i osób bezrobotnych na rynku pracy oraz długotrwale bezrobotnych, zrealizowano w
tym zakresie 181 projektów na ł czn kwot 259,4 mln zł.
Dla rozbudowy infrastruktury edukacyjnej du
rol odegrało Działanie 2.2 SPO RZL
„Podniesienie jako ci edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy“. Celem tego Działania
było podnoszenie jako ci edukacji w celu wzmocnienia zdolno ci uczniów do przyszłego
zatrudnienia mi dzy innymi poprzez upowszechnienie wykorzystania ICT w procesie
kształcenia, doskonalenie nauczycieli, akredytacj instytucji edukacyjnych oraz budow
systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. W wyniku realizacji Działania
2.2 SPO RZL m.in. wyposa ono w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego pracownie komputerowe (zakupienie
odpowiedniego sprz tu komputerowego oraz oprogramowania).





- ZPORR:
W ramach Priorytetu II ZPORR „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”,
zawartych zostało 481 umów z beneficjentami na ł czn kwot dofinansowania 156 793 989,17
PLN.
Ponadto, w latach 2004-2006, przeznaczono rodki na inwestycje:
- z zakresu ochony zdrowia, inwestycje infrastrukturalne zwi zane z kultur - 89,8 mln zł,
- z zakresu infrastruktury edukacyjnej - 99,3 mln,
- sportowe - 23,9 mln zł,
- w rewitalizacj budowli - 9,4 mln zł,
- w turystyk - 15,7 mln zł,
- w elektroniczne systemy wspomagaj ce zarz dzanie - 12,7 mln zł,
- dotycz ce bezpiecze stwa – 0,1 mln zł.
- PAOW:
Komponent B2 Edukacja (2004-2005) pozwolił na dotowanie w 215 szkołach 299 zada
remontowych i wyposa eniowych za ł czn kwot ok. 15 mln zł.
Komponent B3 Potencjał instytucjonalny - cel: poniesienie skuteczno ci zarz dzania
w jednostkach samorz du terytorialnego przez wzmocnienie potencjału instytucjonalnego.
Przeszkolono 81 zespołów 5-8 osobowych z 67 gmin i 14 powiatów. W szkoleniach
podstawowych wzi ło udział 548 osób, a w programach specjalistycznych 471 osób.
- INTERREG III A - zrealizowano 1 wniosek, który dotyczył nadbu a skich spotka
folklorystycznych na kwot dofinansowania 0,2 mln zł. Ponadto, zaakceptowano
6 „Mikroprojektów” na ł czn kwot dofinansowania 0,5 mln zł. Dotyczyły one głównie
spotka integracyjnych, wydarze kulturalnych, społeczno-gospodarczych.
Rolnictwo i obszary wiejskie
rodki krajowe
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - rozdysponowano ponad 68,39 mln zł na budow
i modernizacj dróg i mostów dla transportu rolnego, budow i renowacj zbiorników małej
retencji, u y nianie gleb o niskiej warto ci produkcyjnej, ulepszanie rze by terenu,
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wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprz tu
komputerowego, kwot 0,3 mln zł przeznaczono na rekultywacj gruntów po powodzi.
rodki zagraniczne
- SAPARD - Dla rolnictwa i obszarów wiejskich zaprojektowano wsparcie w dwóch osiach
priorytetowych:
- Poprawa efektywno ci sektora rolno-spo ywczego (dz.1 i 2).
- Poprawa warunków prowadzenia działalno ci gospodarczej i tworzenie miejsc pracy
(dz. 3, 4, 5, 6, 7).
Ł cznie zawarto 4.336 umów na kwot 578,7 mln zł.
-

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
ywno ciowego i Rozwój Obszarów Wiejskich. W ramach Programu, w latach 2004-2006
zawarto na Mazowszu 7 157 umów o dofinasowanie, na kwot 823 083 117,40 zł.
- Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb - w ramach programu
w latach 2004-2006 w województwie mazowieckim zawarto 35 umów na kwot 14 018 832,10
zł.
Projekty realizowane przez przedsi biorstwa
rodki zagraniczne
- Programy PHARE – w latach 2000-2003 na wsparcie MSP wydatkowano 14 mln euro na
realizacj 2.185 projektów.
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw – w ramach
Programu zostały podpisane na Mazowszu 793 umowy na kwot 406 057 464,73 zł.
- ZPORR - w latach 2004-2006 w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsi biorstwa“, zło ono 1.261
wniosków, z czego zaakceptowano 238 wniosków. Kwota dofinansowania wynosi 20,3 mln zł.
Działanie to skierowane jest do firm zatrudniaj cych do 9 pracowników. Dotacje
s przeznaczone na projekty inwestycyjne i doradcze.
Efekty zwi zane z wykorzystaniem rodków pomocowych UE
W okresie programowania 2004–2006 głównym narz dziem finansowym realizacji
działa maj cych na celu rozwój województwa mazowieckiego był Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Na jego realizacj pozyskano rodki finansowe
w wysoko ci ok. 300 mln euro, co stanowi 10,9 % całkowitej alokacji w ramach ZPORR dla
Polski. Były one najwi ksze ze wszystkich województw.
Głównym celem ZPORR było wzmocnienie gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej
spójno ci kraju, poprzez umacnianie konkurencyjno ci województw.
Ponad połowa przyznanych rodków finansowych została przeznaczona na realizacj
Priorytetu I ukierunkowanego na rozbudow i modernizacj infrastruktury słu cej
wzmacnianiu konkurencyjno ci regionów.
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Z wybranych efektów realizacji projektów w ramach ZPORR o charakterze
inwestycyjnym twardym nale y wymieni modernizacj infrastruktury drogowej oraz wodno –
kanalizacyjnej. Do projektów o charakterze mi kkim mo na zaliczy doradztwo i wsparcie
finansowe skierowane do mikroprzedsi biorstw oraz osób zamierzaj cych rozpocz własn
działalno gospodarcz , jak równie stypendia adresowane do uczniów i studentów.
Liczba wniosków, które trafiły do Urz du Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, a szczególnie ich warto , przekroczyły naj mielsze oczekiwania Samorz du
Województwa Mazowieckiego.
Wdra anie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych pozwoliło na nabycie
umiej tno ci zwi zanych z programowaniem, zarz dzaniem, wdra aniem i rozliczaniem
projektów przez wszystkich uczestników zaanga owanych w proces absorpcji rodków
pomocowych. Pozwoliło równie dostrzec wynikaj ce problemy przede wszystkim w postaci
zbyt skomplikowanych procedur zwi zanych z pozyskiwaniem wsparcia.
Du a liczba realizowanych inwestycji o znacz cej warto dla gospodarki województwa
zdynamizowała zwi kszony popyt na usługi wykonawcze zwi zane z podj tymi inwestycjami,
co w konsekwencji doprowadziło ju do o ywienia gospodarczego oraz zwi kszenia ilo ci ofert
na rynku pracy. W przyszło ci mo na spodziewa si wymiernych korzy ci w postaci wzrostu
atrakcyjno ci gospodarczej i turystycznej terenów obj tych inwestycjami, spadku stopy
bezrobocia oraz poprawy komfortu ycia mieszka ców. Jednak e nale y podkre li , e
bezpo rednie i po rednie efekty realizacji wielu projektów współfinansowanych z funduszy
pojawi si z kilkuletnim opó nieniem. Ponadto cz
projektów jest obecnie na etapie realizacji
i w zwi zku z powy szym niemo liwa jest ko cowa ocena efektów wdra ania ZPORR.
Równie prace nad ocen oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego na
rozwój regionów nie zostały zako czone, w zwi zku z czym nie jest mo liwe udzielenie
szczegółowych informacji nt. skonsolidowanych rezultatów wdra ania EFS w województwie.
Do wiadczenia zdobyte w latach 2004–2006 pozwol
na skuteczniejsze
wykorzystywanie rodków pomocowych w przyszłym okresie programowania, co z cał
pewno ci przeło y si na dalszy rozwój regionu.
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4. Analiza SWOT
MOCNE STRONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

GOSPODARKA

Wysoki i stale rosn cy poziom rozwoju
gospodarczego regionu w stosunku do
redniej krajowej.
Najwy szy w kraju udział nakładów na
B+R w regionalnym PKB.
Najwy sze w kraju nakłady na B+R per
capita.
aparatury naukowoWysoka warto
badawczej na pracuj cego w sektorze
B+R.
Najwy szy w kraju udział zatrudnionych
w sektorze B+R.
Du y potencjał gospodarczy Warszawy.
koncentracja
inwestycji
Du a
zagranicznych na obszarze aglomeracji
warszawskiej.
Funkcjonowanie mocnych gospodarczo
przedsi biorstw o znaczeniu krajowym
i mi dzynarodowym.
Du a ilo MSP.
Rezerwy terenu pod inwestycje oraz
relatywnie niskie koszty pracy poza
aglomeracj warszawsk .
Policentryczno sieci osadniczej regionu
zło onej z aglomeracji warszawskiej oraz
rol
o rodków
miast
pełni cych
subregionalnych.
Du e
zasoby
siły
roboczej
o zró nicowanych kwalifikacjach.
Najni sza w skali kraju stopa bezrobocia
rejestrowanego.
Du y potencjał kapitałowy Warszawy.
Rozbudowany potencjał badawczo rozwojowy
w
Warszawie
oraz
w o rodkach subregionalnych.
Du y
potencjał
instytucjonalny
Warszawy.
Intensyfikacja
współpracy
sektora
badawczo-rozwojowego z przemysłem.
sektor
usług
Dobrze
rozwini ty
rynkowych.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SŁABE STRONY

Dwudzielno
potencjału i poziomu
rozwoju społeczno - gospodarczego
pomi dzy aglomeracj warszawsk , a
pozostałym obszarem województwa.
Pogł biaj ca si polaryzacja społecznogospodarcza.
Ograniczony
przestrzennie
zasi g
procesów dyfuzji impulsów rozwojowych
z aglomeracji warszawskiej.
Ograniczony
dopływ
kapitału
zagranicznego
na
obszary
poza
aglomeracj warszawsk .
Niski
poziom
urbanizacji
poza
aglomeracj i rozproszone osadnictwo
wiejskie.
Degradacja przestrzeni miejskich.
Niski poziom innowacyjno ci gospodarki
regionu - ograniczona konkurencyjno
na rynkach wiatowych.
Słabo
powi za
mi dzy
sfer
gospodarcz , a działalno ci badawczorozwojow .
Słaby rozwój instytucji otoczenia biznesu
na obszarach poza aglomeracj .
Słaba innowacyjno małych firm.
Wysokie koszty tworzenia miejsc pracy.
Brak
rodków
finansowych
dla
przedsi biorstw na rozwój i wdra anie
nowoczesnych technologii i metod
zarz dzania.
Brak dogodnych ródeł finansowania
MSP
i
osób
rozpoczynaj cych
działalno gospodarcz .
Niski (poza Warszaw ) stan rozwoju
instytucji
otoczenia
biznesu
oraz potencjał naukowo-badawczy.
Niska konkurencyjno MSP na rynkach
wiatowych.
Niska jako
wód powierzchniowych
i stopie oczyszczania cieków.
Niedostateczne
wykorzystanie
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•
•

•

Najwy szy poziom eksportu i importu w
kraju.
Wysokie
walory przyrodnicze
w
krajowym i europejskim systemie
ekologicznym,
zwłaszcza obszarów
le nych oraz poło onych w dolinach
du ych rzek.
Wyst powanie obszarów o wysokich
parametrach jako ci powietrza. Wysoka
jako
rodowiska
przyrodniczego
w obszarze „Zielone Płuca Polski”.

SZANSE
•
•
•
•
•

•

Mo liwo
wzmocnienia
dyfuzji
impulsów rozwojowych z Warszawy na
region.
Rozwój cywilizacyjny zmierzaj cy do
powstania
społecze stwa
informacyjnego.
Wzmocnienie potencjału rozwojowego
miast.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
w tym zwłaszcza transportowych.
Wykorzystanie
du ego
potencjału
naukowo-badawczego
regionu
oraz
dalsze
wzmocnienie
jego
konkurencyjno ci.
Uzyskanie rodków z funduszy Unii
Europejskiej na rzecz rozwoju regionu: w
zakresie
infrastruktury
technicznej,
rodowiska i obszarów wiejskich,
zasobów
ludzkich
oraz
ochrony
dziedzictwa kulturowego i rozwoju

odnawialnych ródeł energii, szczególnie
na terenach wiejskich.
• Brak własnego składowiska odpadów
stałych na terenie Warszawy.
• Mała liczba oczyszczalni cieków.
• Nie
spełnianie
przez
podmioty
ochrony
gospodarcze
wymaga
rodowiska UE.
• Ograniczony
dost p
do
sieci
kanalizacyjnych na obszarach wiejskich.
• Niski poziom dost pu do zbiorowego
zaopatrzenia w wod
na terenach
wiejskich.
• Zły
stan
infrastruktury
przeciwpowodziowej.
• Niewystarczaj ce rezerwy powodziowe
zbiorników zaporowych.
• Niski poziom nakładów inwestycyjnych
na infrastruktur przeciwpowodziow .
• Przywi zywanie małego znaczenia do
działa prewencyjnych i organizacyjnych
w zakresie przeciwdziałania powodziom,
Brak systemu zabezpiecze w zakresie
ochrony przed susz meteorologiczn .
ZAGRO ENIA
•
•

•
•
•
•
•

Zagro enie wykluczeniem cyfrowym w
małych miastach i na obszarach
wiejskich.
Niski poziom wyposa enia placówek
edukacyjnych i gospodarstw domowych
w komputery osobiste w tym z dost pem
do Internetu (szczególnie na wsi).
Niski poziom rozwoju przedsi biorczo ci
na terenach wiejskich.
Problemy
rozwojowe
miast
województwa
(poza
aglomeracj
warszawsk ).
Niestabilne przepisy prawno-finansowe,
Ograniczony
dopływ
kapitału
zagranicznego
na
obszary
pozametropolitarne.
Niski stopie odzysku odpadów oraz
niezadowalaj cy wpływ gospodarki
odpadami na jako
wód, gleb
i walorów krajobrazu.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

turystyki.
•
Wzmocnienie współpracy mi dzy sfer
naukowo-badawcz , a gospodark .
•
Podniesienie
konkurencyjno ci
przedsi biorstw poprzez dostosowanie •
ich do wymogów rynkowych.
Zwi kszenie transferu innowacji do
gospodarki.
Rozwój sieci instytucji otoczenia
biznesu.
Zwi kszenie dost pno ci firm do usług
doradczych i szkoleniowych oraz do
kapitału zewn trznego.
Promocja
gospodarcza
regionu,
przyjaznego dla inwestorów i nowych
technologii.
Rozwój
nowoczesnej
infrastruktury
informatycznej,
zwłaszcza
w
administracji samorz dowej, publicznej
ochronie zdrowia i MSP.
Poprawa infrastruktury oczyszczania
cieków i zagospodarowania odpadów.
Budowa
nowoczesnej
osłony
przeciwpodziowej
pn.
„System
Monitoringu i Osłony Kraju”.
Współdziałanie
na
rzecz
zrównowa onego rozwoju i promocji
obszaru „Zielone Płuca Polski.
Ograniczenie
emisji
zanieczysze
gazowych i pyłowych do atmosfery.
Du y
potencjał
ródeł
energii
odnawialnej.

Nadmierne nat enie zanieczyszczenia
powietrza.
Dysproporcje
w
rozwoju
sieci
wodoci gowej i kanalizacyjnej.
Znaczne
zagro enie
powodziowe
terenów województwa.

INFRASTRUKTURA
MOCNE STRONY
•
•
•
•

Atrakcyjne poło enie województwa
w ci gach europejskich korytarzy
transportowych z w złem w Warszawie.
Rozwini ta sie drogowa i kolejowa
ł cz ca Warszaw z innymi regionami
kraju oraz o rodkami subregionalnymi.
Wyst powanie na obszarze województwa
obiektów i urz dze
zwi zanych z
przerobem ropy naftowej.
Rozbudowana sie ciepłownicza.

SŁABE STRONY
•
•
•
•

Du e dysproporcje w rozwoju sieci
wodoci gowej i kanalizacyjnej.
Przestarzała
infrastruktura
elektroenergetyczna, szczególnie na
obszarach wiejskich.
Słabo rozwini ty system zaopatrzenia w
gaz przewodowy (szczególnie na
obszarach wiejskich).
terminali
Ograniczona przepustowo
obsługuj cych centralny port lotniczy im.
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•
•
•
•
•
•

Mi dzynarodowe
znaczenie
Portu
Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie,
Znacz cy udział transportu zbiorowego w
obsłudze aglomeracji warszawskiej.
Główny o rodek rozrz dowy turystyki
zagranicznej.
Du a liczba zabytków na terenie
Warszawy, w tym wpisanych na list
wiatowego Dziedzictwa Kulturowego.
Wyst powanie obszarów o walorach
leczniczych i uzdrowiskowych.
Rozbudowa infrastruktury i systemów
słu cych
ochronie
przed
ponadnormatywnym hałasem.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

SZANSE
Nowe inwestycje w infrastruktur •
transportow o charakterze lokalnym i

Fryderyka Chopina i niska sprawno
powi za lotniska z układem drogowokolejowym.
Zły stan techniczny infrastruktury
drogowej i kolejowej.
Brak sprawnych i innowacyjnych
systemów transportowych.
Niski poziom bezpiecze stwa ruchu
drogowego.
Zmniejszenie znaczenia pasa erskiego
transportu kolejowego oraz transportu
autobusowego, pogarszanie si jako ci
usług.
Niewystarczaj ca przepustowo systemu
transportowego Warszawy.
Brak sprawnych poł cze obwodowych
w regionie wobec ukształtowanego
promienistego
układu
drogowego
zbiegaj cego si w Warszawie.
Niedostateczny rozwój infrastruktury
teleinformatycznej, w tym szczególnie na
terenach wiejskich.
Brak sprawnych poł cze drogowych
pomi dzy o rodkami subregionalnymi.
Niewystarczaj ca
liczba
obiektów
noclegowych
dostosowanych
do
okre lonych potrzeb.
Niewystarczaj ca promocja turystyczna
walorów regionu.
Wykorzystanie w niewielkim stopniu, w
zakresie turystyki, północno-wschodniej
cz ci województwa.
Ponadnormatywne oddziaływanie hałasu
od
zakładów
przemysłowych,
komunikacji
samochodowej
oraz
transportu lotniczego.
Brak map hałasu i planów działa w tym
zakresie dla wi kszo ci aglomeracji
miejskich, głównych dróg i linii
kolejowych oraz lotnisk.
Du a liczba parkingów nie spełniaj cych
odpowiednich kryteriów dla pojazdów
przewo cych materiały niebezpieczne.
ZAGRO ENIA
Niewydolno
układów
komunikacyjnych, pogarszanie stanu
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

regionalnym.
Uruchomienie terminalu 2 w porcie
lotniczym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Wykorzystanie istniej cej infrastruktury
lotniskowej do utworzenia regionalnych
portów lotniczych.
Wzrost liczby prywatnych operatorów i
dostawców usług telekomunikacyjnych.
Poprawa standardu i jako ci regionalnej
sieci drogowej oraz bezpiecze stwa
ruchu drogowego.
Utworzenie zintegrowanego systemu
monitorowania i zarz dzania ruchem.
Stworzenie warunków do wdro enia
proekologicznych rozwi za w sferze
produkcyjnej, usługowej oraz gospodarce
komunalnej.
Odnowa obszarów zdegradowanych i
zagro onych marginalizacj .
Poprawa jako ci usług w zakresie
transportu publicznego w miastach.
Inwestycje zwi kszaj ce bezpiecze stwo
ruchu drogowego.
Rozwój turystyki i agroturystyki, jako
alternatywnych form zatrudnienia.
Promocja regionu, jego walorów
turystycznych i kulturowych oraz
produktów regionalnych.
Bogate dziedzictwo kulturowe regionu.
Ochrona
i
odnowa
obiektów
zabytkowych lub historycznych.
Rozwój
infrastruktury
turystycznej,
sportowej i rekreacyjnej.
Rozwój
Pa stwowego
Monitoringu
rodowiska
w
cz ci
dotycz cej
zagadnie z monitoringiem hałasu

MOCNE STRONY
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

technicznego dróg, ograniczanie poł cze
kolejowych i dalszy spadek jako ci usług
w obszarze transportu publicznego.
Spadek udziału pasa erskiego transportu
kolejowego.
Pogarszaj cy si stan techniczny taboru
oraz zbyt niski standard usług.
Wysokie ceny opłat lotniskowych w
porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Dominuj ca
rola
Telekomunikacji
Polskiej S.A. jako operatora telefonii
stacjonarnej.
Problem dost pno ci do infrastruktury
teleinformatycznej
i
nowoczesnych
mediów.
Post puj ca
degradacja
o rodków
miejskich.
Koncentracja
hoteli
o
wysokim
standardzie na terenie aglomeracji
warszawskiej.
Du e obszary miast i terenów wokół
głównych ci gów komunikacyjnych
zagro one ponadnormatywn
emisja
hałasu,
Post puj cy zbyt wolny w stosunku do
przyrostu pojazdów samochodowych
rozwój infrastruktury drogowej.
Wzrost liczby miejsc generowania
promieniowania elektromagnetycznego
przez gwałtowny rozwój telefonii
komórkowej.
Zwi kszenie si
liczby Zakładów
Zwi kszonego
Ryzyka
wyst pienia
awarii przemysłowej.

SPOŁECZE STWO

•
Najwi kszy potencjał demograficzny.
Najwi ksze w kraju dodatnie saldo
migracji wewn trznych i zagranicznych.
•
Wysokie, w stosunku do innych
regionów, przeci tne zatrudnienie w •

SŁABE STRONY

Migracja i koncentracja ludno ci w
Warszawie i jej okolicach.
Wysoki
stopie
zatrudnienia
w
rolnictwie.
Dysproporcje
przestrzenne
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

sektorze przedsi biorstw.
Du a koncentracja szkół wy szych.
Wysoki
poziom
wykształcenia
mieszka ców województwa.
Koncentracja infrastruktury społecznej
o
znaczeniu
ogólnokrajowym
w Warszawie.
Du a liczba i aktywno
organizacji
pozarz dowych na terenie m. st.
Warszawy i w innych du ych o rodkach
miejskich.
Du a liczba instytucji i uczestników
wydarze kulturalnych w regionie.
Najwi ksze w kraju nasycenie lekarzami
i farmaceutami.
Najwy szy w kraju poziom nasycenia
mieszkaniami.
Du a liczba muzeów, kin, bibliotek oraz
zabytków nieruchomych,
Wzrost
wiadomo ci
zdrowotnej
mieszka ców poprzez kształtowanie
postawy prozdrowotnej.

•
•
•
•
•
•
•

SZANSE
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzrost liczby szkół wy szych w
regionie.
Działania nakierowane na budow i
rozwój społecze stwa informacyjnego.
Propagowanie zdrowego stylu ycia,
m.in. poprzez budow o rodków i hal
sportowych.
Poprawa dost pno ci i jako ci opieki
zdrowotnej na szczeblu lokalnym i
regionalnym.
Modernizacja oraz wyposa enie w nowy
sprz t placówek ochrony zdrowia.
Poprawa
dost pno ci
i
jako ci
zdrowotnej infrastruktury edukacyjnej i
pomocy społecznej.
Du y potencjał demograficzny regionu
i stosunkowo wysoki udział ludno ci
w wieku produkcyjnym.
Du a aktywno
i przedsi biorczo
obszaru
aglomeracji
mieszka ców
warszawskiej.

w wyposa eniu, standardzie oraz
dost pno ci do infrastruktury społecznej.
Mała liczba i słaba aktywno organizacji
pozarz dowych w małych miastach i na
obszarach wiejskich.
Niski wska nik osób z wy szym
wykształceniem na tle pozostałych
krajów UE.
Niski poziom wykształcenia ludno ci na
terenach wiejskich.
Niedostowanie tempa budownictwa
mieszkaniowego do potrzeb społecznych.
Du e terytorialne zró nicowanie stopy
bezrobocia.
Wysokie bezrobocie strukturalne na
obszarach południowych i północnych
województwa oraz na terenach wiejskich.
Wysoki poziom przest pczo ci oraz
zjawisk
patologicznych
przy
niedostatecznym
stopniu
ich
przeciwdziałaniu.

ZAGRO ENIA
•
•
•
•
•
•

•
•

Utrudniony dost p do specjalistycznej
opieki medycznej i bada profilaktycznodiagnostycznych.
Koncentracja o rodków kultury w
aglomeracji warszawskiej.
Znaczne zró nicowanie w jako ci i
dost pie
do
usług
medycznych
(zwłaszcza na terenach wiejskich).
Rosn cy odpływ wykwalifikowanej siły
roboczej, w tym głównie kadry
medycznej, do krajów UE.
Zły stan techniczny infrastruktury
zakładów opieki zdrowotnej.
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych
wobec ograniczonego dost pu do ich
rehabilitacji, w tym niski stopie
zatrudnienia.
Zwi kszanie
stopnia
marginalizacji
niektórych grup społecznych.
wyst pienia
napi
Mo liwo
społecznych w przypadku post puj cej
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•
•
•
•
•
•

polaryzacji społecznej.
Odpływ wykwalifikowanych zasobów
ludzkich.
Ni szy w porównaniu z krajami UE
wska nik zatrudnienia.
Wysoki odsetek osób młodych w ród
bezrobotnych.
Zwi kszenie
stopnia
marginalizacji
niektórych grup społecznych.
Negatywne tendencje demograficzne
(starzenie si społecze stwa, ujemny
przyrost naturalny).
Utrwalanie si
obszarów ubóstwa
spowodowane pauperyzacj
znacznej
cz ci mieszka ców (głównie północna,
wschodni i południowa cz
regionu) i
dziedziczenia bezrobocia.

60

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

II. Strategia
1. Cel i strategia jego realizacji
Stworzenie koncepcji harmonijnego rozwoju regionu uwzgl dniaj cego jego dualizm,
stanowi imperatyw na najbli sze lata. W tym procesie znacz c rol ma odegra RPO WM.
Program został przygotowywany w cisłej korelacji z najwa niejszymi dokumentami
strategicznymi i programowymi wspólnotowymi. Odzwierciedla idee trwałego, harmonijnego
wzrostu, d enia do osi gania wewn trznej spójno ci i odpowiada na cel wytyczony w Odnowionej
Strategii Lizbo skiej, jakim jest poprawa ycia obywateli Europy oraz uczynienie gospodarki Unii
Europejskiej bardziej dynamiczn i konkurencyjn .
W RPO WM uwzgl dniono równie zapisy Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008
na rzecz realizacji Strategii Lizbo skiej maj ce na celu utrzymanie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego, sprzyjaj cego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad
zrównowa onego rozwoju. Na realizacj celów lizbo skich w ramach RPO WM przeznaczonych
zostało blisko 40% alokacji.
Zgodnie z celami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wsparcie
udzielane w ramach RPO WM. b dzie przyczynia si do zwi kszania stopnia spójno ci Polski i
regionu poprzez koncentracj wydatków w obszarach maj cych decyduj ce znaczenie dla wzrostu
konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci zapewniaj cej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Przede wszystkim jednak cele i obszary wsparcia sformułowane w ramach RPO WM
wynikaj z regionalnego dokumentu strategicznego – Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Zaktualizowana SRWM uwzgl dnia nowe wyzwania dla
regionu wynikaj ce z członkostwa w Unii Europejskiej oraz reformy polityki spójno ci i
formułuje now wizj rozwoju - uczynienie Mazowsza regionem konkurencyjnym w skali
mi dzynarodowej i globalnej. Cele i priorytety RPO odzwierciedlaj wyzwania wynikaj ce ze
strategii regionalnej i zapewniaj komplementarno z politykami europejskimi dla osi gni cia
wyznaczonych celów rozwojowych.
Tym samym RPO WM w okresie 2007-2013 jest najwa niejszym instrumentem
realizacji SRWM i polityki rozwoju realizowanej przez samorz d województwa, a jednocze nie
jednym z narz dzi realizacji polityki spójno ci UE.
Zarz d Województwa Mazowieckiego b dzie realizowa zamierzenia zawarte w SRWM
przy mobilizacji społeczno ci regionalnej i wykorzystaniu potencjałów gospodarczych
i przestrzennych województwa mazowieckiego. W realizacji zamierze wspieraj cych rozwój
województwa b dzie kierowa si zasad koncentracji wydatków na tych obszarach, które
gwarantuj najbardziej efektywne wykorzystanie dost pnych rodków.
.
Celem głównym RPO WM jest:

POPRAWA KONKURENCYJNO CI REGIONU I ZWI KSZANIE SPÓJNO CI
SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA.
Cel główny odpowiada na przesłanie zawarte w SRWM. Odzwierciedla d enia do
harmonijnego rozwoju województwa, który z jednej strony pozwoli na niwelowanie
dysproporcji wewn trznych w poziomie rozwoju, przekładaj cych si na znaczne zró nicowanie
w poziomie ycia mieszka ców, z drugiej za wpłynie na zmian pozycji regionu w układzie
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mi dzynarodowym, zmniejszaj c dystans dziel cy Mazowsze od innych regionów
metropolitalnych. Ambicj województwa mazowieckiego jest osi gni cie wzrostu wielko ci
PKB na 1 mieszka ca wg parytetu siły nabywczej o 10% w stosunku do warto ci z 2004 r.,
która wyniosła dla 16 523 PPS.
Warunkiem harmonijnego rozwoju województwa, jest z jednej strony likwidowanie,
b d neutralizowanie problemów stanowi cych bariery rozwoju, z drugiej za wykorzystanie
endogenicznego potencjału przy jednoczesnym stymulowaniu tworzenia wi zi wewn trz
regionalnych zapewniaj cych dyfuzj zachodz cych procesów rozwoju.
Budowaniu konkurencyjnej pozycji regionu, zbli aj cej go do
metropolitalnych w Unii Europejskiej b d towarzyszy działania
wyrównywanie szans rozwojowych wewn trz województwa jednocze
aktywizuj ce i jednocz ce rodowiska lokalne, wyzwalaj ce postawy
proprzedsi biorcze.

innych regionów
nakierowane na
nie stymuluj ce,
prorozwojowe i

Cel główny RPO WM b dzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy.
By sprosta wyzwaniom współczesnego wiata województwo mazowieckie musi sta
si regionem o dobrze działaj cych mechanizmach wspierania przedsi biorczo ci, o sprawnym
zapleczu naukowo-badawczym, posiadaj cym silne i trwałe relacje z gospodark regionu.
Dlatego wparcie b dzie kierowane na rozwój sfery badawczo rozwojowej, tworzenie sieci
powi za mi dzy nauk i gospodark , wzmocnienie i rozwój firm wprowadzaj cych innowacje
i nowe technologie, aby pobudza innowacyjno i zwi ksza konkurencyjno gospodarki
województwa. Natomiast rozwój instytucji otoczenia biznesu, wzmocnienie regionalnych
instrumentów finansowych, działania nakierowane na kompleksowe przygotowanie terenów
inwestycyjnych, czy bezpo rednie wsparcie dla biznesu słu y
b d
rozwojowi
przedsi biorczo ci w regionie. Stymulowanie rozwoju gospodarki regionalnej i jej
innowacyjno ci b dzie wzmocnione poprzez działania zwi zane z budow społecze stwa
informacyjnego. Szczególnie wa ne jest w warunkach województwa mazowieckiego d enie do
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, którym zagro one s tereny pozametropolitalne, a
tak e tworzenie warunków dla upowszechniania i zwi kszania dost pno ci e-usług. Tak
rozumiany rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy b dzie wpływa na
podniesienie poziomu konkurencyjno ci gospodarki województwa, jak równie zwi kszenie
spójno ci gospodarczej regionu przyczyniaj c si tym samym do osi gania celu głównego RPO
WM.
Cel po redni realizowany b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane do wsparcia w
ramach Priorytetów:
I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsi biorczo ci na
Mazowszu.
II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
2. Poprawa i uzupełnienie istniej cej infrastruktury technicznej.
Spójno
terytorialna oraz dost pno
przestrzenna to kolejne główne czynniki
determinuj ce konkurencyjno
regionu. Stan infrastruktury technicznej województwa
mazowieckiego mo e sta si barier dla dalszego rozwoju gospodarki. Znacz ca poprawa
poziomu wyposa enia w infrastruktur techniczn warunkuje procesy dyfuzji z centrum, jakim
jest Warszawa, na otoczenie regionalne prowadz c do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych
Mazowsza oraz otwarcie regionu na nowych partnerów gospodarczych i turystów.
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Słu y temu b d działania nakierowane zarówno na podniesienie jako ci regionalnego
systemu transportowego uwzgl dniaj cego popraw układu drogowego o znaczeniu
regionalnym, szczególnie pomi dzy głównymi miastami województwa oraz rozwój
regionalnego transportu publicznego. Rozwój regionalnego systemu transportowego w
warunkach województwa mazowieckiego musi uwzgl dnia dost pno regionu w układzie
mi dzyregionalnym i europejskim. Zwi kszenie dost pno ci w układzie mi dzynarodowym
b dzie mo liwe poprzez wsparcie skierowane na uruchomienie jednego lotniska regionalnego,
uzupełniaj cego funkcjonalnie port lotniczy Ok cie.
Zrównowa onemu rozwojowi regionu słu y b d działania zwi zane z popraw stanu
infrastruktury słu cej ochronie rodowiska i zwi kszeniem bezpiecze stwa energetycznego w
województwie.
Poprawa i uzupełnienie istniej cej infrastruktury technicznej słu y b dzie realizacji celu
głównego RPO WM i odbywa si b dzie poprzez przedsi wzi cia przewidziane w
Priorytetach:
III. Regionalny system transportowy.
IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka.
3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie.
Jednym z wa niejszych problemów województwa mazowieckiego jest nierównomierny
rozwój społeczno – gospodarczy pomi dzy aglomeracj warszawsk , a pozostałymi obszarami
regionu. . Wykorzystanie atutów regionu jakimi s : równomierne rozlokowanie tkanki miejskiej
na obszarze województwa, a tak e znacz ce walory przyrodnicze i kulturowe b dzie mie
kluczowe znaczenie w procesie przezwyci ania negatywnych tendencji zwi zanych z
pogł biaj c si polaryzacj regionu. Budowaniu przewag konkurencyjnych województwa
mazowieckiego i równowa eniu poziomu rozwoju wewn trz województwa słu y b d
działania nakierowane na stymulowanie aktywizacji obszarów atrakcyjnych z punktu widzenia
mieszka ców, turystów i inwestorów. Wsparcie b dzie kierowane na realizacj przedsi wzi
zwi zanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, a tak e
rozwojem turystyki i rekreacji. Jednocze nie podejmowane b d działania nakierowane na
wzmacnianie pozycji i roli miast w województwie mazowieckim polegaj ce na wsparciu
miejskiego transportu publicznego a tak e przedsi wzi zwi zanych z rewitalizacj tkanki
miejskiej, w tym tak e zasobów mieszkaniowych, aby tworzy silne, atrakcyjne o rodki
miejskie, które b d mogły stanowi ogniwa po rednicz ce w przenoszeniu potencjału
Warszawy na otoczenie regionalne. Dzi ki temu wzrasta b dzie spójno
wewn trzna
województwa zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym, a tym samym realizowany
b dzie cel główny programu.
Osi ganiu celu po redniego: Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie
słu y b d przedsi wzi cia wspierane w ramach priorytetów:
V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
VI. .Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.
4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkuj cej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.
O jako ci i trwało ci procesów rozwojowych regionu w du ym stopniu decyduje dobrze
wyedukowany i zdrowy człowiek, przygotowany do podejmowania wyzwa , jakie stawia przed
nim współczesny wiat. Trwały rozwój regionu nie jest, wi c mo liwy bez inwestycji
umo liwiaj cych rozwój kapitału ludzkiego, w tym stworzenia warunków dla aktywno ci i
mobilno ci zawodowej odpowiadaj cej na zachodz ce przemiany gospodarcze i strukturalne. O
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kompleksowo ci działa na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjno ci województwa
mazowieckiego stanowi b d działania inwestycyjne warunkuj ce popraw bazy edukacyjnej,
zwi kszenie dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej oraz społecznej, w zakresie sprawowania
opieki nad lud mi starszymi i przewlekle chorymi. Szeroko rozumiana jako
ycia oceniana
poprzez poziom i warunki wiadczenia usług o charakterze społecznym przyczynia si do
zwi kszenia spójno ci społecznej, poprawiaj c tym samym atrakcyjno inwestycyjn regionu.
Przedsi wzi cia zakresu rozwoju infrastruktury społecznej warunkuj cej rozwój
kapitału ludzkiego w regionie b d słu y realizacji celu głównego RPO WM, zarówno w
wymiarze konkurencyjno ci, jak i spójno ci województwa.
Działania te b d wspierane w ramach Priorytetu:
VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
Cele szczegółowe programu przyczyniaj si do osi gania celu głównego programu
a tym samym do osi gania celów rozwojowych okre lonych w dokumentach wspólnotowych i
krajowych oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, obejmuj c te z
okre lonych tam zamierze , które mog by realizowane z wykorzystaniem interwencji EFRR.
Wi kszo działa obj tych niniejszym Programem stanowi etap w realizacji szerszych
przedsi wzi
w regionie, zapocz tkowanych w poprzednich latach lub jest do nich
komplementarna.
Podstawowym zało eniem RPO WM jest działanie na zasadzie zrównowa onego
rozwoju, rozumianego jako taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym nast puje proces
integrowania działa politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwało ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb, zarówno współczesnych, jak i przyszłych
pokole .
Realizacja programu odbywa si b dzie z poszanowaniem zasady partnerstwa, zasady
równo ci m czyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na wszystkich etapach zwi zanych z
przygotowaniem i wdra aniem RPO WM. Szczegółowe informacje znajduj si w dalszej cz ci
dokumentu.
Powy sze zasady b d konsekwentnie stosowane przez wła ciwe władze regionalne,
lokalne, miejskie i inne władze publiczne na wszystkich etapach realizacji programu m. in.
poprzez uczestnictwo partnerów społecznych i gospodarczych w pracach Komitetu
Monitoruj cego, informowanie społecze stwa o mo liwo ciach i zasadach pozyskiwania
rodków unijnych.
Inwestycje wspierane w ramach priorytetów RPO WM realizowane b d na terenie
całego województwa, zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich. W szczególno ci tereny
wiejskie wspierane b d w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, a w najmniejszym stopniu w ramach Priorytetu V.
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.
Rozpocz te w latach dziewi dziesi tych ubiegłego wieku gł bokie procesy
restrukturyzacyjne w gospodarce województwa spowodowały, i podstawowe bariery
ograniczaj ce aktywno gospodarcz zostały w wyniku tego procesu usuni te b d znacznie
złagodzone, co zaowocowało wzrostem produkcji, a tak e w ostatnich latach wzrostem
zatrudnienia i spadkiem bezrobocia. Zmieniła si tak e struktura gospodarki województwa, w
której z jednej strony przemysły „stare” straciły sw dominuj c pozycj i wyra nie zaznaczył
si wzrost znaczenia usług w wytworzonym w regionie PKB.
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Mimo tych osi gni , kontynuacja rozpocz tych procesów, rozumiana głównie jako
modernizacja gospodarki poprzez wprowadzanie innowacyjnych technik i technologii, przy
znacznie wy szym ni do tej pory wykorzystaniu osi gni jednostek ze sfery B+R pozostaje
nadal podstawowym imperatywem dla władz regionalnych. Dalsze zwi kszenie wykorzystania
potencjału endogenicznego gospodarki województwa przy jednoczesnym wykorzystaniu dobrej
koniunktury w gospodarce wiatowej, pozwoli na stworzenie solidnych podstaw dla poprawy
zdolno ci konkurencyjnej. Poprzez szeroki zakres swojego oddziaływania, RPO WM przyczyni
si do kontynuacji restrukturyzacji i unowocze niania gospodarki województwa i tym samym
zwi kszenia liczby miejsc pracy. Wzrost gospodarczy jest ci le skorelowany ze zdolno ci
regionalnej gospodarki do zmian i innowacyjno ci.
Samorz d Województwa realizuj c RPO WM otwarty jest na wymian wiedzy,
do wiadcze oraz wdra anie nowych rozwi za warunkuj cych dynamiczny rozwój regionu,
które stwarza inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, maj ca na celu pobudzanie
innowacji za pomoc zacie niania wi zów partnerskich ł cz cych regiony europejskie i
ułatwienie im korzystania z do wiadcze i najlepszych praktyk, aby pomóc w stymulowaniu
wzrostu regionalnego i zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych pomi dzy regionami.
Samorz d Województwa zdaje sobie spraw ze zmian, jakie b d zachodziły podczas
implementacji RPO WM w latach 2007-2013 – zmian trudnych do przewidzenia na pocz tku
okresu programowania. Dlatego te w całym okresie wdra ania Programu zachowane b dzie
podej cie oparte na elastycznym zarz dzaniu, polegaj cym dostosowywaniu si do
pojawiaj cych si
zmian, a tak e wykorzystywaniu innowacyjnych instrumentów
wspomagaj cych wdra anie programu, aby jak najefektywniej wydatkowa przyznane rodki
finansowe.
Jednocze nie Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM uwzgl dnia mo liwo
eksperymentowania i poszukiwania innowacyjnych metod zarz dzania Programem. W ramach
IZ RPO WM b d osoby odpowiedzialne za testowanie i identyfikacj nowych projektów i
pomysłów, które mogłyby by wykorzystane w trakcie wdra ania Programu. Do ich zada
nale e b dzie w szczególno ci identyfikowanie głównych obszarów eksperymentowania oraz
analizowanie i rozpowszechnianie jego wyników. Ponadto post p i rezultaty podejmowanych
działa b d regularnie przekazywane Komitetowi Monitoruj cemu RPO WM.
Nale y przy tym podkre li , e sukcesywna realizacja zało onych w Programie celów
rozwoju b dzie synergiczn suma działa prorozwojowych wszystkich uczestników tego
procesu, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych, samorz dów terytorialnych, uczelni,
instytutów naukowo - badawczych, organizacji społecznych i kulturalnych, a tak e
mieszka ców.
Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływa b d
bezpo rednio lub po rednio na:
−
wzrost sektora badawczo – rozwojowego w województwie i jego powi za z gospodark ,
−
zwi kszenie liczby przedsi biorstw innowacyjnych,
−
rozwój przedsi biorczo ci,
−
popraw dost pno ci i wzrost umiej tno ci wykorzystania nowoczesnych sposobów
komunikowania si i Internetu,
−
wzrost zainteresowania regionem ze strony inwestorów zewn trznych,
−
popraw jako ci dróg o znaczeniu regionalnym,
−
zwi kszenie wykorzystania transportu publicznego,
−
popraw stanu rodowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo,
−
aktywizacj rozwoju miast jako lokalnych o rodków usług publicznych,

65

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
−
−
−
−
−
−

rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystycznowypoczynkowych),
wzrost mobilno ci zawodowej mieszka ców województwa,
dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzie y do współczesnych wymaga
cywilizacyjnych,
podniesienie poziomu wykształcenia mieszka ców,
popraw kondycji zdrowotnej, w szczególno ci osób aktywnych zawodowo,
wzmocnienie regionalnych wi zi społeczno-kulturowych mieszka ców województwa
mazowieckiego.

Wska niki monitorowania realizacji celu RPO WM
Tabela wska ników 1 - Wska niki monitorowania realizacji celu RPO WM.
Wska nik

Jednost Warto
ka
bazowa
miary wska nika
(2006)

Zakładana Cz stotliwo
warto w
pomiaru
roku
wska nika
docelowym
(2013)

ródło
Typ
danych wska nik
a

Zmiana Produktu
Krajowego Brutto w
cenach bie cych w
wyniku realizacji
Programu*

%

0

1,01

co 2 lata

Hermin

oddziaływ
ania

Zmniejszenie stopy
bezrobocia

%

0

3,63

co 2 lata

Hermin

oddziaływ
ania

Liczba utworzonych miejsc
pracy brutto, w tym:

szt.

0

4 500

co 2 lata

Kobiety

osoby

0

2 250

co 2 lata

Monitoring

rezultatu

M czy ni

osoby

0

2 250

co 2 lata

szt.

0

7 000

co 2 lata

Hermin

oddziaływ
ania

Zwi kszenie warto ci
dodanej brutto (w cenach
bie cych) wg sektorów
ekonomicznych1

mln zł

0

3 888

co 2 lata

Hermin

oddziaływ
ania

Zwi kszenie
sektora
domowych

mln zł

0

3 718

co 2 lata

Hermin

oddziaływ
ania

Liczba utworzonych miejsc
pracy netto*

dochodów
gospodarstw

* Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczaj liczb dodatkowo pracuj cych ogółem w efekcie wdro enia RPO ró nica pomi dzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN warto ci
docelowe pokazuj stan na koniec 2013 r. - nie s to wielko ci skumulowane. Wpływ realizacji programu na
zmian PKB - oznacza zmian w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - ró nica pomi dzy
scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN warto ci docelowe pokazuj
skumulowany wpływ RPO w 2013 r. Oszacowania modelu HERMIN bazuj na zało eniu okre lonego rozkładu
płatno ci w RPO, według którego najwi ksze płatno ci s realizowane w 2013 r., natomiast w latach 2014 - 2015
nast puje ich znacz cy spadek."
1

Sektory ekonomiczne: rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, usługi rynkowe oraz nierynkowe.
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Niew tpliwie rodki mo liwe do uzyskania w latach 2007–2013 z EFRR na wsparcie
rozwoju województwa mazowieckiego mog sta si skutecznym narz dziem do osi gania
zamierzonego poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, wzmocnienia jego
konkurencyjno ci, poprawy poziomu ycia i spójno ci społeczno - gospodarczej. Natomiast
poziom osi gni cia oczekiwanych efektów uzale niony b dzie od skali konsolidacji
społeczno ci regionalnych i lokalnych wokół celów RPO WM.
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2. Spójno
z dokumentami strategicznymi i programowymi UE, Rz du RP i
Województwa Mazowieckiego
RPO WM podejmuje wyzwania znowelizowanej Strategii Lizbo skiej kład c nacisk na
wzmacnianie procesów rozwojowych zwi zanych ze sfer gospodarki i jej innowacyjno ci,
sprzyjaj cych przede wszystkim tworzeniu warunków do kreowania miejsc pracy. Uwzgl dnia
równie wytyczne polityk horyzontalnych UE.
Ponadto program jest w pełni zgodny z zało eniami Krajowego Programu Reform.
Zapisy dokumentu powstawały w ci lej korelacji z Strategicznymi Wytycznymi
Wspólnoty adresowanymi do perspektywy bud etowej 2007–2013.
Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM znajduj uzasadnienie
w diagnozie stanu województwa mazowieckiego oraz s zgodne z celami Strategii Rozwoju
Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
Poni sza tabela przedstawia zgodno
priorytetów RPO WM z Narodowymi
Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007–2013, Krajowym Programem Reform na lata 2005–
2008, Strategi Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 i Strategicznymi
Wytycznymi Wspólnoty 2007-2013
Priorytety i
działania RPO
WM

Cele Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 20072013 (Narodowej
Strategii Spójno ci)

Cele i kierunki
Strategii Rozwoju
Województwa
Mazowieckiego do
roku 2020

Cel RPO WM:
Poprawa
konkurencyjno
ci regionu
i zwi kszanie
spójno ci
społecznej,
gospodarczej
i przestrzennej
województwa.

Cel strategiczny:
Tworzenie warunków
dla wzrostu
konkurencyjno ci
gospodarki opartej na
wiedzy
i przedsi biorczo ci
zapewniaj cej wzrost
zatrudnienia oraz
wzrost poziomu
spójno ci społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej.
2 cel horyzontalny:

Cel nadrz dny:
Wzrost
konkurencyjno ci
gospodarki
i równowa enie
rozwoju społecznogospodarczego w
regionie podstaw
poprawy jako ci
ycia mieszka ców

PRIORYTET
I
Tworzenie
warunków dla
rozwoju
potencjału
innowacyjneg
oi
przedsi biorcz
o ci na
Mazowszu

Cele strategiczny:
Zwi kszenie
Poprawa jako ci
konkurencyjno ci
kapitału ludzkiego i
regionu w układzie
zwi kszenie
mi dzynarodowym
spójno ci społecznej.
Cele po rednie:
3 cel horyzontalny:
2. Wzrost
Budowa i
innowacyjno ci
modernizacja
i konkurencyjno ci
infrastruktury
gospodarki regionu
technicznej i
4. Aktywizacja
społecznej maj cej
i modernizacja
podstawowe
obszarów
znaczenie dla wzrostu
pozametropolitalny
konkurencyjno ci
ch
Polski

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty
2007-2013
(2006/702/WE)

Krajowy Program
Reform
na lata
2005-2008

Cel główny:
Utrzymanie
wysokiego tempa
wzrostu
gospodarczego,
sprzyjaj cego
tworzeniu nowych
miejsc pracy z
zachowaniem zasad
zrównowa onego
rozwoju.
1.2.
WYTYCZNA:
Poprawa
poziomu
wiedzy
i
innowacyjno c
i na rzecz
wzrostu

Priorytet 2 - Rozwój
przedsi biorczo ci
Priorytet 3 - Wzrost
innowacyjno ci
przedsi biorstw
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4 cel horyzontalny:
Podniesienie
konkurencyjno ci
i innowacyjno ci
przedsi biorstw, w
tym szczególnie
sektora wytwórczego
o wysokiej warto ci
dodanej oraz rozwój
sektora usług
6 cel horyzontalny:
Wyrównywanie szans
rozwojowych
i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich

5. Rozwój
społecze stwa
obywatelskiego
oraz kształtowanie
wizerunku regionu

Kierunki
działa :
2.1. Rozwój MSP
oraz wzrost ich
innowacyjno ci
i konkurencyjno ci
2.2. Wspieranie
instytucji otoczenia
biznesu
2.3. Rozwój
nowoczesnych
technologii
z wykorzystaniem
własnego
potencjału B+R
2.4. Rozwój
regionalnych sieci
kooperacyjnych
i przepływu
nowoczesnych
technologii
2.5. Budowa
systemu
innowacyjnego
w regionie
4.2. Wzmocnienie
potencjału
rozwojowego
o rodków
subregionalnych
i małych miast
5.1. Rozwój
społecze stwa
obywatelskiego
i integracji
regionalnej
5.2. Poprawa

Działanie 2.6
Wzmocnienie
finansowe funduszy
po yczkowych,
por czeniowych i
kapitałowych
Działanie 3.1
Rozwój rynku
innowacji

1.2.1.
Zwi kszenie
i lepsze
ukierunkowani
e inwestycji w
BRT

Działanie 3.2
Wspieranie sfery
badawczorozwojowej

1.2.2.
Ułatwianie
innowacji
i promowanie
przedsi biorczo
ci

Działanie 3.3
Rozwój otoczenia
instytucjonalnego
słu cego współpracy
mi dzy sfer B+R, a
gospodark

1.2.4. Poprawa
dost pu do
finansowania
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PRIORYTET
II
Przyspieszenie
e-rozwoju
Mazowsza

3 cel horyzontalny:
Budowa i
modernizacja
infrastruktury
technicznej i
społecznej maj cej
podstawowe
znaczenie dla wzrostu
konkurencyjno ci
Polski
4 cel horyzontalny:
Podniesienie
konkurencyjno ci
i innowacyjno ci
przedsi biorstw, w
tym szczególnie
sektora wytwórczego
o wysokiej warto ci
dodanej oraz rozwój
sektora usług
6 cel horyzontalny:
Wyrównywanie szans
rozwojowych
i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich

i promocja
atrakcyjno ci
inwestycyjnej
w regionie
Cel strategiczny:
Zwi kszenie
konkurencyjno ci
regionu w układzie
mi dzynarodowym
Cel po redni :
2. Wzrost
innowacyjno ci
i konkurencyjno ci
gospodarki regionu

Kierunki działa :
1.1. Rozwój
społecze stwa
informacyjnego
i teleinformatyzacji

PRIORYTET
III
Regionalny
system
transportowy

3 cel horyzontalny:
Budowa i
modernizacja
infrastruktury
technicznej i
społecznej maj cej
podstawowe
znaczenie dla wzrostu

Cel strategiczny:
Poprawa spójno ci
społecznej,
gospodarczej
i przestrzennej
regionu
w warunkach
zrównowa onego

1.1.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
atrakcyjno ci
Europy i jej
regionów pod
wzgl dem
inwestycji
i zatrudnienia

Priorytet 3 - Wzrost
innowacyjno ci
przedsi biorstw

1.2.
WYTYCZNA:
Poprawa
poziomu
wiedzy
i
innowacyjno c
i na rzecz
wzrostu

1.2.1.
Zwi kszenie
i lepsze
ukierunkowani
e inwestycji w
BRT
1.2.2.
Ułatwianie
innowacji
i promowanie
przedsi biorczo
ci
1.2.3.
Promowanie
społecze stwa
informacyjnego
dla wszystkich
1.1.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
atrakcyjno ci
Europy i jej
regionów pod
wzgl dem
inwestycji

Działanie 3.4
Rozwój technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych w
gospodarce i
administracji

Priorytet 4 –
Rozwój i
modernizacji
infrastruktury oraz
zapewnienie
warunków
konkurencji w
sektorach
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konkurencyjno ci
Polski
6 cel horyzontalny:
Wyrównywanie szans
rozwojowych
i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich

PRIORYTET
IV
rodowisko,
zapobieganie
zagro eniom i
energetyka

rozwoju
Cele po rednie:
3.Stymulowanie
rozwoju funkcji
metropolitalnych
Warszawy
4. Aktywizacja
i modernizacja
obszarów
pozametropolitalny
ch
Kierunki działa :

3.1. Wzmocnienie
powi za
Warszawy
z otoczeniem
regionalnym,
krajowym i
mi dzynarodowym
4.1. Poprawa
dost pno ci
komunikacyjnej
i transportu w
regionie, w tym
lotnictwa
cywilnego
3 cel horyzontalny:
Cel strategiczny:
Budowa i
Poprawa spójno ci
modernizacja
społecznej,
infrastruktury
gospodarczej
technicznej i
i przestrzennej
społecznej maj cej
regionu
podstawowe
w warunkach
znaczenie dla wzrostu zrównowa onego
konkurencyjno ci
rozwoju
Polski,
Cele po rednie:
6 cel horyzontalny:
1. Rozwój kapitału
Wyrównywanie szans społecznego
rozwojowych
3. Stymulowanie
i wspomaganie zmian rozwoju funkcji
strukturalnych na
metropolitalnych
obszarach wiejskich
Warszawy
4. Aktywizacja
i modernizacja
obszarów
pozametropolitalny
ch
Kierunki działa :
1.7. Poprawa
bezpiecze stwa
publicznego
3.3.Przeciwdziałani
e degradacji
krajobrazu

i zatrudnienia

1.1.1.
Rozszerzenie
i poprawa
infrastruktury
transportowej

1.1.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
atrakcyjno ci
Europy i jej
regionów pod
wzgl dem
inwestycji
i zatrudnienia

1.1.2.
Wzmacnianie
synergii
mi dzy
ochron
rodowiska
a wzrostem

sieciowych

Działanie 4.1
Tworzenie
nowoczesnej sieci
transportowej (drogi,
lokalny transport
publiczny, koleje,
porty lotnicze, porty
morskie)

Priorytet 3 - Wzrost
innowacyjno ci
przedsi biorstw
Priorytet 4 –
Rozwój i
modernizacji
infrastruktury oraz
zapewnienie
warunków
konkurencji w
sektorach
sieciowych

Działanie 3.5
Ułatwienie
wykorzystania ekotechnologii,
wspieranie
efektywno ci
energetycznej oraz
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PRIORYTET
V
Wzmacnianie
roli miast w
rozwoju
regionu

i rodowiska
przyrodniczego
OMW
4.3.Wielofunkcyjny
rozwój obszarów
wiejskich
4.5. Ochrona
i rewaloryzacja
rodowiska
przyrodniczego dla
zapewnienia
trwałego
i zrównowa onego
rozwoju
3 cel horyzontalny:
Cel strategiczny
Budowa i
Zwi kszenie
modernizacja
konkurencyjno ci
infrastruktury
regionu
technicznej i
w układzie
społecznej maj cej
mi dzynarodowym
podstawowe
Cele po rednie:
znaczenie dla wzrostu 1. Rozwój kapitału
konkurencyjno ci
społecznego
Polski
3. Stymulowanie
rozwoju funkcji
5 cel horyzontalny:
Wzrost
metropolitalnych
konkurencyjno ci
Warszawy
polskich regionów
i przeciwdziałanie ich
marginalizacji
społecznej,
gospodarczej
i przestrzennej
Kierunki działa :
1.5. D enie do
poprawy warunków
i zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
1.6. Intensyfikacja
działa na rzecz
rozwi zywania
problemów
społecznych
3.2. Rozwój i
poprawa
standardów
infrastruktury
technicznej
3.4. Zahamowanie
narastania chaosu
w przestrzennym
zagospodarowaniu
stolicy i jej
otoczeniu

1.1.3. Podj cie
kwestii
intensywnego
wykorzystywan
ia tradycyjnych
ródeł energii
w Europie

1.1.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
atrakcyjno ci
Europy i jej
regionów pod
wzgl dem
inwestycji
i zatrudnienia

kogeneracji.
Działanie 4.3
Wsparcie budowy i
modernizacji
infrastruktury
energetycznej
Działanie 4.4
Wspomaganie
rozwoju
odnawialnych ródeł
energii
Priorytet 4 –
Rozwój i
modernizacji
infrastruktury oraz
zapewnienie
warunków
konkurencji w
sektorach
sieciowych

1.3.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
liczby
i poprawa
jako ci miejsc
pracy
1.1.1. Rozsze
rzenie
i poprawa
infrastruktury
transportowej
1.1.2.
Wzmacnianie
synergii
mi dzy
ochron
rodowiska
a wzrostem

Działanie 4.5
Poprawa dost pno ci
mieszka dla
obywateli oraz
budowa i
modernizacja
infrastruktury
sanitacji
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PRIORYTET
VI
Wykorzystani
e walorów
naturalnych
i kulturowych
dla rozwoju
turystyki
i rekreacji

4.2.Wzmocnienie
potencjału
rozwojowego
o rodków
subregionalnych
i małych miast
5.1. Rozwój
społecze stwa
obywatelskiego
i integracji
regionalnej
5.3. Promocja
i zwi kszanie
atrakcyjno ci
turystycznej
i rekreacyjnej
regionu w oparciu
o walory
rodowiska
przyrodniczego
i dziedzictwa
kulturowego
5.4. Kształtowanie
to samo ci regionu
oraz kreowanie
i promocja jego
produktu
3 cel horyzontalny:
Cel strategiczny
Budowa i
Zwi kszenie
modernizacja
konkurencyjno ci
infrastruktury
regionu w układzie
technicznej i
mi dzynarodowym
społecznej maj cej
Cele po rednie:
podstawowe
4. Aktywizacja
znaczenie dla wzrostu i modernizacja
konkurencyjno ci
obszarów
Polski
pozametropolitalny
ch
5 cel horyzontalny:
Wzrost
5. Rozwój
konkurencyjno ci
społecze stwa
polskich regionów
obywatelskiego
i przeciwdziałanie ich oraz kształtowanie
marginalizacji
wizerunku regionu
społecznej,
gospodarczej
i przestrzennej
6 cel horyzontalny:
Wyrównywanie szans
rozwojowych
i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich
Kierunki działa :
4.3.

1.3.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
liczby
i poprawa
jako ci miejsc
pracy

Priorytet 5 –
Tworzenie i
utrzymanie nowych
miejsc pracy oraz
zmniejszanie
bezrobocia.

1.3.1.
Przyci gni cie
na rynek pracy

Działanie 5.5
Aktywizacja osób z
grup znajduj cych si
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PRIORYTET
VII
Tworzenie
i poprawa
warunków dla
rozwoju
kapitału
ludzkiego

Wielofunkcyjny
rozwój obszarów
wiejskich
5.3. Promocja
i zwi kszanie
atrakcyjno ci
turystycznej
i rekreacyjnej
regionu w oparciu
o walory
rodowiska
przyrodniczego
i dziedzictwa
kulturowego
5.4. Kształtowanie
to samo ci regionu
oraz kreowanie
i promocja jego
produktu
2 cel horyzontalny:
Cel strategiczny
Budowa
Poprawa
jako ci
społecze stwa
kapitału ludzkiego i
informacyjnego
zwi kszenie
i poprawa jako ci
spójno ci społecznej,
ycia mieszka ców
6 cel horyzontalny:
województwa
Wyrównywanie szans Cele po rednie:
rozwojowych
1. Rozwój kapitału
i wspomaganie zmian społecznego
strukturalnych na
obszarach wiejskich

Kierunki działa :
1.2. Wzrost
poziomu
wykształcenia
i poprawa jako ci
kadr
1.3. Wzrost
zatrudnienia w
regionie i
przeciwdziałanie
bezrobociu
1.4. Podniesienie
standardów
ochrony zdrowia i
zmniejszenie ró nic
w dost pie do
wiadcze
zdrowotnych

i przedłu enie
aktywno ci
zawodowej
wi kszej liczby
osób oraz
modernizacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego

1.1.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
atrakcyjno ci
Europy i jej
regionów pod
wzgl dem
inwestycji
i zatrudnienia
1.3.
WYTYCZNA:
Zwi kszenie
liczby
i poprawa
jako ci miejsc
pracy
1.3.1.
Przyci gni cie
na rynek pracy
i przedłu enie
aktywno ci
zawodowej
wi kszej liczby
osób oraz
modernizacja
systemów
zabezpieczenia
społecznego
1.3.2.
Zwi kszenie
zdolno ci
adaptacyjnych
pracowników
i
przedsi biorstw
oraz

w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku
pracy.
Działanie 5.6.
Aktywizacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych.
(w ramach RPO WM
poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy
wspierane b d osoby
znajduj cy si w
trudnej sytuacji na
rynku pracy oraz
osoby
niepełnosprawne).
Priorytet 6 –
Poprawa zdolno ci
adaptacyjnych
pracowników i
przedsi biorstw
poprzez
inwestowanie w
kapitał ludzki

Działanie 6.2
Inwestowanie w
kapitał ludzki.
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elastyczno ci
rynku pracy
1.3.3.
Zwi kszenie
inwestycji w
kapitał ludzki
poprzez lepsz
edukacj i
popraw
kwalifikacji
1.3.5.
Wspieranie
utrzymania
dobrego
poziomu
zdrowia
pracowników
Tabela nr 5. Zgodno Priorytetów RPO WM z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 ,Strategi
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2007-2013.
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3. Realizacja polityk horyzontalnych
Działania realizowane w ramach RPO WM s zgodne z podstawowymi kierunkami
rozwoju wynikaj cymi z polityk wspólnotowych, w szczególno ci z: polityk ochrony
rodowiska, polityk rozwoju społecze stwa informacyjnego, polityk równych szans kobiet
i m czyzn, polityk zatrudnienia.
Polityka ochrony rodowiska
Polityka ochrony rodowiska opiera si na d eniu do wysokiego poziomu ochrony
rodowiska poprzez realizacj zasady zrównowa onego rozwoju. Zasada ta polega na d eniu
do zachowania równowagi pomi dzy ochron rodowiska, rozwojem gospodarczym i rozwojem
społecznym. Projekty realizowane w ramach RPO WM b d sprzyja ochronie rodowiska
naturalnego, a w przypadku jego zagro enia podejmowane b d odpowiednie rodki
zapobiegawcze. Kwestie ochrony przeciwpowodziowej (w tym projekty w zakresie „Systemu
Monitoringu i Osłony Kraju”) oraz dostosowywanie si do zmian klimatycznych b d
traktowane horyzontalnie w ramach ka dego priorytetu RPO WM. W trakcie realizacji
programu b d promowane technologie niskow glowe i energooszcz dne a tak e podejmowane
działania zach caj ce przedsi biorstwa poszukiwania efektywnych sposobów redukcji gazów
cieplarnianych. Horyzontalnie potraktowana zostanie kwestia sprawno ci energetycznej
zarówno na poziomie programu jak i projektów. Poprawa sprawno ci energetycznej b dzie
jednym z kryteriów wyboru projektów we wszystkich priorytetach RPO WM.
Z przeprowadzonej na etapie programowania rozwoju regionalnego analizy mo liwo ci
rozwojowych województwa mazowieckiego wynika, e w województwie mazowieckim
szczególnie niekorzystnie kształtuje si sytuacja w zakresie infrastruktury oczyszczania cieków
i zagospodarowania odpadów.
Głównym zało eniem RPO WM jest poprawa stanu rodowiska naturalnego
województwa mazowieckiego tak, aby uczyni region, zgodnie z odnowion Strategi
Lizbo sk , atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy.
W tym kontek cie w procesie programowania RPO WM du y nacisk poło ono na takie
przygotowanie działa , aby słu yły one zachowaniu równowagi rodowiskowej, ekonomicznej i
społecznej.
Bezpo rednie odniesienie do kwestii zwi zanych z polityk ochrony
znajduje si w Priorytecie IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka.

rodowiska

Wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WM b d uwzgl dniały zasady polityki
ochrony rodowiska. Projekty współfinansowane w ramach Programu b d w pełni zgodne z
postanowieniami
dyrektyw
oo ,
siedliskowej
i
ptasiej.
W
fazie
zastosowane
odpowiednie
kryteria
kwalifikacyjne
wyboru
projektów
zostan
celem zagwarantowania,
e projekty spełniaj
wymagania nakre lone przez
powy ej wymienione dyrektywy. Współfinansowanie projektów, które negatywnie
oddziaływaj
na potencjalne obszary Natura 2000 (tzn. te obszary, które w
opinii Komisji Europejskiej powinny zosta wyznaczone 1 maja 2004 roku, ale nie
zostały wyznaczone przez Polsk ), nie b dzie dozwolone.
Jednocze nie w strukturach Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM utworzone zostanie
stanowisko do monitorowania i zbierania informacji w zakresie wdra ania wymiaru
rodowiskowego. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna b dzie w szczególno ci za udzielanie
porad oraz wskazówek w zakresie praktycznej implementacji działa
rodowiskowych na
wszystkich poziomach realizacji RPO WM.

76

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Polityka równych szans
Polityka równych szans poprzez zapewnienie równo ci płci przyczynia si
pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany wiadomo ci.

do

Zgodnie z artykułem 16 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
r. wszystkie działania w ramach RPO WM b d odbywały si z poszanowaniem zasady
równo ci szans i zapobiegania dyskryminacji mniejszo ci oraz osób niepełnosprawnych
zarówno na poziomie Programu, jak równie na poziomie realizacji projektów. Na etapie
programowania zapewniono dost p do informacji i mo liwo wpływu na zapisy dokumentu.
Wzmacnianie polityki równych szans w ramach RPO WM nale y rozumie jako
uwzgl dnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych
zagro onych
W ka dym priorytecie RPO WM wskazano na stosowanie zasady równo ci szans przy
aplikowaniu o rodki unijne. Wymaga si stosowania zasady równo ci szans przez beneficjenta,
który b dzie musiał wykaza zgodno zgłaszanego projektu z polityk równych szans zarówno na
etapie ubiegania si o dofinansowanie projektu jak równie w toku realizacji projektu, co znajduje
potwierdzenie we wska nikach monitoringu w zakresie nowych miejsc pracy z zachowaniem
równego dost pu dla kobiet i m czyzn. Polityka równych szans poprzez zapewnienie równo ci płci
przyczyni si do pozytywnych zmian na rynku pracy oraz zmiany wiadomo ci. Działania
realizowane w zakresie infrastruktury społecznej poprawi
jej dost pno
dla osób
niepełnosprawnych.
Zasada równo ci szans jest stosowana na etapie wdra ania RPO WM, w tym poprzez
zapewnienie równego dost pu do udziału w pracach Komitetu Monitoruj cego.

Ponadto b d podejmowane odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji ze wzgl du na płe , ras lub pochodzenie etniczne, religi lub wiatopogl d,
niepełnosprawno , wiek lub orientacj seksualn na poszczególnych etapach realizacji RPO
WM.
Polityka rozwoju społecze stwa informacyjnego
Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju społecze stwa informacyjnego opiera si na
inspirowaniu bada nad rozwojem i stosowaniem nowych technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych, upowszechnianiu Internetu, a tak e wspieraniu post pu technicznego
oraz tworzeniu warunków prawnych i technicznych niezb dnych do podniesienia
konkurencyjno ci podmiotów gospodarczych.
Polityka rozwoju społecze stwa informacyjnego jest uwzgl dniania podczas
programowania, wdra ania, monitoringu i ewaluacji rezultatów wykorzystania funduszy.
Działania słu ce rozwojowi społecze stwa informacyjnego oraz powi zanie z tym
wspomaganie rozwoju innowacyjno ci uznano za jeden z głównych kierunków tworzenia
warunków dla wzrostu konkurencyjno ci regionu. Rezultatem takich działa jest ma by
upowszechnienie dost pu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszka com dost pu do
informacji.
Realizacji tego zamierzenia b d słu y projekty realizowane w ramach wszystkich
Priorytetów RPO WM, w szczególno ci Priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.
Wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WM b d uwzgl dniały zasady polityki
rozwoju społecze stwa informacyjnego.
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Polityka zatrudnienia
Do najwa niejszych celów polityki zatrudnienia nale : osi gni cie pełnego
zatrudnienia, poprawa jako ci i efektywno ci pracy, a tak e wzmocnienia spójno ci społecznej
oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego.
Cho głównym ródłem rodków na realizacj polityki zatrudnienia w perspektywie
2007-2013 jest Europejski Fundusz Społeczny to zgodnie z zasad komplementarno ci
i spójno ci z innymi politykami wspólnotowymi do realizacji celów polityki zatrudnienia
przyczynia si b d równie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Funduszu Spójno ci.
Gospodarka województwa mazowieckiego rozwija si bardzo dynamicznie, lecz
wzrostowi temu towarzysz pogł biaj ce si dysproporcje mi dzy bogatym obszarem
aglomeracji warszawskiej a biednymi peryferiami.
W ramach RPO WM realizowane b d projekty inwestycyjne maj ce na celu realizacj
warunków koniecznych wzrostu i zatrudnienia poprzez zapewnienie dost pno ci niezb dnej
infrastruktury dla podmiotów gospodarczych.
D enie do realizacji celu, jakim jest poprawa konkurencyjno ci regionu zapewni wzrost
zatrudnienia i osi gni cie spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
Wszystkie projekty realizowane w ramach RPO WM b d uwzgl dniały zasady polityki
zatrudnienia.
Polityka konkurencji
Polityka konkurencji nale y do najwa niejszych polityk Unii Europejskiej, która
gwarantuje sprawne funkcjonowanie jednolitego europejskiego rynku. Jednym z elementów
realizacji polityki konkurencji jest przestrzeganie zasad zwi zanych z udzielaniem pomocy
publicznej.
W celu pełnej zgodno ci działa podejmowanych w ramach RPO WM z polityk
konkurencji Unii Europejskiej Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zapewnia, e wszelka pomoc
publiczna udzielona w ramach programu operacyjnego spełnia zasady proceduralne i materialne
w zakresie pomocy publicznej, obowi zuj ce w momencie przyznania wsparcia publicznego.
Ponadto zasady dotycz ce projektów dochodowych b d równie przestrzegane w Programie.
Instytucja Zarz dzaj ca zapewnia, e ka de wsparcie stanowi ce pomoc publiczn udzielane
w ramach programu, b dzie zgodne z przepisami dotycz cymi udzielania tej pomocy,
obowi zuj cymi w momencie udzielania wsparcia.
Instytucja Zarz dzaj ca zapewni, e zamówienia publiczne, w tym udzielone koncesje,
zwi zane z projektami finansowanymi z pomocy Funduszy Strukturalnych s zgodne z Dyrektyw
2004/17/WE, 2004/18/WE, Rozporz dzeniem WE Nr 1564/2005 lub stosownymi postanowieniami
Traktatu.
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4. Komplementarno , demarkacja i koordynacja RPO WM z innymi programami
realizowanymi w ramach polityk WE.
Komplementarno

rodki EFRR w ramach RPO WM b d jedynym z instrumentów finansowych
realizuj cym projekty wzmacniaj ce procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w
latach 2007-2013. Równie istotnymi ródłami finansowania b d rodki EFRR, EFS oraz
Funduszu Spójno ci alokowane w PO realizuj cych na poziomie kraju Polityk Spójno ci w
ramach NSRO, jak równie rodki udost pnione Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.
Dla zapewnienia maksymalnej efektywno ci wykorzystania rodków w ramach ww.
polityk zapewnione zostanie komplementarne wsparcie wszystkich instrumentów ww. polityk, a
tak e okre lone zostan wyra ne mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegaj ce podwójnemu
finansowaniu.
Polityka Spójno ci
Wzajemna komplementarno wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO
została zaprojektowana w ten sposób, e programy krajowe (POIi , POIG i POKL – komponent
centralny) wspieraj przedsi wzi cia o zasi gu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub
mi dzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO WM i regionalnego komponentu POKL
b d miały zasi g regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach
przygranicznych, b d realizowane działania transgraniczne w ramach programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (EWT).
Wszystkie ww. działania s projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak aby
zmaksymalizowa efekty wydatkowania rodków Wspólnoty.
•
•
•
•

Działania w ramach RPO WM s komplementarne do:
Działa w ramach PO IG – w szczególno ci w zakresie: inwestycji w innowacje, bada i
rozwoju nowoczesnych technologii, przedsi biorczo ci, społecze stwa informacyjnego;
Działa w ramach PO I – w szczególno ci w zakresie: transportu, rodowiska,
energetyki, infrastruktury społecznej;
Działa w ramach PO RPW - w szczególno ci w zakresie: infrastruktury drogowej,
instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wy szego oraz infrastruktury społecze stwa
informacyjnego;
Działa transnarodowych i mi dzyregionalnych maj cych charakter transgraniczny,
współfinansowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej. Projekty
tworzone w ramach wymienionych Programów b d mo liwe do zrealizowania tylko na
terenach województwa nale cych do strefy przygranicznej oraz wył cznie w cisłej
współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przedsi wzi cia realizowane ze rodków EFRR i Funduszu Spójno ci przyczynia si
b d do sprawnej i efektywnej realizacji celów POKL, finansowanego z EFS. Ró norodne
wparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach POKL, w poł czeniu z efektami inwestycji
infrastrukturalnych, umo liwi szybsze osi gni cie celów spójno ci społecznej, gospodarczej i
terytorialnej.
Kryterium demarkacji projektów do odpowiedniego programu (RPO WM lub PO) b dzie
stanowi : warto projektu, obszar realizacji projektu.
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Wspólna Polityka Rolna
RPO WM b dzie, w synergiczny sposób z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wspierał wspólne obszary interwencji skierowane
na rozwój obszarów wiejskich, takie jak: infrastruktura ochrony rodowiska, infrastruktura
społeczna, wspieranie przedsi biorczo ci.
Zadania realizowane w ramach PROW b d współfinansowane ze rodków EFRROW.
Musz wypełnia zało enia Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 i powinny by realizowane w miejscowo ciach gmin poło onych na obszarach
wiejskich. B d to przede wszystkim projekty małe o zasi gu lokalnym, obejmuj ce
maksymalnie kilka miejscowo ci.
W ramach RPO WM realizowane b d projekty w ramach rodków EFRR,
komplementarne do działa współfinansowanych ze rodków PROW. Wspierane b d zadania
o znaczeniu regionalnym lub lokalnym, maj ce wpływ na rozwój regionu lub jego cz ci,
odzwierciedlaj ce polityk
rozwoju prowadzon
przez Samorz d Województwa
Mazowieckiego, której podstaw stanowi SRWM.
Kwalifikowalno działa do odpowiedniego programu (RPO WM lub PROW) b dzie
uzale niona przede wszystkim od warto ci projektu oraz terenu, na którym ma by realizowany.
Wspólna Polityka Rybacka
RPO WM b dzie, w synergiczny sposób z Programem Operacyjnym Zrównowa ony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013,
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), wspierał wspólne obszary
interwencji skierowane na rozwój obszarów zale nych od rybactwa.
Ze wzgl du na poło enie geograficzne regionu, RPO WM wykazuje komplementarno
w stosunku do działa realizowanych w ramach ww PO jedynie w zakresie wsparcia dla
gospodarstw i przedsi biorstw zajmuj cych si produkcj i przetwórstwem rybnym
ródl dowym oraz ochrony rodowiska.
Szczegółowe informacje nt. komplementarno ci
Szczegółowe zapisy odno nie komplementarno ci działa realizowanych w ramach RPO
WM i innych programów realizuj cych polityki WE znajduj si w dalszej cz ci niniejszego
dokumentu, przy opisach Priorytetów RPO WM.
Demarkacja
W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania si interwencji poszczególnych
programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ci,
EFRROW i EFR, Instytucja Zarz dzaj ca b dzie stosowa si do zapisów „Linii demarkacyjnej
pomi dzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójno ci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej
Polityki Rybackiej” – dokumentu akceptowanego przez Komitet Koordynacyjny NSRO i jego
ustalenia s obowi zuj ce dla wszystkich IZ RPO.
Ww. dokument szczegółowo okre la kryteria rozgraniczaj ce (demarkacj ), które
opieraj si głównie na: zasi gu terytorialnym działa , warto ci projektów, rodzaju beneficjenta
itd. Dokument ten jest efektem uzgodnie wszystkich instytucji zaanga owanych w
programowanie rozwoju na lata 2007-2013.
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Mechanizmy koordynacji
Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji mi dzy RPO a pozostałymi PO na etapie ich
realizacji, zapewnione zostan nast puj ce narz dzia koordynacji:
1. Komitet Koordynacyjny NSRO (w którym uczestniczy b d równie przedstawiciele IZ
PROW oraz IZ PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich),
2. Komitety Monitoruj ce RPO oraz Podkomitety Monitoruj ce PO KL,
3. Cross-checking projektów,
4. O wiadczenia beneficjentów.
Komitet Koordynuj cy NSRO powoła grup robocz , zło on z przedstawicieli
wszystkich instytucji zarz dzaj cych programami finansowanych ze rodków EFRR, EFS,
EFRROW i EFR. Zadaniem powy szej grupy roboczej b dzie opracowanie propozycji
mechanizmów kontroli krzy owej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych
programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie
projektów, wspólny dost p do baz danych). Celem ww. działa b dzie unikanie podwójnego
finansowania projektów i zagwarantowanie przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej.
Ponadto, koncentracja instytucji zaanga owanych we wdra anie RPO, komponentu
regionalnego PO KL, EWT oraz niektórych działa PROW w Urz dzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego, sprzyja b dzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz
optymalizacji wdra ania wszystkich programów. Koordynacja działa podejmowanych w
ramach RPO WM i POKL b dzie mo liwa poprzez zapewnienie wzajemnego udziału
przedstawicieli Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM i Instytucji Po rednicz cej POKL w
Komitecie Monitoruj cym RPO WM i Podkomitecie Monitoruj cym POKL.
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III. Priorytety
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
Cel główny
Poprawa konkurencyjno ci Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsi biorczo ci.
Cele szczegółowe
−

−

−
−
−

−

Zwi kszenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału
infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania
i przedsi wzi cia rozwojowe.
Rozwój sieci powi za gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów
i powi za kooperacyjnych mi dzy przedsi biorstwami i przedsi biorstwami a sfer
badawczo - rozwojow .
Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu i zwi kszenie dost pno ci do usług
konsultacyjnych i doradczych.
Zwi kszenie dost pno ci firm do kapitału zewn trznego poprzez tworzenie systemu
wsparcia finansowego przedsi biorstw.
Podniesienie konkurencyjno ci mikroprzedsi biorstw i MSP poprzez dostosowanie do
wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dost pu do nowych technologii, systemów
certyfikacji i jako ci.
Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie
endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego poło enia regionu i rezerw terenowych dla
inwestycji.

Kategorie interwencji
01 - Działalno B+R prowadzona w o rodkach badawczych
02 - Infrastruktura B+R (w tym wyposa enie w sprz t, oprzyrz dowanie i szybkie sieci
informatyczne ł cz ce o rodki badawcze) oraz specjalistyczne o rodki kompetencji
technologicznych
03 - Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy mi dzy MSP, mi dzy MSP a innymi
przedsi biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa
pomaturalnego, władzami regionalnymi, o rodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi
i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+R, w szczególno ci w MSP (w tym dost p do usług
zwi zanych z B+R w o rodkach badawczych)
05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi biorstw i grup przedsi biorstw
06 – wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla
rodowiska (wdro enie efektywnych systemów zarz dzania rodowiskiem, wdro enie i
stosowanie/u ytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdro enie czystych
technologii do działalno ci produkcyjnej przedsi biorstw
07 - Inwestycje w przedsi biorstwa bezpo rednio zwi zane z dziedzin bada i innowacji
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsi biorstw przez uczelnie, istniej ce o rodki B+R
i przedsi biorstwa, itp.)
08 - Inne inwestycje w przedsi biorstwa
09 - Inne działania maj ce na celu pobudzanie bada , innowacji i przedsi biorczo ci w MSP
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Uzasadnienie
Priorytet ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjno ci regionu oraz innowacyjno ci
gospodarki regionu.
Zgodnie z zapisami odnowionej Strategii Lizbo skiej jako priorytet uznano: uczyni
Europ bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania i pracy, uczyni z wiedzy
i innowacji o działa na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie, kształtowa polityki w
sposób pozwalaj cy przedsi biorstwom tworzy wi cej i lepszych miejsc pracy.
Dla realizacji tak sformułowanych priorytetów w ramach RPO WM kluczowe znaczenie
ma rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja tego celu b dzie mo liwa
poprzez wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci i sektora badawczo-naukowego.
Istnieje potrzeba likwidacji barier rozwojowych zwi zanych z prowadzeniem
działalno ci gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Na Mazowszu głównymi
barierami dla rozwoju przedsi biorstw jest: brak terenów wyposa onych w infrastruktur
inwestycyjn , brak kapitału własnego na zało enie przedsi biorstwa, jego rozwój i wdra anie
systemów jako ci i zarz dzania; problemy z uzyskaniem zewn trznego finansowania
(szczególnie problem ten dotyczy MSP); niskie nakłady inwestycyjne; ograniczony dost p do
bada i innowacji, wysoko zamortyzowany maj tek trwały przy braku rodków na modernizacj
techniczn ; utrudniony dost p do usług konsultacyjnych i doradczych; niski stan rozwoju
instytucji otoczenia biznesu oraz niedostateczna promocja przedsi biorstw i rozwoju
technologicznego MSP.
Małe i rednie przedsi biorstwa s motorem inicjatyw w zakresie przedsi biorczo ci,
innowacji oraz przyczyniaj si do poprawy spójno ci gospodarczej i społecznej na poziomie
regionalnym i lokalnym. W zwi zku ze słab konkurencyjno ci podmiotów gospodarczych
konieczne jest: skupienie działa na bezpo rednim wspieraniu przedsi biorczo ci, szczególnie w
subregionach i na obszarach problemowych a tak e zwi kszenie dost pu do usług wiadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu. W przyszło ci – w przypadku osi gni cia zakładanego w
tym obszarze celu, istnieje mo liwo
przesuni cia proporcji w kierunku preferowania
instrumentów po redniego wsparcia przedsi biorczo ci.
Obecnie instytucje otoczenia biznesu skupione s głównie w Warszawie, zakres
i jako
wiadczonych przez nie usług jest zró nicowana, o rodki s słabo wyposa one pod
wzgl dem technicznym, odnotowuje si tak e braki kadrowe. Oferta usług nie jest dostosowana
do potrzeb przedsi biorstw innowacyjnych i wspierania transferu innowacji. Regionalne i
lokalne fundusze po yczkowe i por cze kredytowych wymagaj dokapitalizowania.
Poprawa konkurencyjno ci regionu b dzie opiera si na wykorzystaniu endogenicznego
potencjału, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umo liwienia lokalizacji
działalno ci gospodarczej, badawczo-rozwojowej i pochodnych. W porównaniu do Warszawy
pozostała cz
województwa wypada zdecydowanie niekorzystnie zarówno pod wzgl dem
terenów pod inwestycje i dróg dojazdowych jak i przygotowania ofert inwestycyjnych
sprzyjaj cych prowadzeniu działalno ci gospodarczej. Skupienie działalno ci badawczorozwojowej, gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Warszawie jest wynikiem
niedostatecznego rozwoju infrastruktury inwestycyjnej poza obszarem metropolitalnym.
Natomiast w subregionach znajduj si zarówno zasoby terenów nie uzbrojonych w
infrastruktur techniczn jak i terenów poprzemysłowych i powojskowych, które mog sta si
dogodnym miejscem lokalizacji przedsi biorstw.
W sferze działalno ci badawczo – rozwojowej w Polsce obserwuje si wyra n
dominacj województwa mazowieckiego. Jednak, pomimo dobrej lokaty województwa w
porównaniu z regionami Polski w strukturze nakładów na działalno B+R dominuje bud et
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pa stwa, konieczne jest zatem zwi kszenie zaanga owania nakładów prywatnych w tym
obszarze. Obecnie relacje tak w zakresie współpracy jak i wymiany informacji mi dzy sfer
B+R, a sfer przedsi biorstw nie przedstawiaj si korzystnie. Jest to spowodowane
nast puj cymi przyczynami: znaczna cz
obecnych prac badawczych nie jest ukierunkowana
na rozwi zywanie konkretnych problemów i zaspokajanie potrzeb przedsi biorstw, o rodki
badawcze nie dysponuj nowoczesnym zapleczem technologicznym, wi kszo prowadzonych
bada to badania podstawowe.
Podejmowane działania maj na celu popraw stanu infrastruktury i podwy szenie
poziomu zaawansowania technologicznego, przełamanie impasu w obszarze powi za mi dzy
praktyk gospodarcz a sfer badawczo – rozwojow co przyczyni si do przezwyci enia
barier, które utrudniaj konkurowanie na rynku europejskim i wiatowym.
Tworzenie trwałych podstaw dla rozwoju regionu wymaga zatem wsparcia potencjału
badawczego i zintensyfikowania współpracy nauka - gospodarka, tak by umo liwi
generowanie i dyfuzj innowacji do gospodarki.
Promocja gospodarcza Mazowsza wymaga zintensyfikowania i skoordynowania działa .
Efekty dotychczas podejmowanych działa promocyjnych s niewystarczaj ce w odniesieniu do
potrzeb. Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych
technologii wymaga podj cia szeregu działa promuj cych zarówno region jako miejsce
lokalizacji inwestycji jak i przedsi biorców.
Stymulowanie rozwoju przedsi biorczo ci i innowacyjno ci gospodarki regionalnej
b dzie wzmocnione poprzez działania nakierowane na budow i rozwój społecze stwa
informacyjnego.
Działania podejmowane w ramach Priorytetu b d komplementarne do innych
istniej cych horyzontalnych instrumentów Wspólnotowych zajmuj cych si popieraniem
innowacji i konkurencyjno ci, jak np. Siódmy Program Ramowy, Program Konkurencyjno ci i
Innowacji oraz kształcenia ustawicznego (long life learning).
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
Realizowane b d działania maj ce na celu wzmocnienie konkurencyjno ci sfery
badawczo - rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju o rodków o wysokim potencjale
badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje słu ce potrzebom bada naukowych lub prac
rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budow , rozbudow i modernizacj
infrastruktury naukowo - badawczej jednostek naukowych i szkół wy szych oraz rozwój
infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.
Budowa potencjału innowacyjnego Mazowsza b dzie koncentrowa si na działaniach
na rzecz infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych oraz regionalnych procesów
proinnowacyjnych. W zakresie zwi kszenia innowacyjno ci przewiduje si wsparcie
powstawania i rozwoju przedsi biorstw innowacyjnych i wzmocnienia dyfuzji innowacji. W
tym zakresie przewidziane jest udzielanie bezpo redniego wsparcia inwestycji przedsi biorstw
w zakup nowych technologii i wdra anie innowacji o charakterze regionalnym, w szczególno ci
produktowych, procesowych, działalno
badawczo-rozwojow , specjalistyczne wsparcie
doradcze, w zakresie innowacyjno ci. Stymulowanie podejmowania i wzmacniania współpracy
nauka- gospodarka odbywa si b dzie poprzez realizacj projektów celowych i wdro e
wyników prac B+R, wspieranie powi za kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym i klastrów słu cy transferowi nowych technologii i know-how, wsparcie
rozwoju instytucji otoczenia biznesu działaj cych na rzecz innowacyjno ci oraz rozwój
systemów informacji o innowacjach i promocji innowacyjno ci.
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Projekty w ramach priorytetu skierowane b d na rozwój MSP i podniesienie
konkurencyjno ci mazowieckich MSP na rynku regionalnym, krajowym i mi dzynarodowym.
Przewiduje si działania maj ce na celu zapewnienie odpowiednich warunków
rozpoczynania i prowadzenia działalno ci gospodarczej oraz wspomaganie tworzenia sieci MSP
nowopowstałych i funkcjonuj cych na rynku - na działania prorozwojowe, tworz ce nowe
miejsca pracy.
Przedsi biorcy b d mogli ubiega si o dotacje na przedsi wzi cia inwestycyjne w celu
rozpocz cia, rozszerzenia lub zmiany profilu działalno ci gospodarczej oraz tworzenie
i rozwijanie sieci i powi za kooperacyjnych mi dzy przedsi biorstwami i klastrów.
Realizowane b d równie projekty wsparcia dla przedsi biorstw we wprowadzaniu
przyjaznych rodowisku technologii oraz usprawnienia zarz dzania rodowiskiem, w tym w
zakresie pozwole zintegrowanych, oczyszczania cieków przemysłowych, ochrony powietrza
oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Dofinansowane b d
przedsi wzi cia
wprowadzaj ce
proekologiczne
technologie
(energooszcz dno ,
materiałooszcz dno , zmniejszenie wodochłonno ci produkcji, energia odnawialna,
zmniejszenie ilo ci wytwarzanych odpadów). Inwestycje zwi zane z rozbudow istniej cego,
zmian produktu i procesu produkcyjnego, celem dostosowania technologii i produktów do
wymaga rodowiskowych i dyrektyw unijnych.
Wsparcie biznesowe w ramach RPO b dzie skupia si na MSP. Jedynie w absolutnie
wyj tkowych przypadkach wsparcie dla du ych przedsi biorstw mo e by dopuszczone pod
nast puj cymi warunkami: 1) wyj tek, 2) wielko inwestycji poni ej 2 mln euro i 3) jasna i
znaczna korzy dla regionu. B dzie przestrzegany maksymalny proponowany próg 10%
bezpo redniego finansowania na wsparcie du ych przedsi biorstw.
Poprawa konkurencyjno ci regionu b dzie opiera si na wykorzystaniu endogenicznego
potencjału regionu, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umo liwienia
przedsi biorcom dost pu do infrastruktury terenów inwestycyjnych. W tym celu wspierane b d
projekty w zakresie uzbrajania terenów pod inwestycje.
System Instytucji Otoczenia Biznesu dla swej sprawno ci wymaga zwi kszenia
potencjału instytucjonalnego i usługowego poprzez wykreowanie nowych i wzmocnienie ju
istniej cych instytucji otoczenia biznesu oraz zapewnienie dost pu do usług konsultacyjnych i
doradczych dla MSP, w tym m.in. dotycz cych projektów maj cych za cel wdro enie w tych
przedsi biorstwach procesów przyjaznych rodowisku)
W ramach priorytetu realizowane b d projekty maj ce na celu rozwój instrumentów
finansowania działalno ci gospodarczej i inwestycyjnej funduszy po yczkowych i por cze
kredytowych. oraz dokapitalizowanie funduszy po yczkowych i por czeniowych działaj cych
na rynku regionalnym i lokalnym.
Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych
technologii wymaga podj cia szeregu działa promuj cych zarówno region jako miejsce
lokalizacji inwestycji jak i przedsi biorców.
Przewiduje si : wsparcie i integracj działa w zakresie marketingu i promocji
gospodarczej regionu, promocj przedsi biorców na targach, misjach gospodarczych czy
imprezach targowo-wystawienniczych, wspieranie i rozwój spójnych systemów informacji
w zakresie promocji przedsi biorczo ci i innowacyjno ci na Mazowszu, w tym stworzenie
internetowej bazy wiedzy o Mazowszu.
Do czasu przyj cia RIS Mazovia, które przewidziano na I kwartał 2008 r., wsparcie dla
innowacji b dzie realizowane w oparciu o przyj te w Strategii Rozwoju Województwa
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Mazowieckiego do roku 2020 kierunki działa . Po zatwierdzeniu dokumentu strategicznego
(RIS) system wdra ania wsparcia dla innowacji oraz mechanizmów transferu technologii b dzie
nast pował w oparciu o RIS Mazovia.
W pocz tkowym okresie realizacji RPO WM nie przewiduje si korzystania z Inicjatywy
JEREMIE. Natomiast nie wyklucza si mo liwo ci wykorzystania inicjatywy JEREMIE w
pó niejszym okresie.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu
Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu I b d komplementarne do nast puj cych
priorytetów RPO WM:
• Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza
• Priorytet IV rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
• Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
• Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji
• Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
gospodarki wodno – ciekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji, energii wytworzonej
z odnawialnych ródeł energii; systemów zarz dzania rodowiskiem.
Kryterium demarkacji: cele projektu, rodzaj beneficjenta.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu I b d komplementarne do Priorytetu IV.
Przedsi wzi cia dostosowuj ce przedsi biorstwa do wymogów ochrony rodowiska POIi .



Komplementarno dotyczy b dzie wsparcia MSP w zakresie działa inwestycyjnych
maj cych na celu dostosowywanie si do wymogów ochrony rodowiska.
Kryterium demarkacji: rodzaj beneficjenta.



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu I b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych POIG:
• O priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R - w zakresie wsparcia dla jednostek
naukowych i centrów doskonało ci,
• O priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji - w zakresie wsparcia odnawialnych
instrumentów finansowych,
• O priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsi wzi cia - w zakresie wsparcia
inwestycji innowacyjnych MSP,
• O priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji - w zakresie: wspierania powi za
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, wspierania Instytucji Otoczenia Biznesu
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i ich sieci, wspierania inwestycji dotycz cych tworzenia i rozwoju infrastruktury
wspieraj cej innowacje.
Kryterium
beneficjenta.

demarkacji:

wielko

projektu,

umiejscowienie

projektu,

charakter

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działania podejmowane w ramach Priorytetu I b d komplementarne do nast puj cych
osi priorytetowych POKL:
• Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsi biorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracuj cych,
• Priorytet V. Dobre rz dzenie,
• Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
• Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: działa
sprzyjaj cych rozwojowi i poprawie funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjno ci
pracowników i przedsi biorstw, wpływaj cych na rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do
adaptacji siły roboczej oraz sprzyjaj ce poprawie funkcjonowania systemu przewidywania i
zarz dzania zmian gospodarcz ; działa maj cych na celu popraw jako ci usług oraz polityk
zwi zanych z rejestracj działalno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;
zwi kszania poziomu zatrudnienia w ród osób młodych, zmniejszania bezrobocia w ród osób
znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwi kszania poziomu
zatrudnienia w ród osób starszych; rozwoju wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły
roboczej oraz sprzyjaj cych poprawie funkcjonowania systemu przewidywania i zarz dzania
zmian gospodarcz .
Działania skierowane do POKL b d uzupełniały działania podejmowane w ramach
RPO WM.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu I nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu I b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych PROW:
• O 1. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego, Działanie Zwi kszanie
warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej,
• O 3. Jako
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie Ró nicowanie w kierunku działalno ci nierolniczej, Działanie: Tworzenie i
rozwój mikroprzedsi biorstw,
• O 4. LEADER, Działanie. Wdra anie lokalnych strategii rozwoju.
Kryterium demarkacji: charakter beneficjenta, przedmiot projektu, umiejscowienie
projektu.
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Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu I przewiduje si komplementarno ci z działaniami realizowanymi
w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich
2007-2013 w zakresie wsparcia dla gospodarstw i przedsi biorstw zajmuj cych si produkcj i
przetwórstwem rybnym ródl dowym:
• O priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo ródl dowe, przetwórstwo i rynek rybny
produktów rybołówstwa i akwakultury,
• O priorytetowa 4. Zrównowa ony rozwój obszarów zale nych od rybactwa.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
inwestycji w przetwórstwo i wprowadzanie ryb do obrotu; zrównowa onego rozwoju obszarów
zale nych głównie od rybactwa.
Kryterium demarkacji: charakter beneficjenta, przedmiot projektu, umiejscowienie
projektu.
Spodziewane rezultaty
•
•
•
•
•
•
•

Realizacja projektów w ramach priorytetu przyczyni si do:
wzrostu poziomu konkurencyjno ci jednostek naukowych poprzez unowocze nienia
bazy naukowo-badawczej,
rozszerzenia i wzmocnienia powi za sfery B+RT z sektorem prywatnym i wzrost
transferu wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki,
zwi kszenia liczby nowopowstałych MSP oraz przedsi biorstw innowacyjnych,
wzrostu udziału inwestycji kapitałowych w przedsi wzi cia o charakterze
innowacyjnym,
zwi kszenie dost pno ci i wzrost jako ci usług biznesowych w tym w zakresie
zewn trznego wsparcia finansowego dla przedsi biorstw,
rozszerzenia i wzbogacenia oferty inwestycyjnej poprzez utworzenie nowych terenów
inwestycyjnych,
wzrost promocji gospodarczej regionu.

Zestawienie głównych grup beneficjentów
-

jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadaj ce osobowo prawn ,
jednostki naukowe,
szkoły wy sze,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn (nie wymienione
wy ej),
organizacje pozarz dowe,
ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków wyznaniowych,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy.

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 2. Wska niki produktu dla Priorytetu I.
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Nazwa wska nika

Liczba projektów z zakresu B+R,
w tym w MSP
Liczba projektów mikro
z
zakresu małe
bezpo redniej
rednie
pomocy
inwestycyjnej dla w tym:
przedsi biorstw
projekty
w podziale na:
ograniczaj ce
negatywne
oddziaływanie
na rodowisko
wM P
Liczba
projektów
współpracy
pomi dzy przedsi biorstwami a
jednostkami badawczymi
Liczba przedsi biorstw
obj tych wsparciem
w zakresie innowacji

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Zakładana
warto w
roku
docelowy
m 2013

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

szt.

0

320

rocznie

IZ

szt.
szt.

0
0

600
400

szt.

0

200
rocznie

IZ

szt.

0

200

szt.

0

200

rocznie

IZ

szt.

0

200

rocznie

IZ

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

Tabela wska ników 3. Wska niki rezultatu dla Priorytetu I.
Nazwa wska nika

Liczba utworzonych miejsc pracy w
zakresie B+R - etaty badawcze
(najlepiej w okresie 5 lat od
rozpocz cia projektu)
W tym
Kobiety
M czy ni
Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto, zatrudnienie w pełnym
wymiarze czasu, we wspartych
przedsi biorstwach
W tym
Kobiety
M czy ni
Dodatkowe inwestycje wykreowane
dzi ki wsparciu
Wzrost nakładów na działalno
B+R w przedsi biorstwach
dofinansowanych w ramach
działania

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Zakładana
warto w
roku
docelowy
m 2013

szt.

0

40

szt.

0

20

rocznie

IZ

szt.

0

20

rocznie

IZ

szt.

0

1000

szt.

0

500

rocznie

IZ

szt.

0

500

rocznie

IZ

mln

0

400

rocznie

IZ

mln

0

14

rocznie

IZ

rocznie

rocznie

IZ

IZ
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Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Cel główny
Rozwój społecze stwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsi wzi
ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

wynikaj cych

Cele szczegółowe
−
−
−

Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
Rozwój e- usług dla obywateli
Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

Kategorie interwencji
10 - Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
11 - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dost p, bezpiecze stwo, interoperacyjno ,
zapobieganie zagro eniom, badania, innowacje, tre ci cyfrowe, itp.)
13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)
14 - Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci, itp.)
15 - Inne działania maj ce na celu popraw dost pu MSP do ICT i ich wydajne u ytkowanie
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami odnowionej Strategii Lizbo skiej przyspieszenie post pu
cywilizacyjnego i wzrost konkurencyjno ci gospodarki powinny nast pi poprzez budowanie
społecze stwa informacyjnego, elektronicznej gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy.
Rozwój regionu zale e b dzie od sprostania wymogom konkurencji, innowacji, rozwoju
produktów i usług oraz jako ci i kreatywno ci rynków niszowych.
Województwo mazowieckie z warto ci generalnego wska nika dost pno ci e-usług na
poziomie 30% zajmuje 12 miejsce po ród regionów kraju. Poza podregionem metropolitalnym i
strefami otoczenia byłych miast wojewódzkich na obszar województwa składaj si strefy
zagro enia wykluczeniem informacyjnym, b d peryferyjne strefy realnie pogł biaj cego si
wykluczenia informacyjnego. Silne zró nicowanie społeczne jest powi zane tak e z rosn c
„przepa ci cyfrow ” pomi dzy subregionami, bran ami przemysłu czy grupami społecznymi.
Rozwój województwa mazowieckiego uzale niony jest od dost pno ci cyfrowej,
poziomu innowacyjno ci oraz zdolno ci do wykorzystania technologii ICT tak w gospodarce,
nauce jak i ochronie zdrowia. Na budow potencjału innowacyjnego wpływa tak e absorpcja
innowacyjnych rozwi za przez administracj publiczn oraz proinnowacyjna aktywno
mieszka ców.
Urz dy województwa mazowieckiego nale do najgorzej wyposa onych w rozwi zania
sieciowe ró nych typów w kraju. Dost p urz dów do Internetu zapewniaj zró nicowane
technologie sieciowe, w których przewa a modem cyfrowy ISDN, czego skutkiem s
utrudnienia w korzystaniu z multimedialnych zasobów Internetu. Dost p do szerokopasmowego
Internetu2 wpłynie zarówno na usprawnienie pracy jak i zwi kszenie udost pnienia usług
publicznych wiadczonych drog elektroniczn . Dotychczas władze samorz dowe tylko w

2

Szerokopasmowy dost p do Internetu -dost p typu stałego z pr dko ci wy sz od 200kb/s - definicja na
podstawie komunikatu Komisji Europejskiej Connecting Europe at High Speed: National Broadband Strategies
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niewielkim stopniu inwestowały w systemy wiadcz ce e-usługi publiczne (12 miejsce w ród
regionów kraju).
Region cechuje słaby rozwój e-usług na wszystkich stopniach zaawansowania w
zwi zku z powy szym konieczne jest zapewnienie mieszka com województwa powszechnego
dost pu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza wiadczonych przez
administracj lokaln i regionaln , równie poprzez ogólnodost pne punkty dost pu do
Internetu.(PIAP).
Rozwój gospodarczy regionu zwi zany jest silnie z poziomem innowacyjno ci firm
sektora ICT oraz zdolno ci firm z bran u ytkuj cych ICT do wykorzystania tych technologii
w produkcji oraz usługach.
W celu zwi kszenia konkurencyjno ci i innowacyjno ci konieczne jest równie wsparcie
i usługi na rzecz MSP w procesie wdra ania i skutecznego wykorzystywania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) lub wykorzystywania nowych pomysłów.
Budowa i rozwój społecze stwa informacyjnego wspierana b dzie przez wszystkie
priorytety RPO WM.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu.
W ramach priorytetu działania koncentrowa si b d si na niwelowaniu dysproporcji
w rozwoju technologii informacyjno komunikacyjnych, szczególnie na obszarach o niskim
wska niku potencjału e-Rozwoju poprzez realizacj projektów informatyzacji województwa
(sieci szerokopasmowe3), przedsi wzi cia pozwalaj ce na rozwój e-usług publicznych
dost pnych dla obywateli i przedsi biorców o wymiarze regionalnym i lokalnym (m.in.
infrastruktura administracji publicznej, infrastruktury informacji przestrzennej działaj cej na
poziomie lokalnym i regionalnym) oraz rozwoju ICT dla przedsi biorstw.
Realizowane b d
przedsi wzi cia z zakresu przeciwdziałanie wykluczeniu
informacyjnemu, w tym budowy lub rozbudowy szkieletowych lokalnych i regionalnych sieci
szerokopasmowych ł czonych z sieci szerokopasmow na poziomie centralnym; budowy,
rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej dla nauki, rozwoju zaawansowanych
aplikacji i usług teleinformatycznych dla rodowiska naukowego, budowa, przebudowa lub
wyposa enie centrów zarz dzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi oraz budowa,
rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych.
Stworzenie systemu usług on-line dost pnych dla mieszka ców i przedsi biorców,
platformy zintegrowanych usług publicznych, Publicznych Punktów Dost pu do Internetu
(PIAP4) oraz innych usług społecze stwa informacyjnego powi zanych z serwisem
informacyjno-komunikacyjnym. Szczególnie w strefach zagro enia wykluczeniem cyfrowym
zwi kszenie dost pu do Internetu powinno nast pi poprzez sie ogólnodost pnych placówek
publicznych, w których ka dy b dzie mógł skorzysta nieodpłatnie z Internetu, w tym w
szczególno ci poprzez dost p do komputerów podł czonych do Internetu (PIAP).
Zapewnienie rozwoju systemów wspomagania zarz dzania terytorium nast pi
w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarz dzania na
poziomie regionalnym i lokalnym, w tym rozwi zania GIS5. W celu wprowadzenia e-usług na

4

PIAP- to ogólnodost pne placówki publiczne, w których ka dy b dzie mógł skorzysta z nieodpłatnie dost pu do
Internetu np. dzi ki dost powi do komputerów podł czonych do Internetu, hot spotów, telematów.
5
GIS - System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System)
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Mazowszu prowadzone b d działania maj ce na celu zapewnienia i modernizacji infrastruktury
informatycznej urz dów administracji publicznej, publicznej ochrony zdrowia.
Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP b dzie koncentrowa
si w obszarze wsparcia dla przedsi biorstw wiadcz cych e-usługi lub udost pniaj cych tre ci
cyfrowe, tak e na potrzeby lokalnej społeczno ci.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu II b d komplementarne do nast puj cych
priorytetów RPO WM:
• Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
• Priorytet III. Regionalny system transportowy
• Priorytet IV rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
• Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
• Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji
• Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
gospodarki wodno – ciekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji, energii wytworzonej
z odnawialnych ródeł energii; systemów zarz dzania rodowiskiem; budowy zbiorników
wodnych.
Kryterium demarkacji: cele projektu, rodzaj beneficjenta.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu II b d komplementarne do Priorytetu
XIV. Infrastuktura szkolnictwa wy szego POIi .
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
infrastruktury społecze stwa informacyjnego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych w
szkolnictwie wy szym w nauczaniu/kształceniu.
Kryterium demarkacji: charakter/cel projektu.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu II b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych POIG:
• O priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R - w zakresie infrastruktury informatycznej
jednostek naukowych,
• O priorytetowa 7. Społecze stwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w zakresie poprawy warunków prowadzenia działalno ci gospodarczej poprzez
zwi kszenie dost pno ci zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług
publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsi biorców,
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•

Osi priorytetowej 8. Społecze stwo informacyjne – zwi kszanie innowacyjno ci
gospodarki - w zakresie wspierania inwestycji z zakresu ICT prowadzonych przez MSP.
Kryterium demarkacji: charakter projektu, rodzaj wnioskodawcy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działania podejmowane w ramach Priorytetu II b d komplementarne do nast puj cych
osi priorytetowych POKL:
• Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsi biorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracuj cych
• Priorytet III Wysoka jako systemu o wiaty
• Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
• Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania realizowane w ramach POKL w zakresie e-umiej tno ci maj
wył cznie uzupełniaj cy do przedsi wzi realizowanych w ramach RPO WM.

charakter

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu II nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu II b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych PROW:
• O 3. Jako
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej, Działanie: Tworzenie i
rozwój mikroprzedsi biorstw,
• O 4. LEADER, Działanie. Wdra anie lokalnych strategii rozwoju.
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami w zakresie rozwoju
technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwoju e-usług publicznych o wymiarze
regionalnym i lokalnym (m.in. infrastruktura administracji publicznej).
Kryterium demarkacji: wielko

projektu, umiejscowienie projektu.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu II nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013.
Spodziewane rezultaty
Priorytet ukierunkowany jest na:
• rozwój nowoczesnej infrastruktury informatycznej, w tym infrastruktury teleinformatycznej
nauki, administracji samorz dowej, publicznej ochronie zdrowia i MSP (w tym np. Rozwój
elektronicznej administracji w samorz dach województwa mazowieckiego wspomagaj cej
niwelowanie dwudzielno ci potencjału województwa)
• stworzenie systemu e-usług w regionie,
• wzrost bezpiecze stwa e-usług,
• wzrost wykorzystania technologii informatycznych przez społecze stwo.
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•

Wzrost wykorzystania
przedsi biorców

technologii

informatycznych

i

komunikacyjnych

przez

Zestawienie głównych grup beneficjentów
-

jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadaj ce osobowo prawn ,
zakłady opieki zdrowotnej działaj ce w publicznym systemie ochrony zdrowia,
jednostki naukowe,
szkoły wy sze,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn (nie wymienione
wy ej),
organizacje pozarz dowe,
ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków wyznaniowych,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsi biorcy.

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 4. Wska niki produktu dla Priorytetu II.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

szt.

0

260

rocznie

IZ

w tym projekty z zakresu
e-usług

szt.

0

30*

rocznie

IZ

Liczba
PIAP

szt.

0

200

rocznie

IZ

szt.

0

225

rocznie

IZ

szt.

0

200

szt.

0

5

rocznie

IZ

szt.

0

20

Liczba projektów,

utworzonych

Liczba podł cze
do
Internetu
szerokopasmowego,
w tym:
MSP

szkoły
wy sze
administr
acja
publiczna

*Informacje wst pne, wska nik zostanie doszacowany w 2008 r.
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Tabela wska ników 5. Wska niki rezultatu dla Priorytetu II.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Liczba osób korzystaj cych osoby
z PIAP
Liczba
u ytkowników osoby
systemów informatycznych
do obsługi elektronicznych
usług publicznych
Liczba osób, które uzyskały osoby
dost p do
szerokopasmowego
internetu

Warto
bazowa
wska nika
0

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
500 000

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych

0

1 000 000

rocznie

IZ

0

800 000

rocznie

IZ

IZ
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Priorytet III. Regionalny system transportowy
Cel główny
Poprawa spójno ci komunikacyjnej i przestrzennej województwa mazowieckiego oraz
wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego o rodka regionu – Warszawy oraz
z o rodków subregionalnych na pozostałe obszary województwa.
Cele szczegółowe
−
−
−

Poprawa standardu i jako ci regionalnej sieci drogowej oraz bezpiecze stwa ruchu
drogowego.
Poprawa dost pno ci i jako ci usług w zakresie regionalnego transportu publicznego.
Rozwój regionalnego transportu lotniczego.

Kategorie interwencji
18 - Tabory kolejowe
23 - Drogi regionalne/lokalne
28 - Inteligentne systemy transportowe
29 - Porty lotnicze
52 - Promowanie czystego transportu miejskiego
Uzasadnienie
Najwi kszym problemem województwa mazowieckiego w zakresie infrastruktury
drogowej jest niska jako i przepustowo sieci drogowej niedostosowana do istniej cych
potrzeb w tym zakresie (brak dróg szybkiego ruchu, niezadowalaj cy stan dróg regionalnych
i lokalnych). Brakuje te dobrych poł cze Warszawy z o rodkami regionalnymi: Radomiem
Siedlcami, Ostroł k , Ciechanowem i Płockiem oraz tzw. Du ej Obwodnicy Mazowsza ł cz cej
ze sob ww. miasta a tak e brak dobrych poł cze o rodków regionalnych z ich otoczeniem
i stref oddziaływania.
Niezadowalaj cy stan infrastruktury drogowej województwa mazowieckiego oraz
niewystarczaj ca przepustowo głównych osi transportowych stanowi barier utrudniaj c
rozwój społeczny i gospodarczy województwa, ograniczaj c tym samym konkurencyjno
regionu, zarówno na arenie krajowej jak i mi dzynarodowej. Obecny zły stan infrastruktury
transportowej i komunikacyjnej podnosi koszty prowadzenia działalno ci gospodarczej, obni a
efektywno i konkurencyjno firm zlokalizowanych w regionie, a tym samym zmniejsza
atrakcyjno regionu dla inwestycji zagranicznych.
Słabo powi za transportowych ogranicza mo liwo dyfuzji procesów rozwojowych
z aglomeracji b d cych o rodkami wzrostu do ich regionalnego otoczenia, utrudniaj c
mo liwo aktywizacji obszarów zmarginalizowanych. Zły stan infrastruktury drogowej ma
negatywny wpływ na jako
ycia mieszka ców, zmniejsza ich mobilno oraz ogranicza
szanse rozwoju. Powstanie g stej sieci dróg o dobrej jako ci, wraz z nowoczesn infrastruktur ,
umo liwi mieszka com Mazowsza szybszy i bezpieczniejszy dojazd do najbli ej poło onych
o rodków miejskich, a tym samym ułatwi dost p do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej,
kultury.
Obecny stan infrastruktury drogowej znacz co wpływa na niski poziom bezpiecze stwa
ruchu drogowego. Główne negatywne zjawiska to: zły stan nawierzchni, niebezpieczne
przej cia dróg przez miasta i miejscowo ci, le zaprojektowane skrzy owania i przej cia
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dla pieszych, brak segregacji ruchu pieszego, rowerowego i kołowego oraz niewła ciwe
zagospodarowanie otoczenia dróg (np. brak parkingów dla samochodów przewo cych
substancje niebezpieczne). Eliminacja tych zagro e oraz zastosowanie nowoczesnych
elementów infrastruktury Inteligentnych Systemów Transportowych, s niezb dne dla poprawy
bezpiecze stwa ruchu drogowego i niekorzystnych wska ników w tym zakresie.
Podstawowym problemem publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa
mazowieckiego jest przede wszystkim brak nowoczesnego taboru kolejowego
wykorzystywanego dla przewozów o charakterze regionalnym, których realizacja jest zadaniem
Samorz du Województwa. Taka sytuacja przekłada si na nisk jako
wiadczonych usług
transportowych oraz niski poziom bezpiecze stwa pasa erów. Utrudnia to równie mo liwo
dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb pasa erów, co cz sto powoduje rezygnacj wielu
osób z transportu publicznego i skutkuje likwidacj wielu poł cze , które staj si nieopłacalne.
Braki w zakresie nowoczesnego taboru kolejowego ograniczaj mo liwo ci pełnego
wykorzystania infrastruktury linii kolejowych zmodernizowanych na terenie województwa
mazowieckiego, przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych w latach poprzednich.
W kontek cie obecnego okresu programowania i planowanych m. in. w ramach PO
Infrastruktura i rodowisko modernizacji linii kolejowych, problem braku odpowiedniego
taboru staje si jeszcze bardziej odczuwalny. Dlatego inwestycje poprawiaj ce niekorzystn
sytuacj w zakresie taboru kolejowego b d komplementarne do modernizacji linii kolejowych i
umo liwi zrównowa ony rozwój sektora transportu publicznego na Mazowszu. S te zgodne z
zapisami Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, w której zakłada si całkowite
przekazanie realizacji przewozów regionalnych Samorz dom Województw i podkre la potrzeb
zapewnienia nowoczesnego taboru do wykonywania przewozów. Dodatkowo została podj ta
decyzja o przygotowaniu Strategii Rozwoju Transportu Szynowego Województwa
Mazowieckiego, która wyznaczy planowane kierunki rozwoju tego rodzaju transportu.
Innym istotnym elementem w obszarze regionalnego transportu publicznego na
Mazowszu wymagaj cym wsparcia, s rozwi zania w zakresie Inteligentnego Systemu
Transportowego wykorzystuj ce nowoczesne technologie. Realizacja projektów w tym zakresie
b dzie miała charakter komplementarny i uzupełniaj cy w stosunku do projektów
poprawiaj cych stan taboru kolejowego. Jest tez niezb dna dla poprawy jako ci oraz rozwoju
transportu publicznego i zwi kszenia udziału ludno ci korzystaj cej ze rodków transportu
zbiorowego.
Z wieloletnich prognoz dotycz cych rozwoju transportu lotniczego wynika, i udział
w sektorze transportowym i znaczenie regionalnych przewozów lotniczych b d wzrasta .
Ogromnie wa ne z punktu widzenia zwi kszenia konkurencyjno ci regionu jest tworzenie
warunków umo liwiaj cych i przyspieszaj cych aktywizacj rozwoju transportu lotniczego. Z
uwagi na ograniczon przepustowo oraz dost pno komunikacyjn portu lotniczego Ok cie
niezb dne jest jak najszybsze uruchomienie jednego regionalnego portu lotniczego, obecnie
planowanego w Modlinie, w celu obsługi tzw. „tanich linii lotniczych” oraz lotów czarterowych.
Decyzja ta jest zgodna z zapisami „Programu rozwoju lotnisk i lotniczych urz dze
naziemnych” przyj tego Uchwał Nr 86/2007 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2007 r.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowi uzupełnienie regionalnego
układu komunikacyjnego z układem krajowym i mi dzynarodowym, a w szczególno ci z sieci
TEN-T. W zakresie infrastruktury drogowej wspierane b d inwestycje polegaj ce na budowie
nowych poł cze drogowych oraz na przebudowie istniej cych dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych. Poza liniow infrastruktur drogow mo liwa te b dzie realizacja
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projektów w zakresie budowy, przebudowy w złów, skrzy owa , obiektów mostowych,
wiaduktów, estakad i tuneli w ci gach tych dróg.
W przypadku projektów drogowych realizowanych w ramach tego priorytetu w ich
zakres wejdzie równie budowa infrastruktury towarzysz cej:
• w zakresie poprawy bezpiecze stwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu,
zatoki przystankowe, chodniki),
• w zakresie inteligentnych systemów transportowych oraz tworzenia zintegrowanego
systemu monitorowania i zarz dzania ruchem (np. elementy z zakresu systemów sterowania
sygnalizacj i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej tre ci oraz systemy monitorowania
ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej),
• ochrony rodowiska (np. ekrany akustyczne, parkingi dla samochodów przewo cych
substancje niebezpieczne),
• turystyki (np. cie ki rowerowe, parkingi dla podró nych),
• przyczyniaj ca si do realizacji polityki horyzontalnej w zakresie infrastruktury
społecze stwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych).
W ramach priorytetu wspierane b d przede wszystkim drogi regionalne tj. wojewódzkie
stanowi ce bezpo rednie poł czenie z sieci dróg o znaczeniu krajowym i mi dzynarodowym, a
w szczególno ci z sieci TEN-T na obszarze województwa mazowieckiego. Z uwagi na swój
strategiczny charakter dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, odcinki dróg
wojewódzkich ł cz cych si z transeuropejskim korytarzem transportowym, usprawniajace ruch
obwodowy wokół aglomeracji warszawskiej i poprawiaj ce dost p do wa nych obiektów, np.
regionalny port lotniczy, b d stanowiły zadania priorytetowe do realizacji w ramach programu.
Wsparcie uzyskaj równie drogi o charakterze lokalnym (powiatowe i gminne).
Priorytetowo traktowane b d drogi lokalne, które przynios najwi cej korzy ci w zakresie
rozwoju społeczno - gospodarczego i przyczyni si do powstania nowych miejsc pracy oraz
poprawi spójno komunikacyjn województwa.
Przewiduje si , e ok. 20% rodków z alokacji na Priorytet III. Regionalny system
transportowy, przeznaczonych zostanie na wsparcie infrastruktury drogowej o charakterze
lokalnym.
W ramach priorytetu wspierany b dzie transport publiczny w na poziomie regionalnym,
czyli kolejowe przewozy pasa erskie, których realizacja jest zadaniem Samorz du
Województwa. Zadania te s realizowane przez Koleje Mazowieckie na terenie całego
województwa i maj na celu zapewnienie obsługi transportowej dla ludno ci regionu. Wsparcie
transportu publicznego b dzie realizowane poprzez projekty polegaj ce na zakupie oraz
modernizacji taboru dla przewozów o charakterze regionalnym. Inne rodzaje transportu
publicznego np. tramwaje, Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD), Szybka Kolej Miejska
(SKM), b d mogły uzyska wsparcie w ramach POIi .
Miejski transport publiczny b dzie wspierany w ramach Priorytetu V. Wzmacnianie roli
miast w rozwoju regionu. Ten rodzaj transportu jest realizowany indywidualnie przez
poszczególne miasta i nie mo na go rozpatrywa w skali regionu. Zadania te ograniczaj si do
obsługi transportowej miast z ich najbli szym otoczeniem, dlatego wsparcie transportu
miejskiego jest przewidziane w ramach Priorytetu V. B d to głównie zakupu nowoczesnych
ekologicznych autobusów, poniewa w adnym z miast na terenie województwa
mazowieckiego, poza Warszaw nie funkcjonuje miejski transport szynowy.
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W ramach priorytetu mo liwa te b dzie realizacja projektów polegaj cych na budowie
parkingów "Parkuj i Jed " w celu tworzenia w złów komunikacyjnych integruj cych ró ne
rodzaje transportu, poło onych na obrze ach miast lub przy dworcach kolejowych
i autobusowych oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej w celu tworzenia
Inteligentnego Systemu Transportowego, którego wdro enie usprawni funkcjonowanie
regionalnego transportu publicznego na Mazowszu (np. systemy centralnego sterowania
ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podró nych, elektroniczne systemy sprzeda y
biletów, monitoring bezpiecze stwa).
W ramach priorytetu wspierane b d działania zmierzaj ce do utworzenia regionalnego
portu lotniczego w Modlinie, który b dzie obsługiwał przede wszystkim tzw. „tanie linie
lotnicze” oraz loty czarterowe. B d to projekty polegaj ce na budowie nowej infrastruktury
lotniskowej i nawigacyjnej oraz przystosowuj ce istniej c infrastruktur do okre lonych
wymogów i standardów. W ramach priorytetu mo liwa b dzie równie budowa i modernizacja
terminali pasa erskich, parkingów, dojazdów do lotniska wraz z infrastruktur towarzysz c .
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu III b d komplementarne do Priorytetu V.
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu RPO WM.
Komplementarno
transportu miejskiego.

dotyczy

b dzie działa

zwi zanych z projektami z zakresu

Kryterium demarkacji: rodzaj projektu.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu III b d komplementarne do nast puj cych
Priorytetów POIi :
• Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sie TEN-T,
• Priorytet VII. Transport przyjazny rodowisku,
• Priorytet VIII. Bezpiecze stwo transportu i krajowe sieci transportowe,
• Priorytet IX. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: budowy
autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz innych odcinków dróg krajowych znajduj cych
si w sieci TEN-T; rozbudowy infrastruktury portów lotniczych znajduj cych si w sieci TENT; infrastruktury linii kolejowych oraz transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych;
poprawy stanu dróg krajowych znajduj cych si poza sieci TEN-T; poprawy bezpiecze stwa w
ruchu drogowym; rozwojem Inteligentnych Systemów Transportowych, szczególnie systemów
zarz dzania ruchem; przebudowy dróg krajowych ł cz cych Białystok i Lublin z Warszaw do
parametrów dróg ekspresowych (drogi S8 i S17).
Kryterium demarkacji: rodzaj projektu.
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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
W ramach Priorytetu III nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POIG.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Priorytetu III nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POKL.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Działania podejmowane w ramach Priorytetu III b d
priorytetowej III. Infrastruktura transportowa PORPW.

komplementarne do Osi

Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu budowy
b d modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski wschodniej, które usprawni poł czenia
komunikacyjne pomi dzy województwami.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu III b d komplementarne do Osi
priorytetowej 1. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego PROW, Działania
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i
le nictwa.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
zapewnienia niezb dnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i le nych stanowi cych własno
gmin.
Kryterium demarkacji: warto

projektu, umiejscowienie projektu.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu III nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013.
Spodziewane rezultaty
W wyniku realizacji celów priorytetu poprawi si jako oraz dost pno regionalnego
i krajowego układu transportowego poprzez usprawnienie poł cze pomi dzy poszczególnymi
o rodkami regionalnymi oraz pomi dzy Warszaw a pozostałymi obszarami województwa.
B dzie to sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu dzi ki zwi kszeniu spójno ci
regionu a w szczególno ci poprawie poł cze z sieci TEN-T, zredukowaniu czasu i kosztów
podró y i transportu oraz poprawie poziomu bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zwi kszy si
atrakcyjno inwestycyjna (poprawa dost pno ci do terenów inwestycyjnych, regionalnych
centrów gospodarczych oraz istniej cych lub planowanych obiektów przemysłowych i
usługowych) i turystyczna województwa. Poprawi si jako i standard usług wiadczonych w
zakresie regionalnego transportu publicznego, a dzi ki nowoczesnym i innowacyjnym
rozwi zaniom, integracji ró nych rodków transportu oraz sprawnemu zarz dzaniu, wzro nie
liczba mieszka ców korzystaj cych z transportu publicznego. Dzi ki uruchomieniu
regionalnego portu lotniczego w Modlinie nast pi rozwój sektora transportu lotniczego i
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zwi kszy si konkurencyjno
mi dzynarodowej.

województwa mazowieckiego zarówno na arenie krajowej jak i

Zestawienie głównych grup beneficjentów
-

jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadaj ce osobowo prawn ,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn ,
przedsi biorcy.

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 6. Wska niki produktu dla Priorytetu III
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Liczba projektów z zakresu
transportu, w tym:
- infrastruktury drogowej
- transportu publicznego
- infrastruktury lotniczej

szt.

Długo nowych dróg, w
tym:
- regionalnych
- lokalnych
Długo
zrekonstruowanych dróg, w
tym:
- regionalnych
- lokalnych
Liczba
zakupionego/zmodernizowa
nego taboru kolejowego
Pojemno zakupionego/
zmodernizowanego taboru
kolejowego (miejsca)
Liczba nowopowstałych
miejsc postojowych typu
„Park&Ride”
Liczba funkcjonuj cych
regionalnych portów
lotniczych

Warto
bazowa
wska nika
0

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
155

0
0
0

150
4
1

rocznie
rocznie
rocznie

IZ
IZ
IZ

km

0

93

rocznie

IZ

km
km
km

0
0
0

63
30
384

rocznie
rocznie
rocznie

IZ
IZ
IZ

km
km
szt.

0
0
0

104
280
20

rocznie
rocznie
rocznie

IZ
IZ
IZ

szt.

0

9 600

rocznie

IZ

szt.

0

1 800

rocznie

IZ

szt.

0

1

rocznie

IZ

szt.
szt.

szt.

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych
IZ

101

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Tabela wska ników 7. Wska niki rezultatu dla Priorytetu III
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Oszcz dno czasu w euro
na nowych i
zmodernizowanych
drogach w przewozach
pasa erskich i towarowych
Przyrost liczby ludno ci
korzystaj cej z regionalnego
transportu publicznego
wspartego w ramach
Programu

euro

tys.
osób

Warto
bazowa
wska nika
0

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
Zostanie
okre lona w roku
2008

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych

0

50*

rocznie

IZ

IZ

*Informacje wst pne, wska nik zostanie doszacowany w 2008 r.
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Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
Cel główny
Poprawa stanu rodowiska naturalnego województwa mazowieckiego.
Cele szczegółowe
−
−

−

−

Ograniczenie ilo ci zanieczyszcze przedostaj cych si do powietrza, wód i gleb oraz
przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu
i zwi kszenie wykorzystania energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych i kogeneracyjnych
o wysokiej sprawno ci.
Wzrost bezpiecze stwa mieszka ców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie
systemów zapobiegania i zwalczania zagro e naturalnych i katastrof ekologicznych oraz
usprawnienie zarz dzania rodowiskiem.
Zachowanie bioró norodno ci.

Kategorie interwencji
33 - Energia elektryczna
35 - Gaz ziemny
39 - Energia odnawialna: wiatrowa
40 - Energia odnawialna: słoneczna
41 - Energia odnawialna: biomasa
42 - Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
43 - Efektywno energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarz dzanie energi
44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
45 - Gospodarka i zaopatrzenie w wod pitn
46 - Oczyszczanie cieków
47 - Jako powietrza
48 - Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszcze
50 - Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja ska onych gruntów
51 - Promowanie bioró norodno ci i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
53 - Zapobieganie zagro eniom (w tym opracowanie i wdra anie planów i instrumentów
zapobiegania i zarz dzania zagro eniami naturalnym i technologicznym)
54 - Inne działania na rzecz ochrony rodowiska i zapobiegania zagro eniom
Uzasadnienie
Realizacja celu RPO WM wymaga inwestycji przede wszystkim w infrastruktur
ochrony rodowiska. Pozwol one uczyni z województwa mazowieckiego, zgodnie
z odnowion Strategi Lizbo sk , atrakcyjne miejsce inwestowania i pracy.
W wyniku szeregu działa w województwie mazowieckim ju od kilkunastu lat
nast puje sukcesywna poprawa stanu rodowiska naturalnego. Proces ten jest jednak zbyt
powolny, a rodki kierowane na t dziedzin wci niewystarczaj ce. Co prawda zrealizowano
liczne inwestycje infrastrukturalne, znacznemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszcze
przemysłowych oraz wzrasta wiadomo
społeczna, ale wci
sytuacja odbiega od
europejskich standardów.
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Pozytywnym tendencjom towarzyszy narastanie zagro e i niekorzystnych zjawisk:
pogł bianie si deficytu wód, dysproporcje mi dzy długo ci sieci wodoci gowej
i kanalizacyjnej, wzrost liczby odpadów i problemy z ich zagospodarowaniem, urbanizacja
terenów cennych przyrodniczo, brak poszanowania dla rodowiska naturalnego, brak spójnych
rozwi za instytucjonalnych w zakresie ochrony rodowiska.
W województwie mazowieckim szczególnie niekorzystnie kształtuje si sytuacja
w zakresie infrastruktury oczyszczania cieków i zagospodarowania odpadów. Znaczne
zwi kszenie długo ci sieci wodoci gowej, wykonane w ostatnich latach, wymusza
rozbudowanie kilkukrotnie krótszej sieci kanalizacyjnej. W kwestii odpadów problem stanowi
brak kompleksowych systemów zbiórki i segregacji oraz ich składowanie i unieszkodliwianie.
Ograniczenia wymaga emisja zanieczyszcze gazowych i pyłowych do atmosfery.
O ile zapotrzebowanie na energi w województwie jest w pełni zaspokajane, zły stan
infrastruktury energetycznej stwarza zagro enie dla bezpiecze stwa energetycznego regionu i
stanowi powa n barier w rozwoju przedsi biorstw. Dlatego nale y poprawi w regionie stan
energetycznej infrastruktury przesyłu i dystrybucji.
Malej ca ilo surowców energetycznych na wiecie wymusza konieczno ograniczenia
ich zu ycia oraz szukanie nowych, alternatywnych ródeł energii, w tym ródeł odnawialnych.
Działania w odnawialne ródła energii oraz popraw istniej cej infrastruktury
elektroenergetycznej zwi ksz poziom sprawno ci energetycznej i zagwarantuj bezpiecze stwo
dostaw energii w regionie.
W wietle post puj cego rozwoju gospodarczego niezb dne s w województwie
mazowieckim inwestycje słu ce zabezpieczeniu mieszka ców i dóbr przed pojawiaj cymi si
niebezpiecze stwami, zarówno technologicznymi, jak i naturalnymi oraz ich efektami.
W regionie szczególne zagro enie wynika ze zwi kszonego obrotu produktami, zwłaszcza
niebezpiecznymi. Wypadki podczas ich transportu oraz awarie w czasie obróbki s ródłami
ska enia rodowiska. Ci głych nakładów wymaga infrastruktura ochrony przed kl skami
ywiołowymi oraz systemy likwidacji ich skutków.
Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego jest jednym
z długookresowych celów zapisanych w SRWM.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
W ramach Priorytetu realizowane b d projekty maj ce pozytywny wpływ
na zwi kszenie atrakcyjno ci gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami
w zakresie ochrony rodowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii
pomi dzy ochron zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami
Strategii Lizbo skiej.
Cel główny Priorytetu
w infrastruktur .

zostanie osi gni ty dzi ki

działaniom inwestycyjnym

W zakresie wodoci gów i kanalizacji wspierane b d zadania dotycz ce sieci wodnokanalizacyjnych, urz dze i instalacji słu cych zaopatrzeniu w odpowiedniej jako ci wod oraz
gromadzeniu i oczyszczaniu cieków, jak równie prowadzeniu procesów odzysku lub
unieszkodliwiania osadów ciekowych oraz maj ce na celu wprowadzenie racjonalnego
wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to wła ciwe, wsparcie dla budowy nowych wodoci gów
b dzie ł czone z budow sieci kanalizacyjnych.
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Realizowane b d inwestycje zmierzaj ce do zmniejszenia ilo ci składowanych
odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na rodowisko, jak równie rekultywacji
zdegradowanych terenów, w tym przede wszystkim: likwidacji istniej cych składowisk wraz z
unieszkodliwianiem ich zawarto ci; tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów;
budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów, do termicznego
przekształcania odpadów dla wytwarzania energii i ciepła jako jednego z potencjalnych
odnawialnych
ródeł energii; recykling odpadów; budowa składowisk odpadów
niebezpiecznych.
Planowane jest równie wsparcie działa zmierzaj cych do ochrony powietrza, poprzez
modernizacj systemów ciepłowniczych, ródeł wytwarzania ciepła i energii oraz
termomodernizacj budynków. Promowane b d przede wszystkim: inwestycje w technologie
wykorzystuj ce alternatywne ródła energii w szczególno ci ze ródeł odnawialnych;
inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej sprawno ci, w szczególno ci ze ródłami energii z
OZE, w tym równie gazu; słu ce ograniczeniu nadmiernego zu ycia paliw i poprawie
sprawno ci energetycznej; dotycz ce rozbudowy i modernizacji infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego regionu;
umo liwiaj ce przył czanie OZE do sieci elektroenergetycznej; słu ce rozbudowie sieci
gazowych na obszarach wiejskich. W przypadku wsparcia budowy infrastruktury elektrycznej
czy gazowej niesprawno rynku b dzie musiała by udowodniona na poziomie projektu przy
sporz dzaniu studium wykonalno ci w zakresie wsparcia tradycyjnych ródeł energii.
Jednocze nie nale y tak e zapewni , aby te projekty nie zakłócały liberalizacji rynku. Wsparcie
b dzie skierowane do projektów w zakresie energetyki, w tym równie sieci gazowych,
realizuj cych cele Polityki energetycznej Polski do 2025 roku.
Ponadto wspierane b d działania zmierzaj ce do tworzenia spójnych, kompleksowych,
regionalnych systemów monitoringu rodowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania i
likwidacji skutków zagro e , zarówno naturalnych, jak i technologicznych oraz inwestycje w
tym zakresie. Inwestycje w infrastruktur zapobiegania powodziom b d uwzgl dnia
ograniczenia rodowiskowe (np. obszary Natura 2000) i b d spójne z zasadami Dyrektywy
Ramowej Unii Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/WE i propozycji
Dyrektywy o ocenie i zarz dzaniu powodziami. Realizowane b d przedsi wzi cia oparte na
interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Priorytetem b d projekty, które
maja na celu zwolnienie szybko ci odpływu wód opadowych oraz zwi kszenie retencyjno ci
zlewni. Na przykład, odtworzenie zdolno ci retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i
podmokłych; ponowne poł czenia rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie
melioracji; przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofniecie regulacji koryta
rzecznego
czy
rozbiórka
wałów
przeciwpowodziowych
i
innych
urz dze
przeciwpowodziowych, które stanowi przeszkod dla swobodnego przepływu wód
powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp."
Realizowane b d równie projekty wsparcia dla instytucji publicznych we
wprowadzaniu przyjaznych
rodowisku technologii oraz usprawnienia zarz dzania
rodowiskiem, a tak e projekty w zakresie zachowania i ochrony istniej cych zasobów
dziedzictwa naturalnego na terenach parków narodowych, obszarów Natura 2000 i le nych
kompleksów promocyjnych.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
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Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu IV b d komplementarne do nast puj cych
priorytetów RPO WM:
• Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
• Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
• Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
• Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji
• Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
gospodarki wodno – ciekowej; gospodarki odpadami; termomodernizacji; energii wytworzonej
z odnawialnych ródeł energii; systemów zarz dzania rodowiskiem; budowy zbiorników
wodnych.
Kryterium demarkacji: celów projektu, rodzaju beneficjenta.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu IV b d komplementarne do nast puj cych
Priorytetów POIi :
• Priorytet I: Gospodarka wodno- ciekowa,
• Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
• Priorytet III: Bezpiecze stwo ekologiczne,
• Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
• Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
gospodarki wodno – ciekowej; gospodarki odpadami; terenów zdegradowanych; systemów
elektroenergetycznych; elektrycznych sieci dystrybucyjnych; sieci gazowych; energii
wytworzonej z odnawialnych ródeł energii; zapobiegania i ograniczania skutków zagro e
naturalnych oraz przeciwdziałania awariom; monitoringu rodowiska; ochrony przyrody;
zachowania bioró norodno ci.
Kryterium demarkacji: warto

projektu.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
W ramach Priorytetu IV nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POIG.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Priorytetu IV nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POKL.
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Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu IV nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu IV b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych PROW:
• O 1. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego, Działanie Modernizacja
gospodarstw rolnych, Działanie. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le nictwa,
• O 3: Jako
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie Ró nicowanie w kierunku działalno ci nierolniczej, Działanie. Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
gospodarki wodno – ciekowej; gospodarki odpadami; rozbudowy lub modernizacji
elektrycznych sieci dystrybucyjnych; wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii
wytworzonej z odnawialnych ródeł energii.
Kryterium demarkacji: warto

projektu, umiejscowienie projektu.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu IV przewiduje si komplementarno ci z nast puj cymi Osiami
priorytetowymi realizowanymi w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013:
• O priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo ródl dowe, przetwórstwo i rynek rybny
produktów rybołówstwa i akwakultury,
• O priorytetowa 3. rodki słu ce wspólnemu interesowi.
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: ochrony
i poprawy stanu rodowiska, zasobów naturalnych i ró norodno ci genetycznej, a tak e
kształtowania krajobrazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury; zarz dzania
rodowiskiem; budowy lub instalacji urz dze słu cych do ochrony i wzbogacenia fauny i
flory wodnej oraz rekultywacji wód ródl dowych.
Kryterium demarkacji: charakter beneficjenta, przedmiot projektu, umiejscowienie
projektu.
Spodziewane rezultaty
W wyniku realizacji celów priorytetu w województwie mazowieckim nast pi poprawa
stanu rodowiska naturalnego i standardu ycia mieszka ców oraz stworzone zostan korzystne
warunki dla rozwoju przedsi biorstw działaj cych zgodnie z zasadami poszanowania
rodowiska. Realizacja projektów przyczyni si do osi gni cia standardów w zakresie ochrony
rodowiska zawartych w Dyrektywach Unii Europejskiej przeniesionych na grunt polskiego
prawa.
Polepszeniu ulegnie jako
powietrza, wód i gleby, co przeło y si na wzrost
zadowolenia mieszka ców i zwi kszenie konkurencyjno ci województwa mazowieckiego.
Nast pi wzrost wiadomo ci ekologicznej i rozwój przedsi biorczo ci.
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Realizacja priorytetu przyczyni si do zapewnienia bezpiecze stwa ekologicznego
i energetycznego regionu, przyczyni si do osi gni cia narodowego celu w zakresie redukcji
emisji CO2 oraz przyniesie wymierne korzy ci ekonomiczne, społeczne i rodowiskowe.
Inwestycje w popraw sprawno ci energetycznej pozwol spełni wymagania dyrektywy o
kogeneracji 2004/8/WE.
Zestawienie głównych grup beneficjentów

- jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
-

jednostki organizacyjne j.s.t. posiadaj ce osobowo prawn ,
administracja rz dowa,
parki narodowe i krajobrazowe,
PGL Lasy Pa stwowe i jego jednostki organizacyjne,
zakłady opieki zdrowotnej działaj ce w publicznym systemie ochrony zdrowia,
jednostki naukowe,
instytucje kultury,
szkoły wy sze,
osoby prawne i fizyczne b d ce organami prowadz cymi szkoły i placówki,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn (nie wymienione
wy ej),
partnerzy społeczni i gospodarczy,
organizacje pozarz dowe,
ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków
wyznaniowych,
spółki wodne,
przedsi biorcy albo MSP.

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 8. Wska niki produktu dla Priorytetu IV.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Liczba projektów z zakresu
gospodarki odpadami
Liczba projektów maj cych
na celu popraw jako ci
powietrza
Liczba projektów z zakresu
energii odnawialnej
Dodatkowa moc
zainstalowana energii ze
ródeł odnawialnych
Liczba inwestycji w zakresie
elektroenergetyki
Długo
nowej/zmodernizowanej sieci
elektroenergetycznej
Długo wybudowanych
gazoci gów dystrybucyjnych
Powierzchnia terenów

szt.

0

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013
60

szt.

0

szt.

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

rocznie

IZ

70

rocznie

IZ

0

200

rocznie

IZ

MW

0

80

rocznie

IZ

szt.

0

30

rocznie

IZ

km

0

100

rocznie

IZ

km

0

50

rocznie

IZ

ha

0

100

rocznie

IZ

108

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
zrekultywowanych w wyniku
realizacji projektów
Liczba projektów z zakresu
prewencji zagro e
Powierzchnia terenów
obj tych systemami
zarz dzania rodowiskiem
Liczba wdro onych
projektów dotycz cych
wsparcia zarz dzania ochron
rodowiska

szt.

0

40

rocznie

IZ

ha

0

40

rocznie

IZ

szt.

0

10

rocznie

IZ

Tabela wska ników 9. Wska niki rezultatu dla Priorytetu IV.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Liczba osób przył czonych
do sieci wodoci gowej w
wyniku realizacji projektów
Liczba osób przył czonych
do sieci kanalizacyjnej w
wyniku realizacji projektów
Liczba osób zabezpieczonych
przed powodzi w wyniku
realizacji projektów
Liczba ludno ci obj tej
ochron przeciwpo arow
lasów i innymi rodkami
ochrony
Liczba osób obj tych
selektywn zbiórk odpadów
Ilo zaoszcz dzonej energii
w wyniku realizacji
projektów
termomodernizacyjnych

osoby

0

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013
15 000

osoby

0

osoby

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

rocznie

IZ

40 000

rocznie

IZ

0

10 000

rocznie

IZ

osoby

0

10 000

rocznie

IZ

osoby

0

10 000

rocznie

IZ

MWh

0

280

rocznie

IZ
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Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Cel główny
Wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej
regionu.
Cele szczegółowe
−
−

Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach.
Odnowa obszarów zdegradowanych i zagro onych marginalizacj .

Kategorie interwencji
25 - Transport miejski
61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
78 - Infrastruktura mieszkalnictwa
Uzasadnienie
Kluczowym problemem rozwoju Mazowsza jest dualizm w poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego mi dzy metropoli warszawsk a obszarami pozametropolitalnymi.
Sposobem na niwelowanie ró nic w poziomie rozwoju regionu jest wzmocnienie potencjału
rozwojowego miast dla aktywizacji gospodarczej s siaduj cych z nimi terenów. Policentryczna
sie o rodków miejskich stwarza szans na tworzenie o rodków równowa enia rozwoju, które
po rednicz pomi dzy centrum a rodowiskiem lokalnym.
W ramach priorytetu zaplanowano przedsi wzi cia z zakresu poprawy systemu
transportu publicznego w miastach, z wył czeniem warszawskiego obszaru metropolitalnego.
Charakter problemów systemu transportu zbiorowego na tym obszarze, wymaga
kompleksowych rozwi za mo liwych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko. W RPO WM wsparcie dla tego obszaru skierowano w ramach Priorytetu III
Regionalny System Transportowy na kategori interwencji czysty transport miejski.
Zaplanowane wsparcie transportu miejskiego na obszarach pozametropolitalnych wzmocni
wielofunkcyjny rozwój miast, w tym Ciechanowa, Ostroł ki, Płocka, Radomia i Siedlec, które
pełni rol regionalnych o rodków równowa enia rozwoju.
Post puj ca degradacja o rodków miejskich spowodowana stagnacj gospodarcz
sprawia, e coraz wi cej osób podejmuje migracj zarobkow . Miasta staj si coraz mniej
atrakcyjne jako miejsca pracy, zamieszkania oraz lokowania inwestycji. W zwi zku z tym
istnieje potrzeba wykorzystania potencjału rozwojowego miast dla wzrostu aktywno ci
społeczno-gospodarczej całego regionu poprzez popraw jako ci usług w zakresie transportu
miejskiego oraz rewitalizacj obszarów zdegradowanych.
W celu zapobie enia dalszej degradacji miast w oparciu o lokalne programy rewitalizacji
planowane s działania rewitalizacyjne zmierzaj ce do przekształcenia i wykorzystania
obszarów problemowych do celów gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub
turystycznych. Na terenach gdzie istotnym problemem jest dekapitalizacja zasobów
mieszkaniowych, starej zabudowy oraz osiedli, w tym budowanych z wielkiej płyty prowadzona
b dzie rehabilitacja tkanki miejskiej6.
6

Nakłady na współfinansowanie projektów z zakresu mieszkalnictwa nie przekrocz poziomu 3% alokacji dla RPO
WM
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Wsparcie działa rewitalizacyjnych kierowane b dzie głównie do o rodków miejskich
b d cych siedzibami Powiatów, w tym Warszawy, o rodków subregionalnych: Radomia,
Płocka, Siedlec, Ostroł ki i Ciechanowa oraz pozostałych miast powiatowych, które stanowi
wa ne centra administracyjne spełniaj ce funkcje obsługi lokalnej społeczno ci.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
W ramach priorytetu zaplanowano przedsi wzi cia z zakresu poprawy systemu
transportu publicznego w miastach, z wył czeniem warszawskiego obszaru metropolitalnego7.
Wsparcie b dzie skierowane na popraw infrastruktury, w tym na budow nowych, przedłu enie
lub odnowienie istniej cych linii komunikacyjnych transportu publicznego, zakup nowego
taboru, modernizacj rodków transportu publicznego, tworzenie zintegrowanych systemów
miejskiego transportu publicznego oraz infrastruktur towarzysz c w zakresie bezpiecze stwa
ruchu drogowego i ochrony rodowiska. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa u ytkowników
dróg mo liwa b dzie budowa zintegrowanych systemów monitorowania i zarz dzania ruchem.
Na obszarach problemowych miast, w tym na terenach poprzemysłowych
i powojskowych, gdzie na procesy degradacji substancji budowlanej i funkcji przestrzennych
nakładaj si zjawiska degradacji społecznej wdra ane b d działania rewitalizacyjne maj ce na
celu nadanie nowych funkcji gospodarczych lub społecznych.
Wsparcie skierowane zostanie wył cznie na obszary problemowe wyznaczone w
zintegrowanych lokalnych programach rewitalizacji, które zmierzaj do trwałej odnowy
zdegradowanych obszarów miast.
W ramach kompleksowych przedsi wzi rewitalizacyjnych wspierane b d działania
ukierunkowane na rozwój społeczno-gospodarczy i podniesienie jako ci ycia społeczno ci
lokalnych obejmuj ce m.in.: rewaloryzacje, modernizacj i adaptacj zabudowy historycznej
miast, w tym na cele turystyczne. Mo liwa b dzie m.in. adaptacja, przebudowa i remonty
publicznej infrastruktury, w tym budynków i przestrzeni u yteczno ci publicznej na cele
społeczno-gospodarcze, edukacyjne, rekreacyjne, z zakresu turystyki. Wsparcie skierowane
b dzie na tworzenie stref bezpiecze stwa i zapobiegania przest pczo ci, w tym instalacje
systemów monitoringu. Mo liwe b d działania rewitalizacyjne na zdegradowanych terenach
poprzemysłowych i powojskowych poprzez adaptacje, przebudow lub remonty budynków i
obiektów m.in. na cele społeczno-gospodarcze. Przedsi biorcy i instytucje z otoczenia biznesu
prowadz cy działalno na obszarze rewitalizowanym wspierane b d w ramach priorytetu I i II
RPO WM.
Komplementarna wobec powy szych działa zmierzaj cych do kompleksowej
rewitalizacji obszarów zdegradowanych b dzie odnowa zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z
art. 7 pkt 2 Rozporz dzenia (WE) nr 1080/2006 oraz art. 47 Rozporz dzenia (WE) nr 1828/2006
rewitalizacja tkanki miejskiej b dzie prowadzona na obszarach problemowych wyznaczonych w
lokalnych programach rewitalizacji, na których wyst puj co najmniej dwa niekorzystne
zjawiska społeczne: wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wysoka stopa
długotrwałego bezrobocia, niekorzystne tendencje demograficzne, niski poziom wykształcenia,
wysoki poziom przest pczo ci, degradacja rodowiska, mała aktywno gospodarcza, wysoka
liczba imigrantów, grup etnicznych, narodowo ciowych lub uchod ców. Dodatkowo musi
wyst powa niski poziom warto ci zasobów mieszkaniowych lub niski poziom wydajno ci
energetycznej budynków.
W ramach zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich wsparcie jest ograniczone do
renowacji cz ci wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Mo liwa jest adaptacja
7

Warszawski obszar metropolitalny w rozumieniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
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budynków na cele mieszkaniowe wył cznie je eli stanowi one własno publiczn lub
własno podmiotów prowadz cych działalno non-profit i s przeznaczone dla rodzin o
niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Dla zwi kszenia efektywno ci działa w zakresie odnowy miast zastrzega si mo liwo
zastosowania Inicjatywy JESSICA w pó niejszym okresie realizacji programu.
Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu V b d komplementarne do nast puj cych
priorytetów RPO WM:
• Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
• Priorytet II. Przy pieszenie e-Rozwoju Mazowsza
• Priorytet III. Regionalny system transportowy
• Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
• Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji
• Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
czystego transportu publicznego; rewitalizacji obszarów problemowych.
Kryterium demarkacji: obszaru realizacji projektu, charakter projektu.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu V b d komplementarne do Priorytetu VII.
Transport przyjazny rodowisku POIi .
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
Komplementarno
czystego transportu publicznego realizowanego na obszarach metropolitalnych.
Projekty z zakresu transportu publicznego realizowane na obszarze warszawskiego
obszaru metropolitalnego zostały wył czone z zakresu wsparcia RPO WM.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
W ramach Priorytetu V nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POIG.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działania podejmowane w ramach Priorytetu V b d komplementarne do nast puj cych
Priorytetów POKL:
• Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna,
• Priorytet III: Wysoka jako systemu o wiaty,
• Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,
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•
•

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
Komplementarno
przeciwdziałania marginalizacji społeczno ci lokalnej; aktywizacji zawodowej i integracji
społecznej; podwy szania jako ci i efektywno ci kształcenia; podnoszenia poziomu aktywno ci
zawodowej i zapewnienie równego dost pu do zatrudnienia; podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i transferu wiedzy; zwi kszenia dost pno ci kształcenia i podniesienia poziomu wykształcenia
zasobów ludzkich.
Działania skierowane do POKL realizowane na obszarach problemowych b d
uzupełniały działania podejmowane w ramach RPO WM.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu V nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W ramach Priorytetu V przewiduje si komplementarno do Osi priorytetowej 3. Jako
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie. Odnowa i rozwój wsi
PROW.
Komplementarno w odniesieniu do przedsi wzi zwi zanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, dotycz cych rozwoju infrastruktury turystycznej i z zakresu kultury.

Kryterium demarkacji: warto

projektu, obszar realizacji projektu.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu V nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013.
Spodziewane rezultaty
Działania w zakresie rozwoju transportu publicznego i odnowy obszarów
zdegradowanych przyczyni si do zwi kszenia dost pno ci i atrakcyjno ci miast.Usprawnienia
w infrastrukturze transportu publicznego oraz organizacji ruchu pozwol na podniesienie
poziomu usług transportowych i wpłyn na zwi kszenie liczby osób korzystaj cej z komunikacji
publicznej, w tym z obszarów podmiejskich Rewitalizacja obszarów problemowych zahamuje
dalsz degradacj infrastruktury i przestrzeni miejskiej. Zapobiegnie pogł bianiu negatywnych
zjawisk społecznych powoduj cych wykluczenie społeczne mieszka ców i umo liwi
humanizacj zdegradowanych osiedli. Odnowa obszarów problemowych wpłynie na
przywrócenie ładu przestrzennego oraz umo liwi zachowanie walorów historycznych miast, co
b dzie skutkowało wzrostem atrakcyjno ci turystycznej. Odnowiona infrastruktura b dzie
mogła by wykorzystana dla działalno ci gospodarczej. W dalszej perspektywie odnowa
infrastruktury i działania kierowane bezpo rednio do lokalnej społeczno ci wpłyn na popraw
kompetencji zawodowych i wzrost aktywno ci na rynku pracy, co w konsekwencji skutkowa
b dzie o ywieniem gospodarczym rewitalizowanych obszarów miast.
Zestawienie głównych grup beneficjentów
-

jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
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-

jednostki organizacyjne j.s.t. posiadaj ce osobowo prawn ,
instytucje kultury,
szkoły wy sze,
organizacje pozarz dowe,
ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków wyznaniowych,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn ,
przedsi biorcy8

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 10. Wska niki produktu dla Priorytetu V.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Liczba zakupionego taboru
komunikacji miejskiej
Pojemno zakupionego
taboru komunikacji
miejskiej
Liczba projektów
zapewniaj cych
zrównowa ony rozwój oraz
poprawiaj cych
atrakcyjno miast

szt.

0

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013
30

miejsca

0

szt.

0

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

rocznie

IZ

3 000

rocznie

IZ

90

rocznie

IZ

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

Tabela wska ników 11. Wska niki rezultatu dla Priorytetu V.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Dodatkowa liczba ludno ci
korzystaj ca z transportu
miejskiego

osoby

0

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013
5 000

Powierzchnia obszarów
poddanych rewitalizacji
Liczba utworzonych miejsc
pracy na obszarach
rewitalizowanych
w tym:
kobiety
m czy ni

ha

0

szt.

szt.
szt.

rocznie

IZ

150*

rocznie

IZ

0

30

rocznie

IZ

0
0

15
15

rocznie
rocznie

IZ
IZ

*Informacje wst pne, wska nik zostanie doszacowany w 2008 r.

8

Dotyczy wył cznie przedsi biorców wykonuj cych zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego lub
przedsi biorców działaj cych w partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju
turystyki i rekreacji
Cel główny
Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymuluj cego rozwój społeczno-gospodarczy
regionu.
Cele szczegółowe
−
−

Promocja i zwi kszanie atrakcyjno ci turystycznej regionu.
Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dost pno ci do kultury.

Kategorie interwencji
24 - cie ki rowerowe
55 - Promowanie walorów przyrodniczych
56 - Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej
60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
Uzasadnienie
Województwo mazowieckie odgrywa wa n rol jako miejsce docelowe i główny
krajowy o rodek turystyki zagranicznej. Turystyka przyjazdowa skupia si jednak głównie
w Warszawie. Na terenie województwa znajduje si wiele miejsc i obiektów o du ym znaczeniu
kulturowym i rodowiskowym, które mog by lepiej wykorzystane dla społeczno ci
regionalnej i turystów.
W Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 okre lone zostały działania
horyzontalne, które b d realizowane w regionach dotycz ce m.in. zachowania i ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz zmniejszenia luki cywilizacyjnej poprzez modernizacj i
rozbudow infrastruktury kultury. Dziedzictwo kulturowe jest jednym z czynników rozwoju
regionu, wpływa na zwi kszenie atrakcyjno ci regionu dla turystów, pełni wa n rol w
okre leniu to samo ci regionalnej mieszka ców i stanowi podstaw dla rozwoju turystyki
kulturowej. W zwi zku z tym wsparcie skierowane zostanie na rozwój sektora kultury.
Obok bogatej oferty kulturalnej do walorów turystycznych Mazowsza nale cenne
obszary przyrodnicze, w tym Kampinoski Park Narodowy, parki krajobrazowe oraz doliny rzek
Wisły, Bugu, Narwi, Pilicy, Wkry, Liwca, Orzyc i Omulew. Naturalne predyspozycje do
rozwoju turystyki wyst puj równie w północno-wschodniej cz ci województwa, poło onej
w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”. Tereny te s dotychczas w niewielkim
stopniu wykorzystane, przede wszystkim ze wzgl du na brak odpowiedniego zagospodarowania
i wyposa enia w infrastruktur turystyczn . Problemem jest tak e brak skutecznej informacji
turystycznej i promocji walorów regionu.
Wytworzenie w oparciu o warto ci kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe atrakcyjnej
oferty produktów turystycznych i ich skuteczna promocja na rynku krajowym
i mi dzynarodowym to szansa aktywizacji gospodarczej w sektorze turystyki dla lokalnej
i regionalnej społeczno ci.
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Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
W ramach priorytetu mo liwa b dzie realizacja przedsi wzi
maj cych na celu
wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjno ci regionu poprzez
rozwój sektora turystyki i kultury w miastach i na obszarach wiejskich.
Wspierane b d działania z zakresu ochrony i odnowy obiektów i zespołów
zabytkowych lub historycznych słu ce poszerzeniu oferty turystycznej lub kulturalnej, w tym
dotycz ce renowacji, zabezpieczeniu przed zniszczeniem i kradzie adaptacji do nowych
funkcji turystycznych lub kulturowych m.in. zespołów pałacowo-parkowych, zespołów
fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, obiektów sakralnych parków zabytkowych
oraz obiektów poprzemysłowych.
Wspierany b dzie rozwój infrastruktury dla działalno ci w obszarze kultury m. in.
poprzez budow , rozbudow lub modernizacj budynków i obiektów instytucji kultury, w tym
muzeów, teatrów, bibliotek oraz domów kultury. Mo liwa b dzie digitalizacja zasobów
dziedzictwa kulturowego oraz rozwój społecze stwa informacyjnego w obszarze kultury.
Projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywa bezpo redni lub
po redni wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
Wsparcie zostanie skierowane na rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej
i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. W obszarze turystyki przewiduje si m. in.
mo liwo realizacji przedsi wzi
dotycz cych: budowy, rozbudowy, modernizacji bazy
noclegowej dla turystów oraz budowy i modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
powi zanej z funkcjami turystycznymi. Wspierane b d projekty polegaj ce na budowie,
rozbudowie i renowacji szlaków turystycznych. Mo liwa b dzie realizacja projektów
polegaj cych na tworzeniu produktów turystycznych oraz projektów sieciowych tworz cych
spójny produkt turystyczny. Wspierane b d działania dotycz ce promocji walorów
turystycznych regionu: imprezy promocyjne, programy rozwoju, centra informacji turystycznej,
interaktywna sie informacji internetowej oraz współpraca mi dzyregionalna w zakresie
promocji regionu. Zaplanowano wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszka ców warszawskiego obszaru
metropolitalnego. Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach priorytetu powinny
wykazywa wyra ny wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Priorytetowo traktowane b d
przedsi wzi cia skierowane do turystów spoza regionu realizowane w ramach planów rozwoju
turystyki w regionie.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI b d komplementarne do Priorytetu V.
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
rewitalizacji obszarów problemowych miast w odniesieniu do wykorzystania odnowionych
obiektów dla sektora kultury i turystyki.
Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu, charakter projektu.
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Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI b d komplementarne do Priorytetu
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe POIi .
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: ochrony
i efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz
poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
Kryterium demarkacji: warto

projektu, charakter projektu.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI b d komplementarne do Priorytetu VI.
Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym POIG.
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: rozwoju
i promocji konkurencyjnych produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym.
Kryterium demarkacji: charakter projektu.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Priorytetu VI nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POKL.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu VI nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI b d komplementarne do nast puj cych
Osi priorytetowych PROW:
• O priorytetowa 3. Jako
ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki
wiejskiej, Działanie. Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw, Działanie. Odnowa i
rozwój wsi
• O priorytetowa 4. Leader, Działanie. Wdra anie lokalnych strategii rozwoju
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: rozwoju
mikroprzedsi biorstw działaj cych w zakresie rzemiosła, r kodzielnictwa; usług turystycznych
oraz zwi zanych ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem; zagospodarowania przestrzeni
publicznej; rozwoju infrastruktury turystycznej i z zakresu kultury.
Kryterium demarkacji: warto

projektu, obszar realizacji projektu.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VI b d komplementarne do Osi
Priorytetowej 4. Zrównowa ony rozwój obszarów zale nych od rybactwa PO Zrównowa ony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013.
Komplementarno
turystyki.

dotyczy

b dzie działa

zwi zanych z projektami z zakresu

Kryterium demarkacji: obszar realizacji projektu, charakter projektu.
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Spodziewane rezultaty
Rozwój sektora kultury i turystyki oraz promocja regionu umo liwi zbudowanie
wizerunku Mazowsza jako miejsca atrakcyjnego dla mieszka ców, turystów oraz inwestorów.
Nast pi rozszerzenie oferty kulturalnej i wzrost dost pno ci do zasobów kultury. Rozwój
działalno ci gospodarczej w sektorze turystyki wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy. W
wyniku prowadzonych działa nast pi wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymuluj cego
rozwój społeczno-gospodarczy regionu
Zestawienie głównych grup beneficjentów
-

jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne j.s.t. posiadaj ce osobowo prawn ,
parki narodowe i krajobrazowe,
PGL Lasy Pa stwowe i jego jednostki organizacyjne,
instytucje kultury,
organizacje pozarz dowe,
ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków wyznaniowych,
jednostki sektora finansów publicznych posiadaj ce osobowo prawn ,
przedsi biorcy9

Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 12. Wska niki produktu dla Priorytetu VI.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary
szt.

Warto
bazowa
wska nika
0

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
200

Liczba projektów
z zakresu turystyki
w tym:
liczba projektów
dotycz cych informacji i
promocji turystycznej
Liczba
nowoutworzonych,
zmodernizowanych
obiektów kultury i
dziedzictwa

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych

szt.

0

100

rocznie

IZ

szt.

0

70

rocznie

IZ

IZ

9

Dotyczy wył cznie przedsi biorców sektora turystyki lub przedsi biorców działaj cych w partnerstwie
publiczno-prywatnym.
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Tabela wska ników 13. Wska niki rezultatu dla Priorytetu VI.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Liczba utworzonych
miejsc pracy w turystyce:
kobiety
m czy ni
na obszarach wiejskich

Liczba utworzonych
miejsc pracy w kulturze
w tym:
kobiety
m czy ni

szt.

Warto
bazowa
wska nika
0

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
130

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych

szt.

0

65

rocznie

IZ

szt.

0

65

rocznie

IZ

szt.

0

60

rocznie

IZ

szt.

0

40

rocznie

IZ

szt.
szt.

0
0

23
17

rocznie
rocznie

IZ
IZ

IZ
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Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Cel główny
Poprawa dost pno ci i jako ci infrastruktury o charakterze społecznym.
Cele szczegółowe
−
−
−

Poprawa dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej
Poprawa dost pno ci i jako ci infrastruktury edukacyjnej.
Poprawa dost pno ci i jako ci infrastruktury pomocy społecznej.

Kategorie interwencji
75 - Infrastruktura systemu o wiaty
76 - Infrastruktura ochrony zdrowia
77 - Infrastruktura opieku czo-wychowawcza
79 - Pozostała infrastruktura społeczna
Uzasadnienie





Nowe wyzwania dotycz ce konkurencyjno ci i spójno ci społecznej, gospodarczej
i przestrzennej województwa i aktualne trendy demograficzne (starzenie si społecze stwa,
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym) powoduj konieczno
podj cia działa
zmierzaj cych do podniesienia mobilno ci mieszka ców oraz pełnego i dobrego wykorzystania
kapitału ludzkiego i zasobów pracy.
Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjno ci i konkurencyjno ci regionu,
wpływaj cych na jako
ycia jego mieszka ców, jest odpowiednio rozwini ta, dostosowana do
potrzeb oraz spełniaj ca standardy Unii Europejskiej infrastruktura społeczna. Jak wynika z
analizy społeczno-gospodarczej regionu, jako i dost pno infrastruktury społecznej pozostaje
nadal niewystarczaj ca w stosunku do wyst puj cych potrzeb.
Dzisiejszy stan infrastruktury ochrony zdrowia, dydaktycznej, pomocy społecznej, jak
równie ich wyposa enie, jest w województwie bardzo zró nicowany.
Wzmocnienie roli edukacji i o wiaty oraz podniesienie standardów ochrony zdrowia, jak
równie opieki społecznej, zapewni efektywno regionalnych zasobów pracy, wpłynie na
mobilno pracowników, co w efekcie podniesie poziom konkurencyjno ci regionu.
Odpowiednio ukierunkowane inwestycje w infrastruktur społeczn (ochrony zdrowia,
edukacyjn i opieki społecznej) zapewni optymalne warunki dla wzrostu kapitału społecznego i
zaspokojenia potrzeb społecznych w regionie.
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna wymaga nowoczesnej infrastruktury, pozwalaj cej
zarówno nale ycie zadba o zdrowie i ycie osób aktywnych na rynku pracy, jak i
zapewniaj cej opiek starszym i przewlekle chorym. Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i
ycia jest kluczowym elementem przy tworzeniu potencjału społecznego regionu.

Dobre warunki do edukacji, na wszystkich poziomach, dzi ki nowej lub
zmodernizowanej infrastrukturze i nowoczesnym wyposa eniu, powinny sprawi , e kapitał
ludzki b dzie lepiej wykształcony i dostosowany do dynamicznych wymogów rynku pracy.
Dbało o dost pno i jako infrastruktury społecznej ma bardzo du e znaczenie
w kontek cie poziomu jako ci ycia mieszka ców.
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Nasilaj ce si procesy polaryzacyjne w regionie, a tak e starzenie si ludno ci w
poł czeniu z ewolucj modelu rodziny, powoduj wzrost zapotrzebowania na opiek
długotrwał i paliatywn oraz ró ne formy pomocy społecznej.
Obecnie brak dostatecznej sieci infrastruktury pomocy społecznej stanowi zagro enie dla
prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin znajduj cych si w trudnych sytuacjach yciowych
i wymagaj cych profesjonalnego wsparcia. W rezultacie, mo e to prowadzi do ich społecznego
wykluczenia.
Poprawa zdrowia i zwi zanej z nim jako ci ycia ludno ci oraz zmniejszanie
nierówno ci w zdrowiu jest głównym celem Narodowego Programu Zdrowia na lata 20072015. Równie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada
osi gni cie celów strategicznych rozwoju Mazowsza poprzez m.in. podniesienie standardów
ochrony zdrowia i zmniejszenie ró nic w dost pie do wiadcze zdrowotnych
Priorytetem działa b dzie wi c d enie do poprawy jako ci usług a nie do rozrostu tego
sektora.
Podniesienie poziomu wykształcenia społecze stwa przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiej jako ci kształcenia to cel główny rozwoju edukacji w Polsce, okre lony w Strategii
Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013.
Równie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 zakłada
przekształcenie województwa w region, który b dzie si cechował wysok jako ci zasobów
ludzkich. Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym, zachodzi b d przemiany w sferze
społecznej i nast pi rozwój społecze stwa kreatywnego. Dzi ki wy szej jako ci ycia
mieszka ców, pobudzona zostanie aktywno społeczna, a kapitał społeczny, w wyniku
realizacji celów strategicznych, stanie si podstaw do dalszego rozwoju regionu i b dzie
stanowił wa ny czynnik przewagi konkurencyjnej Mazowsza. Dlatego te projekty realizowane
w obszarze edukacji b d musiały wykazywa jasny zwi zek z rozwojem gospodarczym
regionu.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
Infrastruktura słu ca ochronie zdrowia i ycia
Poprawa dost pno ci i jako ci opieki zdrowotnej na szczeblu regionalnym i lokalnym
b dzie polegała przede wszystkim na modernizacji (w tym dostosowaniu do potrzeb osób
niepełnosprawnych) infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposa eniu w nowoczesny sprz t
zwi kszaj cy mo liwo ci diagnozowania i leczenia.
W ramach priorytetu wsparcie b dzie skierowane na podniesienie jako ci ochrony
zdrowia, nie za na zwi kszanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były
dostosowane do obowi zuj cych przepisów prawa (aby spełniały wymagania, jakim powinny
odpowiada pomieszczenia i urz dzenia pod wzgl dem fachowym i sanitarnym).
Wspierane b d przedsi wzi cia zwi zane z modernizacj istniej cych obiektów oraz
polegaj ce na wyposa eniu placówek ochrony zdrowia w specjalistyczn aparatur i sprz t
medyczny. .
Beneficjentem mo e by jedynie podmiot dostarczaj cy wiadczenia gwarantowane w
ramach kontraktu z Instytucj Finansuj c Publiczne wiadczenia Zdrowotne (np. NFZ).
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Infrastruktura słu ca edukacji
W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane b d projekty dotycz ce budowy,
rozbudowy, modernizacji (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)
placówek systemu o wiaty oraz szkół wy szych na ka dym poziomie kształcenia (równie z
uwzgl dnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia
nauczycieli).
Wspierane b d przedsi wzi cia słu ce poprawie stanu i wyposa enia infrastruktury
dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnosz ce jako i wspieraj ce
upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Wspierana b dzie równie przyszkolna
infrastruktura sportowa, pracownie komputerowe, biblioteki, laboratoria. Wyrównywaniu szans
młodzie y (głównie z obszarów wiejskich) sprzyja b d działania zwi zane z rozwojem bazy
socjalnej, towarzysz cej obiektom dydaktycznym (np. internaty, akademiki, stołówki, itp.).
Szkoły b d „otwarte” dla społecze stwa poprzez mo liwo
udost pniania sal
lekcyjnych, w tym tak e wyposa onych w sprz t komputerowy z podł czeniem do Internetu, co
umo liwi realizacj idei uczenia przez całe ycie. Stosowanie tego typu rozwi za gwarantuje
efektywne wykorzystanie powstałej i zmodernizowanej bazy edukacyjnej.
W celu zapewnienia równego startu edukacyjnego dzieciom ze wsi, planuje si
szczególne wsparcie placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
Infrastruktura słu ca pomocy społecznej
W ramach działania realizowane b d projekty maj ce na celu budow , modernizacj (w
tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz popraw jako ci wyposa enia
m.in.: pobytowych, opieku czych domów pomocy społecznej, działaj cych zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 15
kwietnia 2004 r. Nr 64. poz. 593, ze zm.), znajduj cych si w rejestrze wojewody oraz
hospicjów stacjonarnych, maj cych podpisan umow na wiadczenie usług z NFZ.
Zwi kszenie bazy placówek pomocy społecznej oraz dostosowanie istniej cej jej
infrastruktury do standardów obowi zuj cych w Unii Europejskiej jest odpowiedzi na
tendencje demograficzne Mazowsza i wzrastaj ce zapotrzebowanie na usługi tej dziedziny
społecznej.
W trakcie budowy, modernizacji infrastruktury obj tej tym Priorytetem, zostanie
uwzgl dnione wykorzystanie zrównowa onych metod budowy oraz wprowadzenie
alternatywnych ródeł energii.
Realizowane w tym zakresie projekty b da musiały wykaza bezpo redni lub po redni
wpływ na rozwój ekonomiczy regionu.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
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Komplementarno
RPO WM
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII b d komplementarne do
nast puj cych priorytetów RPO WM:
• Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu
• Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
• Priorytet IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom, energetyka
Komplementarno dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu: opieki
medycznej; wsparcia potencjału naukowego dla innowacyjno ci gospodarki (a nie dla
dydaktyki); infrastruktury społecze stwa informacyjnego; termomodernizacji budynków.
Kryterium demarkacji: zakres projektu, rodzaj beneficjenta.
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII b d komplementarne do
nast puj cych Priorytetów POIi :
• Priorytet XIII: Bezpiecze stwo zdrowotne i poprawa efektywno ci systemu ochrony
• Priorytet XIV: Infrastruktura szkolnictwa wy szego
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
inwestycji w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym dla zapewnienia
specjalistycznych i wysokospecjalistycznych wiadcze zdrowotnych; budowy, modernizacji
uczelni oraz infrastruktury towarzysz cej (np. sportowo-rekreacyjnej), wykorzystywanej przez
studentów.
Kryterium demarkacji: warto

projektu, umiejscowienie projektu.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
W ramach Priorytetu VII nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach POIG.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII b d komplementarne do
nast puj cych osi priorytetowych POKL:
• Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsi biorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracuj cych,
• Priorytet III: Wysoka jako systemu o wiaty,
• Priorytet IV: Szkolnictwo wy sze i nauka,
• Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Komplementarno
dotyczy b dzie działa zwi zanych z projektami z zakresu:
zwi kszenia dost pno ci kształcenia i podniesienia poziomu wykształcenia zasobów ludzkich,
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, podniesienia poziomu aktywno ci zawodowej i
zapewnienia równego dost pu do zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych i
transferu wiedzy.
Działania realizowane w ramach POKL maj wył cznie charakter uzupełniaj cy do
przedsi wzi realizowanych w ramach Priorytetu VII RPO WM.
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Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Priorytetu VII nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PORPW.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
W ramach PROW nie przewiduje si wsparcia działa w zakresie ochrony zdrowia i
infrastruktury edukacyjnej W Priorytecie VII RPO WM pomoc b d obj te wszystkie rodzaje
przedsi wzi
zlokalizowane na obszarach wiejskich i małych miast na zasadach
niedyskryminuj cych.

Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013
W ramach Priorytetu VII nie przewiduje si działa komplementarnych do interwencji
zaplanowanych w ramach PO Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013.

Spodziewane rezultaty
Realizowane w ramach priorytetu działania skutkowa b d popraw jako ci kapitału
ludzkiego na regionalnym ryku pracy. Wsparcie b dzie miało bezpo rednie przeło enie na
wzrost aktywnego udziału zdrowych osób na rynku pracy, zwi kszenie ich mobilno ci i
podniesienie konkurencyjno ci gospodarki w regionie.
Wzrost powszechno ci dost pu do wiadcze zdrowotnych wraz z rosn c jako ci
opieki, s niezb dnymi elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decyduj w du ej
mierze o poczuciu bezpiecze stwa społecznego. Poprawa dost pno ci i jako ci wiadczonych
usług medycznych b dzie oznacza popraw dost pu do podstawowych wiadcze na poziomie
lokalnym, realizowanych w publicznym systemie ubezpiecze zdrowotnych oraz podniesienie
poziomu profilaktyki. W rezultacie wpłynie na polepszenie stanu zdrowia mieszka ców
regionu.
Inwestycje w ochron zdrowia b d miały na celu przywrócenie osób chorych do
aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Poprawa stanu zdrowia pracowników wpływa na
ich wi ksz aktywno zawodow i lepsze wykorzystanie podstawowych mo liwo ci, co
prowadzi do wzrostu liczby osób skutecznie funkcjonuj cych na rynku pracy. W perspektywie
kilku lub kilkunastu lat b dzie to miało du e znaczenie w zwi zku z szybkim starzeniem si
społecze stwa.
Ułatwienie dost pu do edukacji i poprawa jej warunków szczególnie na obszarach
słabiej rozwini tych wpłynie na podniesienie jako ci kształcenia, co w efekcie spowoduje
wzrost poziomu wykształcenia mieszka ców i wyrównanie ró nic regionalnych. Stworzone
zostan warunki do rozwoju społecze stwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
poszukiwanych na rynku pracy.
Działania podejmowane w obszarze pomocy społecznej pozwol na popraw
dost pno ci i jako ci usług zwi zanych z opiek nad osobami starszymi b d przewlekle
chorymi, na które szczególnie w województwie mazowieckim wzrasta zapotrzebowanie
społeczne.
Upowszechnienie dost pu do wiadcze społecznych oraz polepszenie ich jako ci
wyjdzie naprzeciw potrzebom starzej cego si społecze stwa. Osi gni te efekty b d miały
wpływ na zwi kszenie mobilno ci zawodowej mieszka ców na rynku pracy.
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Zestawienie głównych grup beneficjentów
- jednostki samorz du terytorialnego, ich zwi zki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadaj ce osobowo prawn ,
- zakłady opieki zdrowotnej działaj ce w publicznym systemie ochrony zdrowia)
- szkoły wy sze,
- osoby prawne i fizyczne b d ce organami prowadz cymi szkoły i placówki,
- partnerzy społeczni i gospodarczy,
- organizacje pozarz dowe,
- ko cioły i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko ciołów i zwi zków
wyznaniowych,
Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 14. Wska niki produktu dla Priorytetu VII.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Warto
bazowa
wska nika

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

ródło
danych

0

Zakładana
warto
w roku
docelowym 2013
90

Liczba
projektów
dotycz cych
infrastruktury
ochrony
zdrowia
Liczba
projektów
dotycz cych
infrastruktury
edukacyjnej
Liczba
projektów
dotycz cych
infrastruktury
opieki
społecznej
Liczba
zmodernizowanych
szpitali, przychodni
Liczba
zakupionego
specjalistycznego
medycznego sprz tu:
- aparaty RTG
- endoskopy
Liczba
placówek
edukacyjnych obj tych
wsparciem / przedszkola i
szkoły podst., szkoły
rednie, szkoły wy sze

szt.

rocznie

IZ

szt.

0

160

rocznie

IZ

szt.

0

45

rocznie

IZ

szt.

0

80

rocznie

IZ

szt

0

rocznie

IZ

rocznie

IZ

szt.

0

50*
(20,
30)
160* / 110, 40,
10

*Informacje wst pne, wska nik zostanie doszacowany w 2008 r.
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Tabela wska ników 15. Wska niki rezultatu dla Priorytetu VII.
Nazwa wska nika

Jedn.
miary

Liczba pacjentów
korzystaj cych
infrastruktury ochrony
zdrowia
zbudowanej/zmodernizo
wanej w wyniku
realizacji projektu
w tym:
liczba kobiet,
liczba m czyzn

osoby

Warto
bazowa
wska nika
0

osoby

0

50 000

rocznie

IZ

osoby

0

40 000

rocznie

IZ

Liczba uczniów i
studentów korzystaj cych
z efektów projektu
(infrastruktury
edukacyjnej)
w tym:
liczba kobiet,
liczba m czyzn

osoby

0

64 000

rocznie

IZ

osoby

0

34000

rocznie

IZ

osoby

0

30000

rocznie

IZ

Liczba miejsc w
obiektach opieki
społecznej powstałych/
utrzymanych w wyniku
realizacji projektu
Potencjalna liczba
specjalistycznych bada
medycznych
przeprowadzonych
sprz tem zakupionym w
wyniku realizacji
projektów

szt.

0

4 000

rocznie

IZ

0

500 000*

rocznie

IZ

Liczba edukacyjnych
obiektów obj tych
wsparciem realizujacych
program „Uczenia si
przez całe ycie”
Liczba miejsc w
przedszkolach
zbudowanych lub
zmodernizowanych na
obszarach wiejskich

szt.

0

140

rocznie

IZ

szt.

0

100*

rocznie

IZ

szt.

Zakładana
warto w roku
docelowym 2013
90 000

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika
rocznie

ródło
danych
IZ

*Informacje wst pne, wska nik zostanie doszacowany w 2008 r.
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Priorytet VIII. Pomoc techniczna
Cel główny
Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania rodków z EFRR poprzez wsparcie
instytucji zaanga owanych w procesy programowania, zarz dzania i wdra ania RPO WM.
Cele szczegółowe
-

Wsparcie procesów wdra ania, zarz dzania i programowania RPO WM.
Poprawa kwalifikacji pracowników.
Wsparcie procesów informacji i promocji RPO WM.

Kategorie interwencji
81 - Rozwi zania na rzecz podniesienia jako ci opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk
i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolno ci w
zakresie realizacji polityk i programów,
85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,
86 - Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja.
Uzasadnienie
Przej cie przez regiony funkcji IZ powoduje zwi kszenie ilo ci zada zwi zanych z
procesami programowania, zarz dzania i wdra ania RPO. W zwi zku z tym nale y zwróci
wykonywanych funkcji. Konieczne staje si wsparcie
szczególn uwag na jako
instytucjonalne instytucji i jednostek zaanga owanych w te procesy w zakresie: zatrudnienia
odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkole pracowników, wyposa enia w niezb dny
sprz t (szczególnie komputerowy), organizacji i obsługi Komitetów Monitoruj cych. Wa n
kwesti jest równie obowi zek prowadzenia działa informacyjnych i promocyjnych. W celu
zagwarantowania ci gło ci procesu programowania i zachowania wła ciwych standardów
wykorzystania rodków unijnych istotne jest przeznaczenie rodków w ramach pomocy
technicznej.
Przedsi wzi cia realizowane w ramach priorytetu
W ramach priorytetu realizowane b dzie wsparcie procesu zarz dzania i wdra ania RPO
WM poprzez dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobów ludzkich zaanga owanych w
zarz dzanie i wdra anie RPO WM oraz w zakresie obsługi administracyjno-technicznej procesu
zarz dzania i wdra ania RPO WM. Dofinansowywane b d równie przedsi wzi cia dotycz ce
procesu zarz dzania, wdra ania, monitorowania, kontroli, zapewnienia ci gło ci
programowania, a tak e wyboru i oceny projektów polegaj ce na zapewnieniu odpowiedniej
organizacji prac kadr. Działania te posłu zwi kszeniu zdolno ci administracyjnych instytucji
zaanga owanych w zarz dzanie i wdra anie RPO WM. rodki w ramach priorytetu b d
przeznaczone na dofinansowanie ju istniej cych etatów, a tak e na zatrudnienie nowych
pracowników. Planuje si zwi kszenie zatrudnienia z tytułu realizacji nowych zada o około 20
% w stosunku do liczby wszystkich pracowników urz du. Odpowiedni zasób kadrowy pozwoli
na prawidłowe i efektywne zarz dzenie programem, jego wdra anie, a tak e przyczyni si do
skuteczniejszej absorpcji rodków unijnych. Jednocze nie b d prowadzone odpowiednie
działania motywuj ce pracowników, polegaj ce na zapewnieniu odpowiednich warunków
lokalowych, płacowych, szkoleniowych, które to działania b d zmierzały do ograniczenia i
wyeliminowania rotacji kadr.
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W ramach priorytetu b d równie dokonywane zakupy urz dze technicznych,
biurowych, wynajmowana b dzie odpowiednia powierzchnia biurowa, itp. Pozwoli to na
sprawne wykonywanie pracy przez pracowników zajmuj cych si
wdra aniem
i zarz dzaniem RPO.
Mo liwe te b dzie finansowanie prowadzenia bada , analiz, sprawozda oraz statystyk
na potrzeby procesu zarz dzania, wdra ania, monitorowania, ewaluacji oraz opracowywaniu
dokumentów programowych. W ramach Priorytetu zostan zagwarantowane odpowiednie
rodki na ewaluacje, ocen projektów, monitorowanie, prawidłowe przygotowanie projektów,
popraw funkcjonowania procedur zamówie publicznych oraz na wspieranie działa w
obszarze programów pomocy publicznej. Mo liwe b dzie finansowanie wsparcia dla działa
maj cych na celu usprawnienie przygotowa do realizacji projektów oraz projektów b d cych
ju w przygotowaniu.
Zabezpieczone zostan równie rodki na działania w zakresie utworzenia systemu
informatycznego w celu monitorowania i elektronicznej wymiany danych. System b dzie
kompatybilny z systemami krajowymi i systemem SFC 2007. Wsparcie to umo liwi pełne
uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.
IZ zarezerwuje te odpowiedni bud et na działania innowacyjne i wymian najlepszych
praktyk z innymi regionami, mi dzy innymi w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Regiony dla
zmian gospodarczych.
Wspierane te b d procesy szeroko rozumianej informacji i promocji funduszy
strukturalnych. Wszystkie instytucje i komórki organizacyjne zaanga owane we wdra anie i
zarz dzanie RPO WM, b d korzystały ze rodków z pomocy technicznej. Zadania zwi zane z
informacja i promocj Instytucja Zarz dzaj ca b dzie realizowała w oparciu o Plan komunikacji
i roczne plany działa o charakterze wykonawczym.
W ramach planowanych działa zostanie zachowana zasada równo ci szans, w
szczególno ci równego traktowania kobiet i m czyzn. Wspierane b d przedsi wzi cia maj ce
na celu popraw dost pno ci infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania maj ce
na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Komplementarno
Przedsi wzi cia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, b d komplementarne
z działaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013 (PO PT). Dotyczy to działa w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobów
ludzkich, odpowiednio:
• O priorytetowa 1 – Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Działanie 8.1. Wsparcie
procesu zarz dzania i wdra ania RPO WM (RPO WM),
• O priorytetowa 2 – Komunikacja i promocja (PO PT) i działanie 8.2. Działania
informacyjne i promocyjne (RPO WM).
W ramach RPO WM realizowane b d projekty dotycz ce działa podejmowanych
przez IZ RPO WM na obszarze województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w
ramach POPT dotyczy b d cało ciowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla
centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW.
Spodziewane rezultaty
- zapewnienie skuteczno ci działania administracji zaanga owanej we wdra anie RPO
WM poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu,
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- zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Monitoruj cych i Komisji Oceniaj cych
Projekty,
- zapewnienie skuteczno ci kontroli,
- zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaanga owanego w zarz dzanie,
wdra anie i programowanie RPO WM,
- zapewnienie wystarczaj cej ilo ci biurowego sprz tu komputerowego i innego
wyposa enia niezb dnego dla prawidłowego wdra ania programu,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego niezb dnego dla prawidłowego funkcjonowania
procesu wdra ania RPO WM,
- wsparcie procesu ewaluacji,
- zapewnienie skuteczno ci działa informacyjnych i promocyjnych.
Zestawienie głównych grup beneficjentów
- Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM,
- Instytucja Po rednicz ca II
Wska niki monitorowania
Tabela wska ników 16. Wska niki produktu dla Priorytetu VIII.
Nazwa wska nika

Liczba szkole
dla
beneficjentów
Liczba utworzonych
miejsc
pracy
finansowanych
ze
rodków
programu
(wył cznie umowy o
prac )
Liczba
przeprowadzonych
szkole , warsztatów,
treningów,
wizyt
studyjnych
Liczba zakupionych
zestawów
komputerowych
(laptopy,
serwery,
komputery)11
Liczba
ocen,
ekspertyz,
analiz,
studiów, opracowa i
koncepcji wykonanych
przez
ewaluatorów
zewn trznych
Liczba
zorganizowanych
konferencji, spotka ,
seminariów
10
11

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

Jednostka
miary

Warto
bazowa
wska nika

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013

ródło
danych

szt.

0

200

rocznie

etatomiesi
c10

0

300

rocznie

IZ

szt.

0

200

rocznie

IZ

szt.

0

500

rocznie

IZ

szt.

0

15

rocznie

IZ

szt.

0

100

rocznie

IZ

IZ

Etat współfinansowany ze rodków unijnych w jednym miesi cu

Bez drukarek i faksów (zaliczone do sprz tu biurowego)
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Tabela wska ników 17. Wska niki rezultatu dla Priorytetu VIII
Nazwa wska nika

Liczba
wej
stron internetow

na

Liczba
przeszkolonych osób
„% projektów, które
przeszły ocen
formaln , w stosunku
do wszystkich
zło onych
wniosków”.

Jednostka
miary

Cz stotliwo
pomiaru
wska nika

Warto
bazowa
wska nika

Zakładana
warto w
roku
docelowym
2013

ilo

0

40 000

rocznie

osoby

0

10 000

rocznie

%

0%

90%

rocznie

ródło
danych

IZ
IZ
IZ
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IV. Finansowanie
Zgodnie z zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013
wspieraj cych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno ci) (dokument
zaakceptowany przez Rad Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.) województwo mazowieckie
b dzie dysponowało w latach 2007-2013 kwot wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysoko ci 1.831.496.698 euro.
Poni sze tabele przedstawiaj
szacunkow
alokacj
rodków publicznych
wspólnotowych i krajowych dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 w podziale na
priorytety, lata, ródła finansowania i kategorie interwencji. Obrazuj równie poziom wsparcia
skierowanego na realizacj Strategii Lizbo skiej.
•
•
•

•
•

•

Poziom podziału rodków EFRR na poszczególne priorytety RPO WM wynika z:
przeprowadzonego w ród jednostek samorz du terytorialnego ankietowego badania, nt.
planowanych w latach 2007-2013 inwestycji, z którego wynika, e najwi ksze rodki
zostan skierowane na rozwój infrastruktury drogowej,
konsultacji społecznych zapisów projektu RPO WM,
projektu badawczego zrealizowanego przez niezale n jednostk , nt. preferencji
społecznych dla planowanych kierunków rozwoju województwa mazowieckiego, który
pozwolił okre li najwa niejsze obszary inwestycyjne, tj. infrastruktur drogow ,
edukacj , infrastruktur zdrowotn , ochron rodowiska,
ogranicze wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
analizy projektów programów pomocy publicznej, limituj cych wysoko
współfinansowania zada z funduszy europejskich w latach 2007-2013, w tym przede
wszystkim w obszarach ochrony rodowiska i energetyki, co skutkuje ograniczeniem
rodków na te obszary,
zobowi za Polski wobec realizacji zało e Strategii Lizbo skiej.
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Tabela finansowa 1. Alokacja EFRR na Priorytety RPO WM 2007-2013 (w euro).
Priorytet
rodki UE
(EFRR)
1

Rozkład
procentowy

2

RPO WM
I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu

3

1 831 496 698

100,0

430 401 731

23,5

II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza
III. Regionalny system transportowy
IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka
V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla
rozwoju turystyki i rekreacji

205 127 627
538 460 023
197 801 647
89 743 340

11,2
29,4
10,8
4,9

150 182 726

8,2

VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego

164 834 703

9,0

54 944 901

3,0

VIII. Pomoc techniczna

Tabela finansowa 2. Plan finansowy programu operacyjnego według rocznych zobowi za
poszczególnych funduszy.
Numer identyfikacyjny programu operacyjnego (kod CCI): 2007PL161PO011
Lata w podziale na ródło finansowania programu, w euro:
Fundusze Strukturalne
Fundusz
Ogółem
(EFRR)
Spójno ci
1

2

3

4=2+3

2007
2008
2009
2010
2011
2012

256 751 672
262 764 000
268 736 738
265 230 990
260 278 305
255 483 592

0
0
0
0
0
0

256 751 672
262 764 000
268 736 738
265 230 990
260 278 305
255 483 592

2013

262 251 401

0

262 251 401

1 831 496 698

0

1 831 496 698

2007-2013
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Tabela finansowa 3. Plan finansowy dla programu operacyjnego podaj cy, dla całego okresu programowania,
kwot całkowitej alokacji finansowej ka dego funduszu w programie operacyjnym,
odpowiedni wkład krajowy i stop zwrotu według osi priorytetowej.
Numer identyfikacyjny programu operacyjnego (kod CCI): 2007PL161PO011
Osie priorytetowe w podziale na ródło finansowania, w euro:
Wkład
Wkład
Finansowanie
Poziom
Indykatywny podział
wkładu krajowego
ogółem
współfinanWspólnoty
krajowy
(EFRR)
Krajowe
Krajowe
sowania
rodki
rodki
publiczne
prywatne
(a)

Priorytet I
Priorytet II
Priorytet III
Priorytet IV
Priorytet V
Priorytet VI
Priorytet VII
Priorytet VIII
Ogółem

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

Dla celów informacyjnych
Wkład
Inne
EBI
ródła
finansowania
(g)

(h)

430 401 731
205 127 627
538 460 023
197 801 647
89 743 340
150 182 726
164 834 703
54 944 901

75 953 247
36 198 993
95 022 357
34 906 173
15 837 060
26 502 834
29 088 477
9 696 159

75 953 247
36 198 993
95 022 357
34 906 173
15 837 060
26 502 834
29 088 477
9 696 159

0
0
0
0
0
0
0
0

506 354 978
241 326 620
633 482 380
232 707 820
105 580 400
176 685 560
193 923 180
64 641 060

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

0
0
0
0
0
0
0
0

408 338 381
40 323 530
35 536 752
128 504 913
132 000 000
92 625 000
40 500 000
0

1 831 496 698

323 205 300

323 205 300

0

2 154 701 998

0,85

0

877 828 576

Tabela finansowa 4. Indykatywny podział, według kategorii,
(kwestie priorytetowe, forma finansowania, terytorium)
zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w RPO WM 2007-2013 (w euro).
Kwestie priorytetowe
Kod
01
Działalno B+RT prowadzona w o rodkach badawczych
02
Infrastruktura B+RT (w tym wyposa enie w sprz t, oprzyrz dowanie i
szybkie sieci informatyczne ł cz ce o rodki badawcze) oraz specjalistyczne
o rodki kompetencji technologicznych
03

04

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy mi dzy MSP,
mi dzy MSP a innymi przedsi biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami
regionalnymi, o rodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami,
itd.)
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególno ci w MSP (w tym dost p
do usług zwi zanych z B+RT w o rodkach badawczych)

05

Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi biorstw i grup
przedsi biorstw

06

Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów
przyjaznych dla rodowiska (wdro enie efektywnych systemów
zarz dzania rodowiskiem, wdro enie i stosowanie/ u ytkowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdro enie czystych
technologii do działalno ci produkcyjnej przedsi biorstw)

07

Inwestycje w przedsi biorstwa bezpo rednio zwi zane z dziedzin bada i
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsi biorstw przez
uczelnie, istniej ce o rodki B+RT i przedsi biorstwa, itp.)

08
09

Inne inwestycje w przedsi biorstwa
Inne działania maj ce na celu pobudzanie bada , innowacji i
przedsi biorczo ci w MSP

10
11

Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dost p, bezpiecze stwo,
interoperacyjno , zapobieganie zagro eniom, badania, innowacje, tre ci
cyfrowe, itp.)

12
13

Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja,
e-integracja, itp.)

14

Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie
sieci, itp.)

15

Inne działania maj ce na celu popraw dost pu MSP do TIK i ich wydajne
u ytkowanie

16
17
18
19

Kolej
Kolej (sieci TEN-T)
Tabor kolejowy
Tabor kolejowy (sieci TEN-T)

Kwota
44 200 190

4 250 000

5 312 500
1 062 500
2 624 375

7 962 166

158 100 000
76 500 000
130 390 000
149 240 127

5 950 000
0
33 037 500
9 000 000
7 900 000
0
0
44 420 941
0
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Autostrady
Autostrady (sieci TEN-T)
Drogi krajowe
Drogi regionalne/lokalne
cie ki rowerowe
Transport miejski
Transport multimodalny
Transport multimodalny (sieci TEN-T)
Inteligentne systemy transportu
Porty lotnicze
Porty
ródl dowe drogi wodne (regionalne i lokalne)
ródl dowe drogi wodne (sieci TEN-T)
Energia elektryczna
Energia elektryczna (sieci TEN-T)
Gaz ziemny
Gaz ziemny (sieci TEN-T)
Produkty ropopochodne
Produkty ropopochodne (sieci TEN-T)
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Efektywno energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja),
zarz dzanie energi

44
45
46
47
48
49
50

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Gospodarka i zaopatrzenie w wod pitn
Oczyszczanie cieków
Jako powietrza
Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszcze
Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja ska onych
gruntów
Promowanie bioró norodno ci i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
Promowanie czystego transportu miejskiego
Zapobieganie zagro eniom (w tym opracowanie i wdra anie planów i
instrumentów zapobiegania i zarz dzania zagro eniami naturalnym i
technologicznym)

51
52
53

54
55
56
57
58
59
60

Inne działania na rzecz ochrony rodowiska i zapobiegania zagro eniom
Promowanie walorów przyrodniczych
Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury kulturalnej
Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych

0
0
0
443 871 758
10 625 000
14 943 340
0
0
13 500 217
20 137 493
0
0
0
6 800 000
0
3 400 000
0
0
0
6 800 000
4 250 000
5 525 000
10 200 000
10 710 000
31 424 451
25 532 196
59 500 000
2 210 000
2 125 000
0
8 500 000
1 700 000
16 529 614

17 000 000
2 125 000
10 837 500
45 687 500
10 200 000
36 665 226
24 437 500
11 730 000
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61
62

Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i
wiejskich
Rozwój systemów i strategii uczenia si przez całe ycie w
przedsi biorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwi kszenia zdolno ci
adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsi biorczo ci i
innowacji

63

Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych
form organizacji pracy

64

Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i
wsparcia w zwi zku z restrukturyzacj sektorów i przedsi biorstw, rozwój
systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania
na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i
kwalifikacji
Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy
Wdra anie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy
Działania na rzecz aktywnego starzenia si oraz wydłu ania ycia
zawodowego

65
66
67
68
69

Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalno ci gospodarczej
Działania na rzecz zwi kszenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz
ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze
wzgl du na płe na rynku pracy oraz lepszego godzenia ycia zawodowego
z prywatnym, a zwłaszcza wi kszego dost pu do usług opieku czowychowawczych nad dzie mi i osobami zale nymi

70

Konkretne działania na rzecz zwi kszenia udziału migrantów w
zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej

71

72

73

74

75
76
77
78

cie ki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym poło eniu;
zwalczanie dyskryminacji w dost pie do rynku pracy i rozwoju kariery
zawodowej oraz promowanie akceptacji dla ró norodno ci w miejscu pracy
Opracowywanie, uruchomienie i wdro enie reform systemów kształcenia i
szkolenia celem zwi kszenia zdolno ci do zatrudnienia, zwi kszenia
stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia podstawowego i
zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji
kwalifikacji kadry systemu o wiaty w perspektywie gospodarki opartej na
innowacji i wiedzy
Działania na rzecz zwi kszenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe
ycie, w szczególno ci poprzez przedsi wzi cia na rzecz ograniczenia
przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania
dyskryminacji ze wzgl du na płe oraz poprzez działania na rzecz poprawy
jako ci i dost pu do kształcenia i szkole na poziomie pocz tkowym,
zawodowym i wy szym
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie bada i innowacji, w
szczególno ci poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz
poprzez współprac sieciow mi dzy uczelniami, o rodkami badawczymi i
przedsi biorstwami
Infrastruktura systemu o wiaty
Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura opieku czo-wychowawcza
Infrastruktura mieszkalnictwa

28 900 000

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
76 181 250
61 240 953
12 750 000
45 900 000
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79
80
81

82
83
84
85
86

Pozostała infrastruktura społeczna

14 662 500

Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci
współpracy odno nych podmiotów
Rozwi zania na rzecz podniesienia jako ci opracowania, monitorowania,
ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym, wzmocnienie zdolno ci w zakresie realizacji polityk i
programów

0

27 625 000

Rekompensata podniesionych kosztów zwi zanych z utrudnionym
dost pem oraz rozproszeniem terytorialnym

0

Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów
wynikaj cych z wielko ci rynku

0

Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów
zwi zanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja

Ogółem

0
13 507 401
13 812 500
1 831 496 698

Forma finansowania
Kod
01
02
03
04

Pomoc bezzwrotna
Pomoc (po yczka, dotacja na spłat oprocentowania, gwarancje)
Kapitał podwy szonego ryzyka (nabycie udziałów, fundusze kapitału
podwy szonego ryzyka)
Inne formy finansowania

Ogółem

Kwota
1 831 496 698
0
0
0
1 831 496 698

Terytorium
Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
00
Ogółem

Kwota
Obszar miejski
1 182 963 719
Obszar górski
0
Wyspy
0
Obszar o niskiej i bardzo niskiej g sto ci zaludnienia
0
Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo
niskiej g sto ci zaludnienia)
648 532 979
Dawne granice zewn trzne UE (po 30.04.2004 r.)
0
Region peryferyjny
0
Obszar współpracy transgranicznej
0
Obszar współpracy transnarodowej
0
Obszary współpracy mi dzyregionalnej
0
Nie dotyczy
0
1 831 496 698
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Tabela finansowa 5. Przybli ony podział rodków z EFRR dla RPO WM,
według kategorii podstawowych celów Strategii Lizbo skiej
dla całego okresu programowania (w euro).
Kod
Kategoria interwencji
01
Działalno B+RT prowadzona w o rodkach badawczych
02
Infrastruktura B+RT (w tym wyposa enie w sprz t, oprzyrz dowanie i
szybkie sieci informatyczne ł cz ce o rodki badawcze) oraz
specjalistyczne o rodki kompetencji technologicznych
03

04

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy mi dzy MSP,
mi dzy MSP a innymi przedsi biorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami
regionalnymi, o rodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi,
technopoliami, itd.)
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególno ci w MSP (w tym dost p
do usług zwi zanych z B+RT w o rodkach badawczych)

05

Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsi biorstw i grup
przedsi biorstw

06

Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i procesów
przyjaznych dla rodowiska (wdro enie efektywnych systemów
zarz dzania rodowiskiem, wdro enie i stosowanie/ u ytkowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdro enie czystych
technologii do działalno ci produkcyjnej przedsi biorstw)
Inwestycje w przedsi biorstwa bezpo rednio zwi zane z dziedzin bada i
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsi biorstw przez
uczelnie, istniej ce o rodki B+RT i przedsi biorstwa, itp.)

07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
26
27
28

Inne inwestycje w przedsi biorstwa
Inne działania maj ce na celu pobudzanie bada , innowacji i
przedsi biorczo ci w MSP
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dost p, bezpiecze stwo,
interoperacyjno , zapobieganie zagro eniom, badania, innowacje, tre ci
cyfrowe, itp.)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja,
e-integracja, itp.)
Usługi i aplikacje dla MSP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie
sieci, itp.)
Inne działania maj ce na celu popraw dost pu MSP do TIK i ich wydajne
u ytkowanie
Kolej
Kolej (sieci TEN-T)
Autostrady
Autostrady (sieci TEN-T)
Transport multimodalny
Transport multimodalny (sieci TEN-T)
Inteligentne systemy transportu

Kwota
44 200 190

4 250 000

5 312 500
1 062 500
2 624 375

7 962 166

158 100 000
76 500 000
130 390 000
149 240 127
5 950 000
0
33 037 500
9 000 000
7 900 000
0
0
0
0
0
0
13 500 217
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29
30
32
34
36
38
39
40
41
42
43
52
62

63
64

65
66
67
68
69

70
71

72

Porty lotnicze
Porty
ródl dowe drogi wodne (sieci TEN-T)
Energia elektryczna (sieci TEN-T)
Gaz ziemny (sieci TEN-T)
Produkty ropopochodne (sieci TEN-T)
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Efektywno energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja),
zarz dzanie energi
Promowanie czystego transportu miejskiego
Rozwój systemów i strategii uczenia si przez całe ycie w
przedsi biorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwi kszenia zdolno ci
adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsi biorczo ci i
innowacji
Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych
form organizacji pracy
Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i
wsparcia w zwi zku z restrukturyzacj sektorów i przedsi biorstw, rozwój
systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania
na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i
kwalifikacji
Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy
Wdra anie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy
Działania na rzecz aktywnego starzenia si oraz wydłu ania ycia
zawodowego
Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalno ci gospodarczej
Działania na rzecz zwi kszenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu
oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji
ze wzgl du na płe na rynku pracy oraz lepszego godzenia ycia
zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza wi kszego dost pu do usług
opieku czo-wychowawczych nad dzie mi i osobami zale nymi
Konkretne działania na rzecz zwi kszenia udziału migrantów w
zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienie ich integracji społecznej
cie ki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym
poło eniu; zwalczanie dyskryminacji w dost pie do rynku pracy i rozwoju
kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla ró norodno ci w
miejscu pracy
Opracowywanie, uruchomienie i wdro enie reform systemów kształcenia i
szkolenia celem zwi kszenia zdolno ci do zatrudnienia, zwi kszenia
stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia podstawowego i
zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji
kwalifikacji kadry systemu o wiaty w perspektywie gospodarki opartej na
innowacji i wiedzy

20 137 493
0
0
0
0
0
6 800 000
4 250 000
5 525 000
10 200 000
10 710 000
16 529 614

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0
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Działania na rzecz zwi kszenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez
całe ycie, w szczególno ci poprzez przedsi wzi cia na rzecz ograniczenia
przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania
dyskryminacji ze wzgl du na płe oraz poprzez działania na rzecz poprawy
jako ci i dost pu do kształcenia i szkole na poziomie pocz tkowym,
zawodowym i wy szym
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie bada i innowacji, w
szczególno ci poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz
poprzez współprac sieciow mi dzy uczelniami, o rodkami badawczymi i
przedsi biorstwami

RAZEM
Alokacja EFRR na RPO WM
% rodków przeznaczonych na realizacj celów Strategii Lizbo skiej do całkowitej
alokacji EFRR na RPO WM

0

0
723 181 682
1 831 496 698
39,5
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V. Wdra anie
1.

System instytucjonalny

Kompetencje instytucji zaanga owanych w zarz dzanie RPO WM
Koordynacja na poziomie NSRO - Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego
Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi nadzór nad prawidłowym
funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO, a tak e odpowiada za prowadzenie bada
ewaluacyjnych na poziomie NSRO, w tym bada horyzontalnych oraz bada uzupełniaj cych
i bada ad hoc, wynikaj cych z monitorowania realizacji NSRO.
Koordynacja 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – Instytucja Koordynuj ca
Regionalne Programy Operacyjne
Funkcj Instytucji Koordynuj cej RPO (IK RPO) pełni b dzie Minister wła ciwy do
spraw Rozwoju Regionalnego obsługiwany w przedmiotowym zakresie przez Departament
Koordynacji Programów Regionalnych (DPR) w ramach MRR.
IK RPO odpowiedzialna jest w szczególno ci za:
• weryfikacj regionalnych programów operacyjnych pod wzgl dem ich zgodno ci
z NSRO,
• negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z KE we współpracy
z instytucjami zarz dzaj cymi RPO,
• zapewnienie spójno ci stosowanych wytycznych;
• monitorowanie efektów wdra ania RPO w regionach (analizy porównawcze).
Wzajemne relacje oraz szczegółowy zakres obowi zków i podział zada mi dzy IK RPO
a Instytucj Zarz dzaj c RPO WM zostanie okre lony w porozumieniu zawartym mi dzy tymi
instytucjami.
Zarz dzanie RPO WM
Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM (IZ)
IZ zgodnie z ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest Zarz d Województwa
Mazowieckiego. Zgodnie z regulaminem wewn trznym przygotowanym przez Zarz d
Województwa Mazowieckiego obowi zki IZ pełni jednostka organizacyjna w
ramach Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Obecnie funkcj
t pełni Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. W ramach departamentu b dzie
funkcjonowała komórka uczestnicz ca w zarz dzaniu zmian .
IZ, zgodnie z art. 60 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za
zarz dzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizacj zgodnie z zasad nale ytego
zarz dzania finansami, a w szczególno ci za:
• zapewnienie, e operacje s wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami maj cymi
zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego oraz e spełniaj one maj ce
zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
• weryfikacj , e współfinansowane towary i usługi s dostarczone oraz e wydatki
zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywi cie poniesione i s
zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów
ksi gowych dla ka dej operacji w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz
zapewnienie, e dane na temat realizacji, niezb dne do celów zarz dzania finansowego,
monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny s gromadzone;
zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestnicz ce w
realizacji operacji odr bnego systemu ksi gowego albo odpowiedniego kodu
ksi gowego dla wszystkich transakcji zwi zanych z operacj , bez uszczerbku dla
krajowych zasad ksi gowych;
zapewnienie, e ocena regionalnego programu operacyjnego, o której mowa w art. 48
ust. 3 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 ww.
Rozporz dzenia;
ustanowienie procedur dla zapewnienia, e wszystkie dokumenty dotycz ce wydatków i
audytów, wymagane do zapewnienia wła ciwej cie ki audytu, s przechowywane
zgodnie z wymogami art. 90 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006;
zapewnienie otrzymywania przez instytucj certyfikuj c wszystkich niezb dnych
informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na
potrzeby po wiadczania;
kierowanie prac komitetu monitoruj cego i dostarczanie mu dokumentacjiwymaganej
w celu umo liwienia monitorowania jako ciowego realizacji programu operacyjnego w
wietle jego szczegółowych celów;
opracowanie i przedkładanie Komisji rocznych i ko cowych sprawozda z realizacji, po
ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitoruj cy;
zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych
w art. 69 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006;
dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umo liwiaj cych jej dokonanie oceny
du ych projektów.

IZ RPO WM mo e zleci wykonywanie cz ci swoich zada o charakterze zarz dczym
lub operacyjnym do innych podmiotów. Dokonuj c delegacji, IZ RPO WM zachowuje jednak
całkowit odpowiedzialno za cało realizacji RPO WM.
Instytucja Po rednicz ca II (IP II)
IZ RPO na postawie art. 59 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 deleguje cz
swoich uprawnie do Instytucji Po rednicz cej II stopnia.
W województwie mazowieckim funkcje Instytucji Po rednicz cej II stopnia dla RPO
WM pełni b dzie Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych (MJWPU)
MJWPU została powołana Uchwał Nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19
marca 2007 r. MJWPU powierzone zostały m. in. nast puj ce zadania:
• prowadzenie procedur konkursowych oraz dokonywanie oceny wniosków składanych
przez potencjalnych beneficjentów w celu wyłonienia projektów uzyskuj cych wsparcie,
• zawieranie umów z beneficjentami,
• weryfikacja wniosków o płatno ,
• kontrola realizacji projektów,
• monitorowanie realizacji projektów, w tym post pów w realizacji umów i ich
rozliczanie,
• prowadzenie ewaluacji priorytetów, zgodnie z procedurami okre lonymi przez IZ,
• prowadzenie działa promocyjnych.
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Instytucja Certyfikuj ca (IC)
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, Minister wła ciwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej
prawidłowo
poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. Instytucja
Certyfikuj ca, to komórka organizacyjna utworzona zarz dzeniem ministra wła ciwego do
spraw rozwoju regionalnego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikacj wydatków ponoszonych w ramach
EFRR/EFS/FS, która w zakresie realizowanych zada jest komórk niezale n od komórek
wykonuj cych funkcje instytucji zarz dzaj cych poszczególnymi programami operacyjnymi,
wchodz cych w skład odr bnych pionów podległych innym Członkom Kierownictwa
Ministerstwa. Członek Kierownictwa MRR nadzoruj cy Instytucj Certyfikuj c podlega
bezpo rednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego i podejmuje w sposób niezale ny decyzje w
zakresie dokonywania oraz wstrzymywania procesu po wiadczania deklaracji wydatków oraz
wniosków o płatno do Komisji Europejskiej. Obecnie funkcje Instytucji Certyfikuj cej pełni
Departament Instytucji Certyfikuj cej.
Instytucja Certyfikuj ca programu operacyjnego odpowiada w szczególno ci za:
opracowanie i przedło enie Komisji po wiadczonych deklaracji wydatków i wniosków o
płatno ;
• po wiadczanie, e deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych
systemów ksi gowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniaj cej;
• po wiadczenie, e zadeklarowane wydatki s zgodne z maj cymi zastosowanie zasadami
wspólnotowymi
i
krajowymi
oraz
zostały
poniesione
w
zwi zku
z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami maj cymi zastosowanie
do programu i spełniaj zasady wspólnotowe i krajowe;
• zapewnienie, do celów po wiadczenia, e otrzymała od instytucji zarz dzaj cej
odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w zwi zku
z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków;
• uwzgl dnianie, do celów po wiadczenia, wyników wszystkich audytów
przeprowadzanych przez instytucj audytow lub na jej odpowiedzialno ;
• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów ksi gowych dotycz cych wydatków
zadeklarowanych Komisji;
• prowadzenie ewidencji kwot podlegaj cych procedurze odzyskiwania i kwot
wycofanych po anulowaniu cało ci lub cz ci wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane s
zwracane do bud etu ogólnego Unii Europejskiej przed zamkni ciem programu
operacyjnego poprzez potr cenie ich z nast pnej deklaracji wydatków;
• uwzgl dnianie do celów po wiadczenia informacji o wykrytych nieprawidłowo ciach w
programie operacyjnym;
• uwzgl dnianie do celów po wiadczenia wyników prowadzonych przez instytucje
zarz dzaj ce kontroli systemowych oraz kontroli wydatków;
• opiniowanie do celów po wiadczenia wydatków instrukcji wykonawczych instytucji
zarz dzaj cych programami operacyjnymi;
• przeprowadzanie w instytucji zarz dzaj cej oraz instytucjach podległych instytucji
zarz dzaj cej lub ewentualnie u beneficjenta w zakresie realizacji programu
systemowych wizyt sprawdzaj cych oraz wizyt sprawdzaj cych polegaj cych na
kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych wniosków o refundacj od instytucji
zarz dzaj cych;
• dokonywanie wizyt sprawdzaj cych w Instytucji Po rednicz cej w Certyfikacji w
zakresie zgodno ci z wymogami systemu certyfikacji RPO.
•
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W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikuj ca deleguje
cz
swoich zada w zakresie certyfikacji do Urz dów Wojewódzkich pełni cych rol
Instytucji Po rednicz cych w Certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucj Certyfikuj c w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzialno ci za delegowane zadania, zgodnie z art.
59 ust 2 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Powierzenie wykonywania cz ci zada
instytucji certyfikuj cej nast puje, zgodnie z art. 12 Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
1828/2006, poprzez zawarcie przez Instytucj Certyfikuj c w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego z poszczególnymi Wojewodami pisemnych porozumie , które okre laj zakres
powierzanych zada oraz obowi zki instytucji, do których zadania s delegowane. Komórki w
Urz dach Wojewódzkich, które obsługuj Wojewod w zakresie delegowanych zada , s
funkcjonalnie niezale ne od komórek organizacyjnych, wykonuj cych zadania delegowane z
Instytucji Zarz dzaj cych programami operacyjnymi. Do delegowanych zada , nale y w
szczególno ci:
• otrzymywanie oraz weryfikacja pod wzgl dem formalnym i rachunkowym
otrzymywanego od instytucji zarz dzaj cej po wiadczenia wydatków oraz wniosku o
płatno okresow /ko cow dla regionalnego programu operacyjnego;
• po wiadczanie przed Instytucj Certyfikuj c wydatków dla regionalnego programu
operacyjnego, wykazanych przez instytucj zarz dzaj c w po wiadczonym przez ni
wniosku o płatno okresow /ko cow ;
• przeprowadzanie w imieniu Instytucji Certyfikuj cej w instytucji zarz dzaj cej oraz
instytucjach podległych instytucji zarz dzaj cej lub u beneficjenta w zakresie realizacji
programu systemowych wizyt sprawdzaj cych oraz wizyt sprawdzaj cych polegaj cych
na kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych wniosków o refundacj od
instytucji zarz dzaj cych;
• gromadzenie do celów po wiadczenia wydatków instrukcji wykonawczych instytucji
zarz dzaj cej regionalnym programem operacyjnym;
• analizowanie do celów po wiadczenia wydatków otrzymywanych od instytucji
zarz dzaj cej oraz w przypadku delegowania przez instytucj zarz dzaj c zada w tym
zakresie do instytucji jej podległych danych zawieraj cych informacje o
przeprowadzonych przez te instytucje kontrolach systemowych oraz kontrolach
wydatków dotycz cych regionalnego programu operacyjnego;
• gromadzenie od instytucji zarz dzaj cej i uwzgl dnianie do celów po wiadczenia
wydatków informacji o stwierdzonych nieprawidłowo ciach w zakresie realizacji
wydatków w ramach regionalnego programu operacyjnego;
• prowadzenie na podstawie danych otrzymywanych od instytucji zarz dzaj cej
regionalnym programem operacyjnym elektronicznej ewidencji kwot podlegaj cych
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu cało ci lub cz ci wkładu
dla danej operacji;
• monitorowanie zasady n+3/n+2 dla danego regionalnego programu operacyjnego na
podstawie danych otrzymywanych od instytucji zarz dzaj cej regionalnym programem
operacyjnym.
Instytucja Audytowa (IA)
Okre lone w Rozporz dzeniu Rady nr 1083/2006 zadania Instytucji Audytowej
wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcj pełni sekretarz lub
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 wrze nia
1991 r. o kontroli skarbowej12. Instytucja Audytowa jest niezale na od Instytucji Zarz dzaj cej
12

Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zmianami
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PO, Instytucji Po rednicz cych, Instytucji Po rednicz cych II stopnia oraz Instytucji
Certyfikuj cej.
Zadania Instytucji Audytowej wykonywane s za po rednictwem jednostek
organizacyjnych kontroli skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej,
tj. wyodr bnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów (obecnie Departament
Certyfikacji i Po wiadcze
rodków z UE) oraz Urz du Kontroli Skarbowej w Warszawie.
W ka dym z urz dów kontroli skarbowej zostały utworzone wyodr bnione komórki
organizacyjne odpowiedzialne za kontrol rodków pochodz cych z Unii Europejskiej.
Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za ogół prac zwi zanych z wydaniem
zapewnienia, e system zarz dzania i kontroli PO/RPO spełnia wymogi Rozporz dzenia Rady
(WE) nr 1083/2006, w tym za przygotowanie przed zło eniem pierwszego wniosku o płatno
okresow , lub nie pó niej ni w terminie 12 miesi cy od zatwierdzenia PO/RPO, sprawozdania
zawieraj cego wyniki oceny utworzenia systemów i opinii na temat zgodno ci systemu
zarz dzania i kontroli PO/RPO z art. 58-62 Rozporz dzenia. Prace w ramach audytu zgodno ci
przeprowadzane s przez Departament Certyfikacji i Po wiadcze rodków z Unii Europejskiej
oraz Urz d Kontroli Skarbowej w Warszawie, opini podpisuje Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej.
mi
1.
2.
3.

4.

Instytucja Audytowa zapewnia, i czynno ci audytowe uwzgl dniaj uznane w skali
dzynarodowej standardy audytu. Do głównych zada IA nale y w szczególno ci:
zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania
systemu zarz dzania i kontroli PO/RPO,
zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu
weryfikacji zadeklarowanych wydatków,
przedstawianie KE, w terminie dziewi ciu miesi cy od zatwierdzenia PO/RPO, strategii
audytu obejmuj cej podmioty, które b d przeprowadza audyty, o których mowa w p. 1.
i 2., metodologi , która zostanie zastosowana, metody doboru próbek danych dla potrzeb
audytu operacji oraz indykatywny rozplanowanie audytów w celu zapewnienia
przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów w
całym okresie programowania,
do dnia 31 grudnia ka dego roku w latach 2008–2015:
a) przedło enie KE rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiaj cego wyniki
audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesi cy, zako czonym dnia 30
czerwca danego roku, zgodnie ze strategi audytu dla RPO WM oraz informuj cego o
wszelkich brakach wykrytych w systemie zarz dzania i kontroli PO/RPO. Pierwsze
sprawozdanie, które nale y zło y do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmuje okres od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Informacje dotycz ce audytów
przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r. zostaj wł czone do ko cowego
sprawozdania audytowego, stanowi cego uzupełnienie deklaracji zamkni cia, o której
mowa w p. 5,
b) wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej
odpowiedzialno , w kwestii tego, czy system zarz dzania i kontroli funkcjonuje
skutecznie, tak aby dawa racjonalne zapewnienie, e deklaracje wydatków
przedstawione KE s prawidłowe, oraz aby dawa tym samym racjonalne zapewnienie,
e transakcje b d ce ich podstaw s zgodne z prawem i prawidłowe,
c) przedkładanie, cz ciowego zamkni cia RPO WM, deklaracji cz ciowego zamkni cia
zawieraj cej ocen zgodno ci z prawem i prawidłowo ci danych wydatków,
d) przedło enie KE, nie pó niej ni dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamkni cia,
zawieraj cej ocen zasadno ci wniosku o wypłat salda ko cowego oraz zgodno ci z
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prawem i prawidłowo ci transakcji b d cych podstaw wydatków obj tych ko cow
deklaracj wydatków, do której doł cza si ko cowe sprawozdanie audytowe.
W ramach wy ej opisanych prac Departament Certyfikacji i Po wiadcze rodków z
Unii Europejskiej nadzoruje, koordynuje i zapewnia odpowiedni jako pracy urz du kontroli
skarbowej.
Celem zapewnienia jako ci prac wykonywanych przez urz dy kontroli skarbowej,
Departament ten zapewnia stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli. Polegaj one
w szczególno ci na:
• wprowadzeniu systemu zarz dzania dokumentacj (w tym okre lenie kryteriów
jej sporz dzania, weryfikacji i akceptacji, standaryzacja oraz informatyzacja dokumentacji),
• nadzorze nad wykonywaniem prac (przypisanie pracownikom odpowiedzialno ci
za wykonanie zadania i weryfikacja jego wykonania),
• przeprowadzaniu corocznie kontroli maj cych na celu sprawdzenie jako ci wykonanych
prac (w ramach tzw. re-performance audits oraz audytów maj cych na celu weryfikacj
poprawno ci stosowania przez urz dy kontroli skarbowej metodologii).
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywania płatno ci
Instytucj odpowiedzialn za otrzymywanie płatno ci dokonywanych przez KE jest
Ministerstwo Finansów. Zgodnie z regulaminem pracy Ministerstwa Finansów obsług
rachunków bankowych, na które b d dokonywane płatno ci ze rodków wspólnotowych
zajmuje si obecnie Departament Instytucji Płatniczej.
rodki przekazywane przez Komisj Europejsk jako zaliczki oraz płatno ci okresowe i
płatno ko cowa zostan wł czone do bud etu pa stwa jako jego dochody.
Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatno ci na rzecz beneficjentów
Instytucj wła ciw b dzie Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM.
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2.

Procedury wyboru projektów

Wybór projektu uzale niony b dzie od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez
Komitet Monitoruj cy (zgodnie z art. 65 lit. b Rozporz dzenia 1083/2006), oraz od
zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez IZ. Te strategiczne, formalne i merytoryczne
kryteria (z wł czeniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowo ci do wdro enia)
b d jednakowe dla wszystkich potencjalnych beneficjentów wszystkich projektów dotycz cych
danej kategorii operacji RPO.
W ramach programu stosowane b d nast puj ce tryby wyboru projektów:
indywidualny, konkursowy, systemowy, pomocy technicznej. W zale no ci od charakteru
danego priorytetu zapewniona zostanie odpowiednia równowaga pomi dzy ró nymi trybami
wyboru projektów. Zastosowanie danego trybu wyboru projektów winno słu y polepszaniu
osi gania strategicznych celów poszczególnych priorytetów RPO. Szczegóły, co do zakresu
zastosowania danego trybu w danej osi priorytetowej oraz instytucji uczestnicz cych w
procedurze wyboru b d okre lone w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu
operacyjnego”. Tryb wyboru projektów b dzie zgodny z odpowiednimi wytycznymi MRR w
danym zakresie.
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3.

Monitorowanie

Komitet Monitoruj cy RPO WM (KM RPO WM) zostanie powołany w ci gu trzech
miesi cy od daty przekazania Polsce decyzji o zatwierdzeniu programu przez Komisj
Europejsk . W skład KM RPO WM wejd przedstawiciele m.in. instytucji zarz dzaj cej RPO
WM, ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego jako koordynatora RPO, ministra
wła ciwego do spraw finansów publicznych, samorz dów terytorialnych, partnerów
społecznych i gospodarczych samorz du województwa mazowieckiego oraz podmiotów
reprezentuj cych społecze stwo obywatelskie, w tym przedstawicieli organizacji
pozarz dowych, jak równie Instytucji Po rednicz cej PO KL i Instytucji Zarz dzaj cej PROW,
Podczas wyboru członków Komitetu Monitoruj cego zostanie zachowana zasada
równo ci szans.
Komitet Monitoruj cy RPO WM upewnia si co do skuteczno ci i jako ci realizacji
regionalnego programu operacyjnego zgodnie z nast puj cymi przepisami:
• analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach regionalnego programu
operacyjnego w terminie sze ciu miesi cy od zatwierdzenia programu operacyjnego
i zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;
• dokonuje okresowego przegl du post pów na drodze do osi gni cia konkretnych celów
programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucj
zarz dzaj c ;
• analizuje wyniki wdra ania, w szczególno ci osi gni cie celów okre lonych dla ka dej osi
priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporz dzenia Rady nr
1083/2006;
• analizuje i zatwierdza roczne i ko cowe sprawozdania z realizacji, o których mowa
w art. 67 Rozporz dzenia Rady nr 1083/2006;
• jest informowany o tre ci rocznego sprawozdania audytowego lub jego cz ci odnosz cej si
do regionalnego programu operacyjnego i o wszelkich istotnych uwagach, jakie Komisja
mo e przedstawi po przeanalizowaniu tego sprawozdania lub odnosz cych si do tej cz ci
sprawozdania;
• mo e wyst powa do instytucji zarz dzaj cej z wnioskiem o przeprowadzanie wszelkiego
rodzaju przegl dów lub analizy programu operacyjnego mog cych prawdopodobnie
przyczyni si do osi gni cia celów funduszy, o których mowa w art. 3 Rozporz dzenia
Rady nr 1083/2006, lub do usprawnienia jego zarz dzania programem, w tym zarz dzania
finansowego;
• analizuje i zatwierdza wszelkie wnioski o zmian tre ci decyzji Komisji w sprawie wkładu
funduszy.
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4.

Ewaluacja

Obowi zek przeprowadzenia oceny (ewaluacji) programu operacyjnego wynika z
zapisów art. 47 Rozporz dzenia (WE) 1083/2006. Prowadzone oceny maj na celu popraw
jako ci, efektywno ci i spójno ci pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w ramach RPO WM.
Przed rozpocz ciem realizacji RPO WM dokonana zostanie ocena ex-ante. W trakcie realizacji
programu dokonywane b d roczne oceny realizacji Programu (on-going) oraz ocena ex-post,
czyli ocena po zako czeniu realizacji Programu.
Ocena skuteczno ci podejmowanych działa , zarówno na podstawie okre lonych
wska ników rzeczowych, osi gni tego wyniku finansowego jak i oceny sprawno ci systemu
administracyjnego uruchamiania rodków publicznych stanowi b dzie podstaw dla oceny
post pów realizacji RPO WM.
Badania ewaluacyjne b d realizowane przez niezale ne podmioty zewn trzne. Za
przeprowadzenie oceny Programu odpowiada Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM, która b dzie
udost pnia wyniki ewaluacji opinii publicznej oraz przekazywa je Komitetowi
Monitoruj cemu RPO WM, Krajowej Jednostce Oceny, a tak e Komisji Europejskiej na jej
yczenie.
W trakcie przeprowadzania ewaluacji stopnia realizacji RPO WM prowadzona b dzie
współpraca z Krajow Jednostk Oceny. Ponadto współpraca z Krajow Jednostk Oceny oraz
Komisj Europejsk odbywa si b dzie przy ewaluacjach inicjowanych z ich inicjatywy oraz
przy ewaluacji ex post.
W ramach Priorytetu VIII. Pomoc techniczna zapewnione zostan odpowiednie rodki
finansowe na realizacj procesu ewaluacji RPO WM, w wysoko ci umo liwiaj cej skuteczn i
efektywn realizacj wszystkich zada ewaluacyjnych. Jednocze nie Plan ewaluacji RPO WM
b dzie podlegał corocznej aktualizacji i uzgodnieniu z Krajow Jednostk Oceny, a nast pnie
b dzie zatwierdzany przez Komitet Monitoruj cy RPO WM.
Badania ewaluacyjne realizowane w ramach Planu ewaluacji RPO WM b d miały
charakter: strategiczny, tj. odnosz cy si do celów społeczno-gospodarczych oraz stopnia
realizacji polityk horyzontalnych oraz operacyjny - odnosz cy si do efektywnego
wykorzystania informacji pochodz cych z systemu monitoringu Programu dla potrzeb oceny
stopnia realizacji celów RPO WM przez pryzmat rzeczowego i finansowego post pu
realizowanych przedsi wzi , a tak e poziomu potencjału instytucjonalnego i sprawno ci
systemu implementacyjnego.
Odbiorcami ewaluacji b d Instytucja Zarz dzaj ca oraz Instytucja Po rednicz ca II
RPO WM. Szczegółowy zakres planowanych ewaluacji zostanie opracowany na etapie
projektowania ewaluacji. Planowana ewaluacja zostanie zlecona podmiotom zewn trznym, a jej
szczegółowy zakres zostanie zaprezentowany na etapie projektowania ewaluacji. Po
zako czeniu procesu realizacji Programu planowane jest przeprowadzenie ewaluacji ex post.
Plany ewaluacji RPO WM zostanie sporz dzony przez IZ w terminie 2 miesi cy od dnia
zatwierdzenia Programu przez Komisj Europejsk .
Ocena szacunkowa – przed rozpocz ciem realizacji programu (ewaluacja ex-ante)
Celem oceny ex-ante jest optymalizacja alokacji rodków bud etowych programów
operacyjnych i poprawa jako ci programowania. Ocena szacunkowa obejmuje analiz silnych i
słabych stron pa stwa, danego regionu lub sektora, jak równie ich potencjału, w szczególno ci:
− ocen sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym trendów na krajowym rynku pracy
z uwzgl dnieniem szans zawodowych kobiet i m czyzn;
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−
−

ocen stanu rodowiska wraz z rozwi zaniami zapewniaj cymi zgodno
z krajow
i wspólnotow polityk w tym zakresie;
analiz sytuacji Polski (regionu, sektora) w kategoriach konkurencyjno ci i innowacyjno ci,
małych i rednich przedsi biorstw, zatrudnienia i rynku pracy.

Ocena ad hoc oraz ocena bie ca (on-going)
Sprawozdania roczne, przygotowywane przez jednostk oceny dla RPO WM powinny
zawiera nast puj ce informacje:
− post p we wdra aniu RPO WM oraz jego priorytetów;
− stan wykonania finansowego RPO WM;
− stan wykonania finansowego w rozbiciu na kategorie pomocy, przyj te przez Komisj ,
− kroki podj te przez Instytucj Zarz dzaj c oraz przez Komitet Monitoruj cy RPO WM w
celu zagwarantowania jako ci i skuteczno ci procesu wdra ania;
− działania podj te w zwi zku z promocj i informacj na temat RPO WM;
− problemy zwi zane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego oraz podj tych rodków
zaradczych;
− post p i finansowanie du ych projektów;
− przypadki wykrycia zasadniczych modyfikacji.
Ocena po zako czeniu programu operacyjnego (ex-post)
Ocena po zako czeniu dokonywana jest przez Komisj Europejsk we współpracy
z Pa stwem Członkowskim i Instytucj Zarz dzaj c RPO WM. Ocena ta analizuje zakres
wykorzystania rodków, efektywno i skuteczno programowania polityki spójno ci UE,
wpływ społeczno-gospodarczy oraz wpływ na priorytety Wspólnoty. Ocena jest prowadzona dla
ka dego celu i ma za zadanie wyci gni cie wniosków dla polityki, dotycz cych spójno ci
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Okre la ona czynniki przyczyniaj ce si do osi gni cia
sukcesu lub pora ki realizacji programu operacyjnego i wskazuje dobre praktyki.
Plan ewaluacji RPO WM
W celu zapewnienia skuteczno ci i poprawno ci realizacji RPO WM okresowo
prowadzone b d działania ewaluacyjne w postaci ewaluacji ad hoc, on going oraz ewaluacji ex
post po zako czeniu realizacji programu. Celem prowadzonych ewaluacji b dzie ocena
efektywno ci, skuteczno ci, oddziaływania, trwało ci i zgodno ci programu w kontek cie
zało onych celów. Przedmiotem bada
b dzie w szczególno ci ocena spójno ci
funkcjonuj cego systemu wdra ania programu, w tym sprawno ci działania poszczególnych
instytucji, ich skuteczno w wypełnianiu zada oraz jako ci systemu przepływu informacji
pomi dzy nimi. Ponadto ocenie poddany zostanie sposób koordynacji prowadzonych działa w
ramach istniej cego układu instytucjonalnego. Analiza zostanie przeprowadzona równie pod
k tem identyfikacji ewentualnych zjawisk dublowania si kompetencji i powielania zada w
poszczególnych instytucjach.
W trakcie okresu programowania 2007–2013 planowane jest przeprowadzenie 3 ewaluacji
on going. Po zako czeniu procesu realizacji programu planowane jest przeprowadzenie
ewaluacji ex post.
Przedmiotem ewaluacji on going b d badania dotycz ce priorytetów I – VII RPO WM.
•

Celem ewaluacji on going b dzie:
diagnoza systemu zarz dzania i wdra ania RPO WM oraz wskazanie mo liwo ci jego
efektywno ci,
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•
•
•

ocena wyników realizacji RPO WM pod k tem okre lenia stopnia zgodno ci z
przyj tymi zało eniami,
badanie relacji pomi dzy nakładami, kosztami, zasobami a osi gni tymi efektami
interwencji,
zasygnalizowanie pojawiaj cych si problemów i dostarczenie informacji koniecznych
dla podj cia odpowiednich decyzji.

Odbiorcami ewaluacji on going b dzie Instytucja Zarz dzaj ca oraz Instytucja Wdra aj ca
RPO WM. Szczegółowy zakres planowanych ewaluacji zostanie opracowany na etapie
projektowania ewaluacji. Planowana ewaluacja zostanie zlecona podmiotom zewn trznym a jej
szczegółowy zakres zostanie zaprezentowany na etapie projektowania ewaluacji.
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5.

Kontrola

Zgodnie z zapisami art. 60 Rozporz dzenia Rady (WE) 1083/2006 podstawow funkcj
kontroln IZ jest weryfikacja wydatków polegaj ca na sprawdzeniu dostarczenia towarów i
usług współfinansowanych w ramach projektów, faktyczno poniesienia wydatków oraz ich
zgodno z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Z uwagi na fakt, i w celu realizacji RPO
Instytucja Zarz dzaj ca deleguje cze swoich zada innym podmiotom, jest ona zobowi zana
do prowadzenia kontroli systemowej.
Zasady kontroli systemowej okre la IZ, uwzgl dniaj c wytyczne wynikaj ce z
przepisów art. 60 Rozporz dzenia ogólnego.
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6.

Wymiana danych elektronicznych w celu spełnienia wymogów dotycz cych
płatno ci, monitoringu i oceny

Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie
funkcjonowania bezpiecznego systemu elektronicznej wymiany informacji z Komisj
Europejsk oraz udzielanie akredytacji dost pu do systemu instytucjom zaanga owanym
we wdra anie programów operacyjnych. Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego
prowadzi nadzór nad systemem informatycznym i okre la standardy w zakresie gromadzenia
danych przez wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO.
Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych odpowiada za budow i rozwój
systemu informatycznego na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych
okre lonych przez ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego.
IZ RPO WM we współpracy z koordynatorem NSRO odpowiada za wprowadzanie
danych do systemu informatycznego oraz wprowadzenie systemu lokalnego.
Krajowy System Informatyczny na okres 2007-2013 (SIMIK 07-13)
Minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego obsługiwany przez Departament
Koordynacji i Zarz dzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, prowadzi nadzór nad przygotowaniem nowego systemu informatycznego i
okre la standardy w zakresie gromadzenia danych przez wszystkich uczestników systemu
realizacji NSRO. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, obsługiwany przez
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w Ministerstwie Finansów, odpowiada za
budow i rozwój systemu informatycznego na podstawie standardów w zakresie gromadzenia
danych okre lonych przez ministra wła ciwego do spraw rozwoju regionalnego.



Poszczególne moduły Krajowego Systemu Informatycznego b d gotowe do u ytku od
lipca br. Pełn zdolno operacyjn w zakresie wszystkich komponentów System osi gnie pod
koniec 2007 r.
Zgodnie z artykułem 58 d) oraz artykułem 60 c) Rozporz dzenia 1083/2006 system
zarz dzania i kontroli powinien posiada wiarygodne, skomputeryzowane systemy
rachunkowo ci i ksi gowo ci, monitorowania i sprawozdawczo ci finansowej maj ce na celu
zapewnienie rejestracji i przechowywania zapisów ksi gowych dla ka dej operacji w ramach
programu operacyjnego oraz zapewnienie gromadzenia danych na temat realizacji ka dej
operacji niezb dnych do celów zarz dzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i
oceny.
Dla celów zarz dzania i sprawozdawczo ci, w Instytucji Zarz dzaj cej, instytucjach
po rednicz cych, instytucjach po rednicz cych II stopnia oraz Instytucji Certyfikuj cej b d
wykorzystywane dwa podstawowe systemy informatyczne tj.:
− system finansowo-ksi gowy spełniaj cy wymogi ustawy o rachunkowo ci,
− Krajowy System Informatyczny monitoringu i sprawozdawczo ci
oraz opcjonalnie lokalny system monitoringu i sprawozdawczo ci na poziomie instytucji
odpowiedzialnej za wdra anie programu operacyjnego.
Krajowy System Informatyczny jest zgodny i kompatybilny
sprawozdawczo ci i monitorowania ustanowionym dla programu operacyjnego.

z

systemem

Dost p do danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym b d miały
wszystkie podmioty uczestnicz ce w procesie wdra ania, tj. Instytucja Zarz dzaj ca, instytucje
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po rednicz ce, instytucje po rednicz ce II stopnia, Instytucja Certyfikuj ca oraz Instytucja
Audytowa, w zakresie niezb dnym dla prawidłowego realizowania zada .
Krajowy i lokalne systemy monitoringu i sprawozdawczo ci.
Krajowy System Informatyczny (system scentralizowany) udost pniony dla potrzeb
monitoringu i sprawozdawczo ci b dzie gromadził na poziomie kraju dane niezb dne dla
systemu zarz dzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego.
Charakterystyka Krajowego Systemu Informatycznego
Zgodnie z przyj tymi zało eniami Krajowy System Informatyczny b dzie przede
wszystkim systemem rejestracyjnym, tzn. b dzie gromadził dane, wprowadzane do centralnej
bazy danych po wyst pieniu zdarze . W szczególno ci system b dzie umo liwiał gromadzenie
informacji w nast puj cym zakresie:
• ewidencja danych dotycz cych programów operacyjnych,
• obsługa cyklu ycia projektu, w tym:
− ewidencjonowanie wniosków aplikacyjnych spełniaj cych wymogi formalne,
− ewidencjonowanie du ych projektów w zakresie okre lonym przez Rozporz dzenie
KE (WE) nr 1828/2006,
− ewidencjonowanie umów o dofinansowanie,
− ewidencjonowanie wniosków o płatno ,
− ewidencjonowanie danych dotycz cych kontroli poszczególnych projektów,
− ewidencja wska ników post pu rzeczowego, w tym prowadzenie jednolitego słownika
wska ników,
• ewidencja danych dotycz cych nieprawidłowo ci,
• prowadzenie rejestru kwot odzyskanych ( w tym rejestru dłu ników).
Ponadto Krajowy System Informatyczny b dzie umo liwiał tworzenie okre lonych
raportów, w szczególno ci:
• zestawie wydatków z poziomu instytucji po rednicz cej oraz zestawie wydatków i
wniosków o płatno przygotowywanych na wy szych poziomach,
• prognozy wydatków.
System b dzie obejmował i dostarczał dane okre lone w Zał czniku III Rozporz dzenia
implementacyjnego 1828/2006.
Architektura Krajowego Systemu Informatycznego.
Krajowy System Informatyczny zbudowany jest w oparciu technologi webow , tzn.
dost p do danych gromadzonych w centralnej bazie danych realizowany jest za po rednictwem
przegl darki internetowej uruchamianej na komputerze z dost pem do publicznej sieci Internet.
W ramach RPO WM wdro ony zostanie krajowy system informatyczny wspieraj cy
realizacj NSRO, finansowany ze rodków Osi priorytetowej 2. Wsparcie informatyczne
realizacji NSRO w ramach POPT 2007-2013.
Jednocze nie dopuszcza si mo liwo budowy odr bnego systemu informatycznego na
potrzeby zarz dzania i wdra ania RPO WM. System b dzie w pełni kompatybilny z krajowym
systemem informatycznym, a zakres gromadzonych i przetwarzanych w nim danych b dzie
zgodny z zakresem danych okre lonym w zał czniku III do Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.”
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Schemat architektury Krajowego Systemu Informatycznego.

Krajowy system
informatyczny

Lokalne systemy
informatyczne

Stacje robocze
u ytkowników systemu

Sie publiczna - Internet

System informatyczny Komisji Europejskiej

Opis procedur przewidzianych dla zapewnienia niezawodno ci komputerowych systemów
raportowania ksi gowego, monitoringu i finansowego
Polityka bezpiecze stwa Krajowego Systemu Informatycznego realizowana jest na wielu
płaszczyznach.
Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz odpowiedni
architektur
dost powych urz dze sieciowych w siedzibie operatora systemu, ministra wła ciwego do
spraw finansów publicznych obsługiwanego przez Departament Rozwoju Systemów
Informatycznych w Ministerstwie Finansów, minimalizuje ryzyko włamania oraz dost pu, a co
za tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez osoby nieupowa nione. Ponadto
uniemo liwia zmian danych w trakcie transmisji danych na serwer.
Rozbudowana funkcjonalno nadawania uprawnie dla u ytkowników (trójwymiarowy
model uprawnie : funkcja systemu, poziom wdra ania, region) powoduje, e maj oni dost p
tylko do tych danych, które s niezb dne do realizowania zada .
Odpowiednia polityka wykonywania kopii bezpiecze stwa gwarantuje, e w przypadku
powa nej awarii systemu, której skutkiem jest zniszczenie bazy danych, mo liwo odtworzenia
danych gromadzonych w systemie maksymalnie na jeden dzie przed wyst pieniem awarii.
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Informacje dotycz ce wewn trznego obiegu informacji pomi dzy „podmiotem centralnym
(MS Liaison)” oraz podmiotami zgłaszaj cymi zapotrzebowanie na dost p/modyfikacj praw
dost pu do SFC2007
Elektroniczna wymiana danych z Komisj Europejsk zgodnie z art. 39 Rozporz dzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
Zasady dost pu do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisj Europejsk
(SFC2007) zostały uregulowane w Procedurze przyznawania dost pu u ytkownikom do systemu
elektronicznej wymiany danych z Komisj Europejsk SFC2007 opracowanej przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z niniejsz procedur funkcja MS Liaison dla Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójno ci,
wynikaj ca z obowi zku nało onego przepisami z art. 41 Rozporz dzenia Komisji (WE) nr
1828/2006, zgodnie z którymi Pa stwa Członkowskie wyst puj o prawa dost pu do systemu
SFC2007 w sposób scentralizowany, została przypisana jednostce organizacyjnej w ramach
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisj ,
funkcje MS Liasion oraz MS Liaison Deputy pełni dwóch wyznaczonych i zatwierdzonych
przez słu by Komisji pracowników ww. jednostki organizacyjnej.
W celu zapewnienia bezpiecze stwa dost pu do systemu SFC2007 ww. Procedura
okre la zasady na jakich u ytkownicy ubiegaj si o dost p. Zgodnie z przyj tym na poziomie
krajowym zało eniem i struktur Node Hierarchy dost p do systemu uzyskuj (jako tzw. Key
Users) wył cznie pracownicy nast puj cych instytucji:
−
−
−
−

Instytucji koordynuj cej na poziomie krajowym (status Member State Authority)
Instytucji Zarz dzaj cej programem (status Member State Managing Authority)
Instytucji Certyfikuj cej (status Certyfying Authority)
Instytucji Audytowej (status Audit Authority).

Procedura okre la tak e zasady weryfikacji zgłoszonego kandydata na u ytkownika
przez MS Liaison i adekwatno ci wnioskowanego zakresu uprawnie (Permissions, Role), a
tak e zasady informowania o wszelkich zmianach dotycz cych Key Users.
Wykaz Key Users, tj. osób posiadaj cych dost p do systemu SFC2007, jest prowadzony
w jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełni cej funkcj
MS Liaison, z poszanowaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
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7.

Przepływy finansowe

Komisja Europejska przekazuje Polsce rodki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci w formie
płatno ci zaliczkowych, płatno ci okresowych i płatno ci salda ko cowego. rodki
przekazywane Polsce przez Komisj Europejsk we wspomnianej wy ej formie wpływaj na
wyodr bnione rachunki bankowe, prowadzone w euro i zarz dzane przez Ministra Finansów. Z
rachunków tych rodki, po przewalutowaniu na złote, przekazywane s na centralny rachunek
dochodów bud etu pa stwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowi dochód
bud etu pa stwa.
Wydatki na realizacj programów operacyjnych planowane s w cz ci bud etowej
wła ciwego dysponenta, przy czym rodki przeznaczone na dotacje rozwojowe dla samorz dów
województw pełni cych rol instytucji zarz dzaj cych w ramach regionalnych programów
operacyjnych s planowane w cz ci bud etowej, której dysponentem jest Minister Rozwoju
Regionalnego, a nast pnie przekazywane w formie dotacji rozwojowej samorz dowi
województwa.
W RPO WM płatno ci na rzecz beneficjenta dokonywane s bezpo rednio przez
Samorz d Województwa Mazowieckiego, b d za po rednictwem Mazowieckiej Jednostki
Wdra ania Programów Unijnych.
Wysoko
rodków przewidzianych dla samorz dów województw i przekazywanych im
w formie dotacji rozwojowej nie uwzgl dnia wydatków ponoszonych przez pa stwowe
jednostki bud etowe, realizuj ce projekty w ramach programów operacyjnych, dla których
zarz d województwa jest instytucj po rednicz c lub zarz dzaj c .
W ramach systemu monitorowania przepływów finansowych IZ b dzie monitorowała
wysoko wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków stanowi cych współfinansowanie
krajowe. IZ b dzie dokonywała wyliczenia poziomu dofinansowania ze rodków UE na
poziomie osi priorytetowej w taki sposób, aby wkład funduszy UE nie przekraczał poziomu
przyj tego w PO/RPO dla danej osi priorytetowej.
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Przepływ finansowe w ramach RPO WM przedstawia poni szy schemat.
Schemat przepływów finansowych i certyfikacji w RPO WM
Komisja Europejska

Ministerstwo Finansów
Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatno ci z Komisji

Wła ciwy dysponent
cz ci bud etowej

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
Urz d Wojewódzki

(MRR)

Wła ciwy dysponent
cz ci bud etowej

Instytucja certyfikuj ca

Instytucja po rednicz ca w certyfikacji

Dotacja rozwojowa

Zarz d Województwa
Instytucja Zarz dzaj ca RPO
Przepływy finansowe

Mazowiecka Jednostka Wdra ania
Programów Unijnych
Wniosek o
refundacj /płatno

Instytucja Po rednicz ca II stopnia RPO

Pa stwowa jednostka
bud etowa

Beneficjent

Procedury dotycz ce uzyskanych odsetek
W ramach RPO odsetki narosłe od rodków otrzymanych przez poszczególne instytucje
bior ce udział w finansowaniu RPO przeznaczone s na realizacj danego priorytetu Programu i
s wykazywane w sprawozdaniu z realizacji priorytetu.
Dla obsługi rodków otrzymywanych z UE w ramach perspektywy finansowej 20072013 zostanie utrzymany podobny system rachunków bankowych jak dla perspektywy 20042006, czyli rachunki I poziomu – funduszowe i rachunki II poziomu – programowe.
Wszystkie rachunki bankowe, zarówno
oprocentowane, a odsetki b d dopisywane do
naliczeniu odsetek Instytucja przyjmuj ca rodki
kwoty na rachunek dochodów Bud etu Pa stwa i b
krajowe.

funduszowe jak i programowe b d
stanów na rachunkach. Niezwłocznie po
z KE b dzie przekazywała odpowiednie
d one wykorzystane na współfinansowanie
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8.

Informacja i promocja

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 1 Rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
okre laj cym zasady wdra ania Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaj cego
ogólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójno ci oraz Rozporz dzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Polska przygotowuje Strategi Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013
dla wszystkich funduszy i programów. Wspólna Strategia ma na celu zapewnienie skutecznej
koordynacji działa prowadzonych przez poszczególne instytucje, dzi ki której wzro nie
skuteczno i efektywno działa informacyjnych i promocyjnych.
Strategia komunikacji jest przygotowywana przez Instytucj Koordynuj c NSRO
(umiejscowion w strukturze ministerstwa wła ciwego ds. rozwoju regionalnego) we
współpracy z Instytucjami Zarz dzaj cymi. Uwzgl dnia ona zasady przyj te w Wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.
Strategia komunikacji okre la podstawowe zasady prowadzenia działa informacyjnych i
promocyjnych na potrzeby wszystkich programów operacyjnych i Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia, a w szczególno ci cele i ide przewodni , okre lenie grup docelowych,
wskazanie instytucji zaanga owanych w działania informacyjne i promocyjne, a tak e
wymagane minimum podejmowanych działa .
Instytucja Zarz dzaj ca opracuje dla programu operacyjnego Plan komunikacji
zawieraj cy cele działa , charakterystyk grup docelowych, opis planowanych działa
i stopnia
informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, opis podziału zada
odpowiedzialno ci w zakresie działa promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych pomi dzy
IZ i poszczególne IP i IW (IP2), opis działa IZ, IP, IW/IP2 i innych partnerów
zaanga owanych w proces informowania i promocji w obr bie programu operacyjnego, z
uwzgl dnieniem podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 Rozporz dzenia wykonawczego,
ramowy harmonogram, indykatywny bud et, sposób ewaluacji działa oraz zasady
sprawozdawczo ci ze stopnia realizacji działa promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych.
Plan komunikacji PO podlega konsultacji z IK NSRO w zakresie ich zgodno ci ze Strategi
komunikacji, a nast pnie akceptacji Komitetu Monitoruj cego dany program.
Instytucja Zarz dzaj ca b dzie przygotowywa
charakterze wykonawczym.

równie

roczny plan działa

o

Instytucja Zarz dzaj ca RPO odpowiedzialna jest za przeprowadzenie działa
informacyjnych i promocyjnych zwi zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
Działania informacyjne i promocyjne maj na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu
wiedzy o mo liwo ciach pozyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej oraz
stworzenie dobrego klimatu dla absorpcji pomocy strukturalnej w Polsce.
-

Główne cele komunikacji i promocji RPO WM to:
promocja funduszy europejskich i polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w
Województwie Mazowieckim,
informowanie potencjalnych beneficjentów o mo liwo ciach pozyskiwania funduszy z UE,
oraz dostarczanie informacji nt. sposobu ich pozyskania,
zwi kszanie wiadomo ci społecze stwa w zakresie polityki spójno ci prowadzonej przez
UE,
wyrabianie w ród potencjalnych beneficjentów, a tak e w całym społecze stwie,
wiadomo ci udziału funduszy europejskich (i podkre lenie ich roli) w finansowaniu
przedsi wzi realizowanych za pomoc tych funduszy,
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- ukazywanie przejrzysto ci procedur wdra ania Programu.
Podstawowym zało eniem strategii komunikacji RPO WM jest wyrobienie i utrwalenie
w wiadomo ci beneficjentów oraz całego społecze stwa roli jak odgrywaj fundusze
europejskie w realizacji przedsi wzi z ich udziałem. W pierwszych latach funkcjonowania
Programu, IZ ROP WM, planuje poło y główny nacisk na kampanie informacyjne i
promocyjne dotycz ce RPO oraz na szkolenia potencjalnych beneficjentów w zakresie
mo liwo ci skorzystania ze rodków RPO WM.
W kolejnych latach funkcjonowania Programu podj te b d działania maj ce na celu
utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat funduszy europejskich w całym społecze stwie. Cele
te b d realizowane poprzez zapewnienie:
• powszechnego dost pu do informacji na temat mo liwo ci uzyskania wsparcia w ramach
funduszy strukturalnych,
• dost pu do wszelkich niezb dnych dokumentów programowych, podr czników, wniosków,
itp.
• informacji w zakresie czytelno ci i przejrzysto ci kryteriów oceny i wyboru projektów,
• bie cej informacji opinii publicznej w zakresie rezultatów wdra ania RPO,
• realizacji działa promuj cych wsparcie w ramach funduszy strukturalnych,
• mo liwo ci uzyskania informacji dotycz cych na temat RPO poprzez punkty informacyjne,
stron internetow , szkolenia, konferencje, itp.
• wydawanie publikacji, broszur informacyjnych, wytycznych,
• promocj „najlepszych projektów” i „najlepszych praktyk”.
Instytucje zaanga owane we wdra anie i zarz dzanie RPO WM to:
- Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego,
- Mazowiecka Jednostka Wdra ania Programów Unijnych – pełni ca funkcj
wdra aj cej.

instytucji

Na działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WM 2007 – 2013, zostanie
zabezpieczony odpowiedni bud et. Działania informacyjne i promocyjne b d realizowane
przede wszystkim poprzez:
• poinformowanie potencjalnych beneficjentów o uruchomieniu RPO,
• informowanie potencjalnych i aktualnych beneficjentów o mo liwo ciach korzystania
ze wsparcia na realizacj projektów w ramach RPO,
• informowanie opinii publicznej o zasi gu i rozmiarze wsparcia wspólnotowego dla
poszczególnych projektów oraz ich rezultatach,
• informowanie beneficjentów o wielko ci współfinansowania ze strony Wspólnoty,
• prowadzenie punktów informacyjnych, publikacje wydawnictw informacyjnych, organizacj
seminariów informacyjnych i szkoleniowych, doradztwo.
Działania informacyjne i promocyjne podlegaj regularnej ewaluacji programu oraz
ocenie dokonywanej przez Komitet Monitoruj cy RPO. Informacja i promocja musi
odpowiada wymogom okre lonym w odpowiednim rozporz dzeniu Komisji Europejskiej
Plan promocji RPO WM zostanie opracowany po zatwierdzeniu dokumentu przez Zarz d
Województwa. Plany te musz by zgodne z zało eniami Strategii Komunikacji opracowanej
przez instytucj koordynuj c promocj i informacj NSS we współpracy z instytucjami
zarz dzaj cymi programami operacyjnymi.
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9.

Zasada partnerstwa

Instytucja Zarz dzaj ca b dzie realizowa swoje zadania, zgodnie z wymaganiami art. 11
Rozporz dzenia nr 1083/2006 oraz prawa krajowego, w cisłej współpracy z wła ciwymi
władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, a tak e
partnerami społeczno – gospodarczymi, w tym odpowiednimi podmiotami reprezentuj cymi
społecze stwo obywatelskie, partnerów zajmuj cych si zagadnieniami z zakresu rodowiska
naturalnego oraz organizacjami pozarz dowymi i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie
równo ci kobiet i m czyzn. Szeroko prowadzone konsultacje społeczne RPO WM
zagwarantowały udział wszystkich przedstawicieli społecznosci regionalnej, w tym jednostek
samorz du terytorialnego, strony rz dowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
Podstawowym narz dziem stosowania zasady partnerstwa na etapie wdra ania b dzie Komitet
Monitoruj cy, który zapewni partnerom udział w najwa niejszych decyzjach dotycz cych RPO
WM, w szczególno ci w zakresie kryteriów wyboru projektów, monitorowania realizacji i oceny
post pu realizacji Programu, w tym tak e nieprawidłowo ci. Instytucja Zarz dzaj ca b dzie
wymagała od beneficjentów przestrzegania zasady partnerstwa zarówno na etapie
przygotowania jak i realizacji projektów. Współpraca b dzie realizowana z pełnym
poszanowaniem odpowiednich kompetencji instytucjonalnych, prawnych i finansowych ka dej
kategorii partnerów.
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VI. Wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante
Raport Ocena szacunkowa projektu programu operacyjnego na lata 2007-2013
Województwa Mazowieckiego powstał w ramach ekspertyzy Ocena szacunkowa projektów 16-stu
Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
na lata 2007-2013 zrealizowanej przez WYG International Sp. z o.o. na zamówienie Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.

Ocena zawiera wszystkie standardowe elementy, przewidziane dla oceny programów
operacyjnych i uwzgl dnienia specyfik regionów. Metodologia oceny jest zgodna
z metodologi oceny ex-ante programów operacyjnych na lata 2007-2013, okre lonej przez
Komisj Europejsk , w pa dzierniku 2005 roku.
•
•
•
•
•

Zakres oceny RPO WM obejmuje:
weryfikacj analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jako ci w wietle zidentyfikowanych
potrzeb rozwoju regionu (zadanie badawcze 1),
ocen uzasadnienia ekonomicznego oraz spójno ci wewn trznej cz ci projekcyjnej RPO
(zadanie badawcze 2),
ocen spójno ci zewn trznej cz ci RPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi
i regionalnymi (zadanie badawcze 3),
ocen oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (zadanie badawcze 4),
ocen proponowanego systemu wdra ania programu operacyjnego (zadanie badawcze 5).

Ka de zadanie badawcze zawiera rozwini cie oraz wnioski i rekomendacje dla potrzeb
doskonalenia tre ci RPO WM.
•
•
•
•

Zało enia RPO WM oceniano w wietle nast puj cych dokumentów:
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - w odniesieniu do poziomu Unii Europejskiej,
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju, programy i polityki
ochrony rodowiska w skali kraju - w odniesieniu do poziomu krajowego,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 - w odniesieniu do poziomu
regionalnego,
innych dokumentów dotycz cych procesów gospodarczych i społecznych, ekologii oraz
zagospodarowania przestrzennego.

Nale y zwróci uwag na problem równoległo ci procesu programowania i prowadzonej
oceny, która zaistniała co najmniej w trzech wymiarach, jednocze nie przebiegał proces
tworzenia podstaw prawnych dla programów operacyjnych, ich konstruowanie i modyfikowanie
oraz ocena. Uwarunkowania te stanowiły istotne ograniczenie, tak dla regionów
w przygotowuj cych przedmiotowe programy regionalne, jak i dla zespołu dokonuj cego ich
ewaluacji.
Ma to okre lone konsekwencje dla sposobu przedstawienia oceny w raporcie.
W ustaleniach z Instytucj zlecaj c (MRR) przyj to, e podstaw przeprowadzanej oceny s
wersje RPO dostarczone przez MRR Zespołowi ewaluacji do 31 sierpnia 2006 r. Po tym okresie
zaktualizowane wersje dokumentów były jedynie rozpatrywane pod k tem wpływu dokonanych
zmian na oceny przedstawiane w tek cie raportu.
Podobne ustalenie dotyczy Oceny efektu makroekonomicznego RPO, a tak e Prognozy
oddziaływania na rodowisko, z tym, e graniczn dat przekazania dokumentów był
15 wrze nia 2006 r.
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Diagnoza programu operacyjnego (Zadanie 1).
Przeprowadzona ocena ex-ante cz ci diagnostycznej RPO WM pozwala sformułowa
nast puj ce wnioski:
• dobór kryteriów wyboru dziedzin diagnozy jest zgodny z najwa niejszymi problemami
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
• formułowane rozpoznania diagnostyczne, uwzgl dniaj specyfik Województwa i s trafne,
• formułowane tendencje rozwoju opisywanych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
s u yteczne oraz trafne,
• poprawnie sformułowana analiza SWOT.
•
•
•
•
•

Z przeprowadzonej oceny wysun mo na nast puj ce uwagi oraz propozycje zmian:
zastosowanie prostej metody rozpoznania trendów rozwojowych oraz prognoz w celu
podkre lenia czynników stymuluj cych b d hamuj cych procesy gospodarcze,
szersze uj cie uwarunkowa zewn trznych województwa, jak równie przyszłych tendencji
ich kształtowania,
uwzgl dnienie w analizie SWOT istotnych elementów opisanych w cz ci diagnostycznej,
rozwa enie w przypadku analizy SWOT mo liwo ci wyst powania oddziaływa pomi dzy
mocnymi i słabymi stronami a szansami i zagro eniami,
wprowadzenie nowszych danych statystycznych.

Uwagi zostały uwzgl dnione zarówno w diagnozie jak i analizie SWOT. Został dodany
podrozdział „Zewn trzne uwarunkowania rozwoju województwa”.
Cz
•
•

projekcyjna programu operacyjnego (Zadanie 2).
Cz
projekcyjna RPO WM charakteryzuje si :
przejrzysto ci struktury celów, priorytetów oraz działa ,
spójno ci relacji pomi dzy cz ci diagnostyczn a projekcyjn .

Wybór celów oraz priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego województwa jest
uzasadniony.
•
•
•
•

Z przeprowadzonej oceny wysun mo na nast puj ce uwagi oraz propozycje:
ze wzgl du na du ilo priorytetów nale y zastanowi si nad nadaniem im rangi
lub zaprojektowaniem ram czasowych dla ich realizacji,
nale y wzi pod uwag rozwa ania o wzajemnej relacji priorytetów,
mo na u ci li sformułowania okre laj ce niektóre cele oraz priorytety tak by
konsekwentnie odzwierciedlały przyj te w Programie rozró nienie,
rozdział dotycz cy finansowania wymaga uzupełnienia o informacje dotycz ce ródeł
finansowania wewn trznego projektowanych przedsi wzi .
Uwagi zostały uwzgl dnione.

Spójno

zewn trzna programu operacyjnego (Zadanie 3).

RPO WM jest spójny z dokumentami programowymi formułowanymi na szczeblu
unijnym, krajowym oraz regionalnym.
•
•

Na podstawie dokonanej oceny sformułowa nast puj ce uwagi oraz rekomendacje:
nale y uaktualni tabel zgodno ci priorytetów RPO WM z projektem NSRO o nowo
sformułowane cele,
mo na wzi pod uwag zapisy zawarte zarówno w SWW jak i SRK dotycz ce szerszych
działa na rzecz rozwoju rynku pracy oraz ewentualne wł czenie ich do RPO WM, co
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z pewno ci wyszłoby naprzeciw
województwa.

potrzebom

oraz

oczekiwaniom

społecze stwa

Ponadto mo na zastanowi si nad uwzgl dnieniem np. w Priorytecie VI działa na
rzecz rozwoju b d promocji rozwoju eko- oraz agroturystyki, co po pierwsze
korespondowałoby z uwarunkowaniami oraz potrzebami niektórych obszarów województwa,
z drugiej strony pełniej wypełniałoby polityk ekologiczn kraju.
Uwagi zostały uwzgl dnione.
Ocena oczekiwanych rezultatów i oddziaływania (Zadanie 4).
Ocena zawierała liczne uwagi dotycz ce wska ników monitorowania, ich doboru,
warto ci oraz spójno ci ze wska nikami w innych dokumentach strategicznych. Ze wzgl du na
ci głe prace nad RPO WM, w tym nad wska nikami, w kolejnych wersjach dokumentu
wska niki zostały uj te w całkowicie odmienny sposób. W zwi zku z powy szym uwagi
i rekomendacje dotycz ce tego tematu straciły uzasadnienie.
System wdra ania programu operacyjnego (Zadanie 5).
System wdra ania RPO WM był, w wersji dokumentu przedstawionej do oceny ex-ante,
uj ty w sposób ogólny ze wzgl du na du liczb niewiadomych w momencie powstawania.
Wi kszo elementów systemu została jedynie zasygnalizowana, a niektóre były celowo
pomini te, aby nie wprowadza odbiorców w bł d konkretnymi zapisami.
W ramach zadania przeprowadzona została analiza przedstawionego w ten sposób
systemu wdra ania. Otrzymane rekomendacje i wnioski nie zostały wykorzystane do zmiany
i doprecyzowania istniej cych zapisów, lecz stały si pomocne przy pracach nad stworzeniem
nowej spójnej, przejrzystej i czytelnej wersji systemu.
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VII. Prognoza oddziaływania programu na rodowisko
Przedmiotem opracowanej Prognozy (PO )13 jest ocena oddziaływania na rodowisko RPO
WM w tym du ych projektów Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO WM (wersja 2.2a).
Celem zasadniczym prognozy jest okre lenie wpływu na rodowisko przedsi wzi zapisanych w
projekcie RPO WM i ich skutków rodowiskowych.

Tre
i forma dokumentu Prognoza Oddziaływania na rodowisko Projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 wynika
przede wszystkim z zapisów:
• Ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006, nr 129, poz.
902, tekst jednolity),
• Ustawy o samorz dzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001, nr 142, poz.
1590, tekst jednolity),
• Dyrektywy 2001/42WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na rodowisko (Dz. Urz. UE z 21
lipca 2001 r. L 197/30),
• Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dost pu do informacji dotycz cych rodowiska i uchylaj ca
dyrektyw Rady 90/313/EW6 (Dz. Urz. UE z dnia 14 lutego 2003 r. L 41),
• Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ce przepisy
ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce Rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.
Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210)
Zgodnie z art. 41 ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.,
2006, nr 129, poz. 902, tekst jednolity) ocena oddziaływania na rodowisko RPO WM powinna
m. in. zawiera informacje o zawarto ci, głównych celach RPO WM oraz jego powi zaniach z
innymi dokumentami, okre la , analizowa i ocenia istniej cy stan rodowiska oraz
potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji RPO WM, okre la , analizowa i
ocenia stan rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym znacz cym oddziaływaniem,
okre la , analizowa i ocenia istniej ce problemy ochrony rodowiska istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, w szczególno ci dotycz ce obszarów chronionych,
analizowa i ocenia cele ochrony rodowiska ustanowione na szczeblu mi dzynarodowym albo
krajowym, istotne z punktu widzenia RPO WM oraz, w jaki sposób te cele i inne problemy
rodowiska zostały uwzgl dnione podczas opracowywania dokumentu.
W pierwszej cz ci opracowania przedstawiono podstaw prawn sporz dzenia PO ,
główne cele, a tak e metody wykorzystane do oceny oddziaływania RPO WM na rodowisko.
Rozdział drugi dotyczy zawarto ci RPO WM, powi za z innymi dokumentami
strategicznymi i aktami z zakresu ochrony rodowiska. W wyniku przeprowadzonej analizy
dokumentów wykazano spójno pomi dzy RPO WM a dokumentami strategicznymi na
szczeblu krajowym i mi dzynarodowym.
Charakterystyk wybranych elementów rodowiska przyrodniczego przedstawiono
w nast pnej cz ci opracowania. W ród nich uwzgl dniono poło enie geograficzne,
ukształtowanie powierzchni, klimat, wody powierzchniowe i podziemne, flor i faun . W
rozdziale tym analizowano tak e formy ochrony przyrody w tym obszary Natura 2000.
13

http://www.mazovia.pl/news_pliki/0/829.pdf
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Rozdział czwarty prezentuje potencjał społeczno-gospodarczy Mazowsza. Omówiono tu
nast puj ce zagadnienia: potencjał ludno ciowy, poziom zdrowotno ci, przemysł, usługi,
innowacyjno gospodarki, infrastruktur techniczn i społeczn , atrakcyjno turystyczn .
Cz
pi ta PO omawia zagro enia rodowiska takie, jak zanieczyszczenia powietrza,
hałas i promieniowanie elektromagnetyczne; odpady, zagro enie zanieczyszczeniem wód,
degradacja gleb i gruntów, awarie i straty w bioró norodno ci.
W rozdziale szóstym przeprowadzono ocen oddziaływania przedsi wzi RPO WM na
rodowisko, uwzgl dniaj c dwa jego komponenty, tj.
rodowisko przyrodnicze
i człowieka. W efekcie opracowano macierz skutków rodowiskowych, w której
zaprezentowano wpływ priorytetów na elementy rodowiska.
W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania i wykazano jakie konsekwencje mo e
mie brak realizacji priorytetów RPO WM. Skutki rodowiskowe, do których dojdzie w wyniku
realizacji zamierzonych przedsi wzi , mog mie ró ny charakter (bezpo rednie, po rednie),
mog te oddziaływa w ró nym horyzoncie czasowym. Z drugiej strony zaniechanie realizacji
RPO WM mo e równie wywoła negatywne efekty dla rodowiska.
Zako czenie procedury opracowywania projektu RPO dla ka dego województwa musi
by , zgodnie z zapisami ustawy (Prawo ochrony rodowiska), ł cznie z prognoz oddziaływania
na rodowisko poddane opinii wojewody i społecze stwa (art. 43.1 i 2). Organ administracji
opracowuj cy projekt dokumentu bierze pod uwag ustalenia zawarte w prognozie
oddziaływania na rodowisko, opini organu ochrony rodowiska oraz wojewody, a tak e
rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w zwi zku z udziałem społecze stwa w konsultacjach.
Zgodnie z zapisem ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2006, nr 129 poz. 902, tekst jednolity) (art. 45) organem wła ciwym do uzgadniania zakresu
i stopnia szczegółowo ci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na rodowisko
oraz opiniowania projektów jest, w odniesieniu do post powa innych ni przeprowadzane
przez centralne organy administracji rz dowej, pa stwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Zgodnie
z art. 42 ww ustawy organ opracowuj cy RPO ma obowi zek uzgodnienia kształtu PO , w tym
przypadku, z Wojewod Mazowieckim i Pa stwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
w Warszawie. Zarówno Wojewoda Mazowiecki (w pi mie z dnia 23 maja 2006r., znak
W R.I.łk 0717/72/06) jak i Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (w pi mie z dnia 18
lipca 2006r., znak ZNS. 7175-2117-867/06/HN) zwrócili uwag na zastosowanie przy
opracowaniu PO ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U., 2006,
nr 129 poz. 902, tekst jednolity).
Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na łamach „Rzeczpospolitej” 25 wrze nia 2006 r.
Równolegle tekst PO projektu RPO WM w raz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczono
na stronie internetowej Urz du Marszałkowskiego (www.mazovia.pl). Konsultacje trwały 21
dni, od 25 wrze nia do 16 pa dziernika 2006 r. Autorzy PO ustosunkowali si do zgłoszonych
uwag w stosownych pismach skierowanych do Urz du, a w okre lonych przypadkach nanie li
zmiany w tek cie omawianego dokumentu. W ostatecznej wersji PO projektu RPO WM
uwzgl dniono równie uwagi Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie zgłoszone w pi mie z dnia 2 listopada 2006 r. (znak ZNS.7170-840-270/06.EG) oraz
Wojewody z 27 pa dziernika 2006 (znak W R.I.DC.0716/72/06).
Pa stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zgłosił dwie uwagi do PO
RPO WM. Pierwsza z nich dotyczyła nierozwi zanej w stopniu dostatecznym gospodarki
odpadami medycznymi (w zwi zku z powy szym dodano „Zdaniem Pa stwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w dostatecznym stopniu nie rozwi zano
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problemu usuwania niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie województwa
mazowieckiego”). Druga z uwag odnosiła si do infrastruktury drogowej. Poniewa zapisy RPO
WM miały wysoki stopie ogólno ci i nie odnosiły si do konkretnych lokalizacji, autorzy PO
RPO WM nie mogli uwzgl dni tej uwagi. Wojewoda Mazowiecki nie wniósł adnych uwag do
PO RPO WM.
Dokument PO RPO WM został poddany 21 dniowym konsultacjom społecznym. W ich
wyniku wpłyn ło 8 uwag z Urz du Miasta w Wołominie. Zostały one uwzgl dnione przy
ostatecznym opracowaniu PO . W przypadku uwag zgłoszonych przez Urz d Miasta w
Wołominie uwzgl dniono je pozytywnie. Jedynie przyj ta wcze niej definicja „ rodowiska” nie
uległa zmianie zgodnie z Zał cznikiem I (pkt. f) Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na rodowisko (Dz. Urz. UE z 21 lipca 2001 r. L 197/30).
Zgodnie z art. 9, ust. 1 Dyrektywy SEA (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i
programów na rodowisko, Dz. Urz. UE z dnia 21 lipca 2001 r.) Instytucja Zarz dzaj ca
powiadomi wła ciwe organy i społecze stwo oraz udost pni odpowiednie dokumenty
zamieszczaj c je na stronie internetowej (www.mazovia.pl).
Celem RPO WM jest zwi kszenie konkurencyjno ci regionu i zwi kszenie spójno ci
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego.
Pierwsza cz
RPO WM to charakterystyka społeczno-gospodarcza województwa
mazowieckiego. W tej cz ci opracowania przede wszystkim dostrze ono ogromne wewn trzne
zró nicowanie województwa.
Dalej omówiono bardzo skrótowo sytuacj fizyczno-geograficzn i administracyjn .
Szczegółowa analiza dotyczy:
struktur ludno ciowych – dane za 2003 r. (bez podania ródeł), ruch naturalny, struktura
zatrudnienia,
rozwoju gospodarczego – poziom rozwoju mierzony PKB na głow mieszka ca,
porównanie z wybranymi regionami Unii Europejskiej, analiza zró nicowania wewn trz
województwa, analiza rozwoju MSP, charakterystyka sektora B+R i rozwoju
społecze stwa informacyjnego, rola inwestycji zagranicznych, turystyka – walory i ruch
turystyczny,
infrastruktury – drogowej, kolejowej, lotniczej, ł czno ciowej, energetyki,
zagro e rodowiska naturalnego – powietrza, gospodarki wodno- ciekowej, gospodarki
odpadami,
struktur społecznych – do wcze niej omówionej struktury zatrudnienia doł czono
struktur wykształcenia, problemy kultury, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, dokonano
charakterystyki sektora NGO’s i partnerstwa miast.
W nast pnej cz ci rozdziału autorzy prezentuj zakres pomocy, któr w ostatnich latach
uzyskało województwo ze ródeł krajowych i zagranicznych. Do tych pierwszych zalicza si
pieni dze przekazane na realizacj Kontraktów Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego
(2001–2003 i 2004) w kwocie 1003,8 mln zł. rodki krajowe to tak e pieni dze uzyskane z
Funduszu Pracy, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i innych. rodki zagraniczne zostały
pozyskane w ramach pomocy przedakcesyjnej – programy ISPA i SAPARD, jak równie z
Banku wiatowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Funduszy Strukturalnych
(programy sektorowe i INTERREG) i Funduszu Spójno ci. Omówione s tak e zewn trzne
uwarunkowania rozwoju województwa. Nast pn cz ci rozdziału jest analiza SWOT.
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W kolejnej cz ci RPO WM wyznaczono strategi działa na rzecz województwa.
Okre lono j za pomoc priorytetów. W dalszej cz ci rozdziału, w formie tabelarycznej,
wykazano zgodno Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z
unijnymi i krajowymi dokumentami planowania strategicznego.
Rozdział III zawiera informacje nt. komplementarno ci, demarkacji i koordynacji RPO
WM z innymi programami realizowanymi w ramach polityk WE.
Rozdział IV to szczegółowa prezentacja priorytetów RPO WM.
W Rozdziale V przedstawiono, w formie tabelarycznej, finansowanie priorytetów w
kolejnych latach programowania.
W Rozdziale VI zaprezentowano sposób wdra ania Priorytetów. Scharakteryzowano rol
instytucji zaanga owanych w proces rozwoju regionalnego, procedury wyboru projektów oraz
zarz dzania finansami, monitoringu i ewaluacji, a tak e partnerstwo i informacj .
W Rozdziale VII odnajdujemy wnioski i rekomendacje z oceny ex-ante.
W Rozdziale VIII przedstawiony jest abstrakt Prognozy Oddziaływania na rodowisko
projektu RPO WM.
W ostatnim Rozdziale zawarto informacje nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych
RPO WM.
Do dokumentu doł czono 9 zał czników, a w ród nich Indykatywny Plan Inwestycyjny
dla RPO WM zawieraj cy mi dzy innymi wykaz du ych projektów.
RPO WM powinien by spójny z ustaleniami i rekomendacjami wynikaj cymi z
dokumentów Unii Europejskiej. Przy ustalaniu powi za spójno ci pomi dzy RPO WM a
dokumentami planowania strategicznego na szczeblu mi dzynarodowym wzi to pod uwag
nast puj ce dokumenty programowe Unii Europejskiej:
Polityk spójno ci wspieraj c wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty (SWW),
Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj ce przepisy
ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj ce Rozporz dzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210)
Rozporz dzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj ce
Rozporz dzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210)
Przy opracowaniu RPO WM uwzgl dniono zapisy zawarte w krajowych i regionalnych
dokumentach strategicznych i programowych – przede wszystkim w kwestii konkurencyjno ci
gospodarki, innowacyjno ci, rozwoju transportu, ochrony rodowiska, poprawy jako ci ycia.
Spo ród dokumentów krajowych, podstaw przygotowania RPO WM były Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, okre laj ca priorytety i obszary wykorzystania oraz
system wdra ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójno ci (FS)
w ramach bud etu Wspólnoty na lata 2007–2013.
Celem RPO WM jest: „Poprawa konkurencyjno ci regionu i zwi kszenie spójno ci
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”. Cel RPO WM rozwija cel szczegółowy
wskazany w NSRO 2007–2013 dotycz cy wzrostu konkurencyjno ci polskich regionów i
przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
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Jednym z najwa niejszych dokumentów regionalnych bezpo rednio wpływaj cych na
zapisy RPO WM jest Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 przyj ta
uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r. Strategia jest
dokumentem okre laj cym polityk władz b d c koncepcj wiadomego i systemowego
sterowania długookresowym rozwojem regionu. Wizja jako punkt docelowy rozwoju
województwa mazowieckiego przedstawia Mazowsze jako konkurencyjny region w układzie
europejskim i globalnym.
D enia i aspiracje władz województwa w urzeczywistnianiu nakre lonej wizji rozwoju
regionu oddaje sformułowana misja strategiczna:
Mazowsze jako najbardziej rozwini ty gospodarczo region w Polsce podejmuje
uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwini tymi regionami poprzez eliminowanie
dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie
mieszka com Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej
społeczno ci, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównowa onego rozwoju.
Wyznaczone w projekcie RPO WM Priorytety w cało ci wpisuj si w cel nadrz dny
Strategii, który brzmi „Wzrost konkurencyjno ci gospodarki i równowa enie rozwoju
społeczno-gospodarczego w regionie podstaw poprawy jako ci ycia mieszka ców”.
Realizacja celu nadrz dnego Strategii b dzie mo liwa poprzez nast puj ce cele
strategiczne:
1. Cel strategiczny – Budowa społecze stwa informacyjnego i poprawa jako ci ycia
mieszka ców województwa.
2. Cel strategiczny – Zwi kszenie konkurencyjno ci regionu w układzie mi dzynarodowym.
3. Cel strategiczny – Poprawa spójno ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w
warunkach zrównowa onego rozwoju.
Wpływ na zapisy RPO WM miał te Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego, a tak e wojewódzkie programy i strategie sektorowe w tym:
Program Ochrony rodowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2010
z uwzgl dnieniem perspektywy do 2014, Projekt wst pny
Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata 2004–2011,
Samorz dowy Program Rozwoju Mazowsza,
Strategia e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego,
Wojewódzki Plan Zdrowotny,
Wojewódzki Program Ochrony i Kształtowania Dziedzictwa Kulturowego,
Program Polityki Kulturalnej Województwa Mazowieckiego,
Program mo liwo ci wykorzystania odnawialnych ródeł energii dla województwa
Mazowieckiego,
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza,
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006–2009.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyj to, e
kluczowymi elementami w złowymi dla zrównowa enia rozwoju Mazowsza b d aglomeracja
warszawska i o rodki subregionalne.
Przyj to, e misj Planu jest:
Stwarzanie
warunków
do
osi gania
spójno ci
terytorialnej
oraz
trwałego
i zrównowa onego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków ycia jego
stałego
zwi kszania
efektywno ci
procesów
gospodarczych
mieszka ców,
i konkurencyjno ci regionu.
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Konsekwencj tak okre lonej misji, a tak e zgodnie z SRWM przyj to, e
priorytetowymi kierunkami wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa warunków
funkcjonowania rodowiska przyrodniczego, które odnosz si do dwóch sfer jako ci
rodowiska: ochrony walorów przyrodniczych, poprawy standardów rodowiska.
Zało enie przedstawionych dokumentów koresponduj ze zidentyfikowanymi w
województwie problemami rodowiskowymi. Analiza stanu rodowiska przeprowadzona w
ramach PO RPO WM pozwoliła zidentyfikowa 32 jego problemy. Do najwa niejszych
nale :
niska jako powietrza w Warszawie i na terenach silnie zurbanizowanych,
nierozwi zany problem wła ciwego sposobu unieszkodliwiania i zagospodarowania
odpadów komunalnych,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku działalno ci rolniczej,
degradacja gleb w efekcie zakwaszenia i erozji wietrznej,
przekroczenia nat enia hałasu (na terenach zurbanizowanych i wzdłu dróg kołowych),
niska lesisto .
Programowanie regionalne okre lone przez władze województwa mazowieckiego w
dokumencie RPO WM uwzgl dnia cele ochrony rodowiska zawarte w dokumentach krajowych
(tab. 1) oraz dokumentach mi dzynarodowych takich jak:
Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, maj cych znaczenie
mi dzynarodowe, zwłaszcza jako rodowisko yciowe ptactwa wodnego (1975), ze
zmianami wprowadzonymi w Pary u (1982) i Reginie (1987);
Konwencja w Bernie o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich
siedlisk sporz dzona (1979);
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Nowego Jorku
(1992);
Konwencja o ró norodno ci biologicznej z Rio de Janeiro (1992);
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, wraz
z Protokołem (1997);
Tabela 1. Cele ochrony rodowiska zawarte w dokumentach krajowych a ich potencjalna realizacja
w ramach priorytetów RPO WM i du ych projektów (DP).

Cele ochrony rodowiska
Cele II Polityki ekologicznej pa stwa:
− racjonalizacja u ytkowania wody
− wzrost wykorzystania energii ze ródeł
odnawialnych
− wzbogacanie i racjonalna eksploatacja
zasobów le nych
− zapobieganie powstawaniu odpadów oraz
bezpieczne dla rodowiska ko cowe
unieszkodliwianie odpadów pozostałych po
procesie recyklingu i odzysku
− zapobieganie zanieczyszczeniu wód
podziemnych i powierzchniowych oraz
przywrócenie wodom wła ciwego stanu
ekologicznego
− likwidacja zanieczyszcze powietrza u ródła

Priorytety
I, IV, DP I
IV
–
IV, DP I

IV, DP I

III, IV, DP II, DP III, DP IV
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poprzez zmian no ników energii oraz
ograniczenie emisji pyłowej i gazowej do
wielko ci wynikaj cych z przepisów i
zobowi za mi dzynarodowych
− zmniejszenie skali nara enia mieszka ców na III , DP II, DP III
ponadnormatywny poziom hałasu
emitowanego przez rodki transportu
Cele polityki ekologicznej pa stwa na lata 2003–2006 z uwzgl dnieniem
perspektywy na lata 2007–2010:
IV
− ochrona przyrody i krajobrazu
–
− ochrona i zrównowa ony rozwój lasów
IV, po rednio III, DP III
− ochrona gleb
− ochrona wód podziemnych i zasobów kopalin po rednio IV
I
− zmniejszenie materiałochłonno ci,
wodochłonno ci, energochłonno ci i
odpadowo ci gospodarki
IV
− wykorzystanie energii odnawialnej
− kształtowanie stosunków wodnych i ochrona IV
przed powodzi
I, IV, DP I
− dalsza poprawa jako ci rodowiska i
bezpiecze stwa ekologicznego
po rednio I, III, IV, po rednio DP I,
− przeciwdziałanie zmianom klimatu
II, III
Cele i działania Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego u ytkowania
ró norodno ci biologicznej:
IV
− wdro enie programu Natura 2000
po rednio IV
− racjonalizacja sieci obszarów i obiektów
chronionych
IV
− kompleksowa ochrona i umiarkowane
u ytkowanie ekosystemów wodno-błotnych
oraz rzek i dolin
− minimalizacja zanieczyszcze wód powietrza po rednio I, po rednio III, po rednio
IV, po rednio DP I, II, III
i gleb
–
− zapewnienie wystarczaj cych zasobów
wodnych dla ochrony i umiarkowanego
u ytkowania ró norodno ci biologicznej
− zachowanie agroró norodno ci w warunkach –
gospodarki rolnej
Cele kierunkowe strategii gospodarki wodnej:
− zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych po rednio IV
ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu
zasad zrównowa onego u ytkowania wód
− osi gniecie i utrzymanie dobrego stanu wód, a IV
w szczególno ci ekosystemów wodnych
−
IV
− podniesienie skuteczno ci ochrony przed
powodzi i skutkami suszy
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Cele Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych wraz z
zaktualizowanymi zał cznikami:
IV
− realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalni cieków na terenach o
skoncentrowanej zabudowie
IV
− konieczno osi gni cia standardów jako ci
cieków odprowadzanych do rodowiska
wodnego z oczyszczalni cieków zgodnie z
rozporz dzeniami wykonawczymi jakie
nale y spełni przy wprowadzaniu cieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego
− zapewnienie 75% redukcji całkowitego azotu IV
i fosforu w ciekach komunalnych w stosunku
do zawarto ci w ciekach dopływaj cych do
oczyszczalni
IV
− odpowiednie zagospodarowanie w
rodowisku osadów powstaj cych w
oczyszczalni cieków.
Cele Krajowego planu gospodarki odpadami:
po rednio IV
− osi gni cie stopnia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i recyklingu
makulatury tworzyw sztucznych szkła i metali
na poziomie 15%, dla odpadów
opakowaniowych na poziomie 25%
po rednio IV
− ograniczenie ilo ci deponowanych na
składowiskach odpadów ulegaj cych
biodegradacji o 65% w stosunku do ilo ci z
roku 1995
po rednio IV
− osi gni cie stopnia wykorzystania odpadów
przemysłowych na poziomie ponad 85%
po rednio IV
− zamkni cie i likwidacja lub rekultywacja
wszystkich składowisk nie spełniaj cych
wymaga okre lonych w Rozporz dzeniu
Ministra rodowiska w sprawie
szczegółowych wymaga dotycz cych
lokalizacji budowy eksploatacji i zamkni cia
jakim powinny odpowiada poszczególne
typy składowisk odpadów
Długoterminowe cele przyj te w Programie ochrony rodowiska województwa
mazowieckiego na lata 2007–2010 z uwzgl dnieniem perspektywy do 2014:
I, III, IV, V, DP I, DP II, DP III
− zmniejszenie zanieczyszcze rodowiska
I, IV, DP I
− zrównowa one wykorzystanie wody
materiałów i rozwój proekologicznych form
gospodarowania
IV
− utworzenie spójnego systemu obszarów
chronionych, w tym NATURA 2000
–
− zwi kszenie lesisto ci i ochrona lasów
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− poprawa stanu bezpiecze stwa ekologicznego IV, po rednio I, DP I
po rednio I, DP I
− wzrost poziomu wiedzy ekologicznej
ródło: opracowanie własne.

Podstaw oceny stanu rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym znacz cym
oddziaływaniem RPO WM s :
• Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre lenia rodzajów
przedsi wzi
mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko oraz szczegółowych
uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu
o oddziaływaniu na rodowisko (Dz.U. 2004, nr 257, poz. 136),
• Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniaj ce Rozporz dzenie
w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi
mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa
zwi zanych z kwalifikowaniem
przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko (Dz.U. 2005, nr
92, poz. 769).

1)
2)
3)
4)

•
•

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. okre la:
rodzaje przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko, wymagaj cych
sporz dzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko,
rodzaje przedsi wzi , dla których obowi zek sporz dzenia raportu o oddziaływaniu na
rodowisko mo e by wymagany,
przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach s kwalifikowane jako
przedsi wzi cia mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko,
szczegółowe uwarunkowania zwi zane z kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia
raportu o oddziaływaniu na rodowisko.
Ocena wpływu inwestycji na stan rodowiska oparta została tak e o:
Dyrektyw Ptasi , w sprawie ochrony dzikich ptaków, 79/409/EWG,
Dyrektyw Siedliskow w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny,
92/43/EWG.

W ramach typów projektów RPO WM mog znale si rodzaje przedsi wzi mog cych
znacz co oddziaływa na rodowisko i wymaga sporz dzenia osobnego raportu
o oddziaływaniu ich na rodowisko oraz rodzaje przedsi wzi , dla których obowi zek
sporz dzenia takiego raportu mo e by wymagany. Poziom ogólno ci zapisu projektów
w ramach RPO WM utrudnia jednoznaczn ocen ich stopnia szkodliwo ci dla rodowiska i
klasyfikacji ich do ww. grup. Analiza porównawcza krajowych PO, RPO WM i ww.
Rozporz dze Rady Ministrów pozwoliła na identyfikacj typów projektów RPO WM, które
teoretycznie mog znale si w kategoriach wymienionych w ww. Rozporz dzeniach Rady
Ministrów. Do kategorii tych nale :
- inwestycje z zakresu energetyki,
- biopaliwa,
- infrastruktura transportowa,
- gospodarka odpadami,
- infrastruktur wodno-kanalizacyjn ,
- infrastruktura turystyczno-kulturalna,
- infrastruktura radiokomunikacyjna.
Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsi biorczo ci na Mazowszu RPO WM potencjalnie mo e wi za si z licznymi
inwestycjami szkodliwymi lub znacz co pogarszaj cymi stan rodowiska. Zgodnie z liter ww.
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Rozporz dze dotyczy to przede wszystkim grup działa takich jak: inwestycje w przemy le
spo ywczym, chemicznym, skórzanym, drzewnym i papierniczym.
Z analizy przedstawionego materiału wynika, e realizacja priorytetów mo e
w najwi kszym stopniu zagrozi bioró norodno ci. Problemem mog by tak e przekształcenia
krajobrazu i wytwarzane odpady. Najbardziej pozytywny wpływ ujawni si potencjalnie w
poziomie ekonomicznych podstaw bytu mieszka ców województwa i w poziomie ich
zdrowotno ci. Pozytywne skutki realizacji priorytetów s mocno zró nicowane. Najmniejsze
skutki dotyczy b d surowców odnawialnych i zmiany stosunków wodnych.
Je eli rozpatrywa ka dy z priorytetów oddzielnie, to oka e si , e najbardziej
neutralnym dla rodowiska jest Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych
dla rozwoju turystyki i rekreacji i Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
Szczegółowa analiza działa wykazała, e wpływ na rodowisko nie pojawi si przy realizacji
„Promocji i informacji” (Priorytet VI) i „Monitoringu i ochrony rodowiska” (Priorytet IV).
Najwi kszy pozytywny wpływ na rodowisko mo e mie „Wspieranie sektora MSP”. Trzeba tu
podkre li , e jednocze nie wykazano, i działanie to mo e oddziaływa na rodowisko bardzo
negatywnie. Podobnie oceniono Priorytet VI oraz III, w kategorii przedsi wzi „Budowa,
przebudowa i modernizacja infrastruktury transportowej”. W ród du ych projektów do
inwestycji mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko nale y zaliczy rozbudow lotniska
w Modlinie.
Takie oceny wskazuj na, podkre lany ju wcze niej, ró norodny i niejednoznaczny
potencjalny wpływ przedsi wzi na rodowisko. Dodatkowo warto zaznaczy , e propozycje
sformułowane s ogólnie – tak jak wymagaj tego przepisy, nie ocenia si szczegółowych
lokalizacji.
Analiza skutków rodowiskowych mog cych potencjalnie wyst pi w efekcie realizacji
RPO WM, wykazała zró nicowany wpływ poszczególnych przedsi wzi
na elementy
rodowiska. Najwi kszy wpływ na rodowisko rozpoznano w ród przedsi wzi nast puj cych
Priorytetów:
Regionalny
system
transportowy,
Wzmocnienie
roli
miast
w rozwoju regionu, Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsi biorczo ci na Mazowszu i rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka.
Ujawniono tak e wyra ne zró nicowanie potencjalnych skutków zaniecha realizacji
RPO WM. Zaproponowano równie działania łagodz ce dla rodowiska w zwi zku z realizacj
działa przewidzianych w ramach poszczególnych priorytetów i du ych inwestycji (tab. 2).
Poza oczywistymi skutkami jakie poci gnie za sob wstrzymanie działa w zakresie ochrony
rodowiska, przykładem mo e by priorytet „Regionalny system transportowy”. Inwestycje w
infrastruktur transportow , np. budow obwodnic, pozwol na odci enie wybranych dróg i
zmniejszenie w ich pasie emisji zanieczyszcze i hałasu. Brak inwestycji spowoduje dalsz
degradacj rodowiska i pogorszenie jako ci ycia. Szczegółowa ocena wpływu na rodowisko
projektowanych inwestycji b dzie mogła by dokonana dopiero po wyznaczeniu ich lokalizacji.
Tabela 2. Potencjalne konsekwencje zaniecha realizacji priorytetów i du ych projektów RPO WM oraz działania
łagodz ce.

Wyszczególnienie

Konsekwencje zaniechania

Działania łagodz ce

PRIORYTET I
Wzmocnienie
sektora wykorzystywanie starych materiało- Promowanie
badawczo-rozwojowego
i energochłonnych technologii – produkcyjnej

rozwoju
działalno ci
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Budowa sieci współpracy emisja zanieczyszcze , pogorszenie
jako ci
ycia,
obni enie
nauka-gospodarka
konkurencyjno ci regionu, dalsza
Wspieranie sektora MSP
degradacja (w tym społeczna)
Dost p
do
zewn trznych obszarów peryferyjnych
ródeł finansowania oraz
wsparcie we wprowadzaniu
przyjaznych
rodowisku
technologii

proekologicznej,
bada
pro rodowiskowych
oraz
upowszechnianie wiedzy na
temat
nowych
czystych
technologii

Kompleksowe przygotowanie
terenów
pod
działalno
gospodarcz
Wzmocnienie
biznesu

instytucji

Promocja gospodarcza
PRIORYTET II
sieci wykorzystywanie starych materiałoi energochłonnych technologii –
emisja zanieczyszcze , pogorszenie
Tworzenie
aplikacji
i
jako ci ycia,
dost pno ci
do
usług
obni enie konkurencyjno ci regionu,
publicznych on-line
dalsza degradacja (w tym społeczna)
Rozwój e-usług
obszarów peryferyjnych, dalsze
ró nicowanie poziomu rozwoju
regionu, powi kszanie grupy osób
wykluczonych
Budowa
teleinformatycznej

Stosowanie
najnowszych
technologii teleinformatycznych,
zorganizowanie sieci punktów
odbioru i utylizacji zu ytego
sprz tu

PRIORYTET III
Budowa,
przebudowa
i
modernizacja
infrastruktury
transportowej (drogi, w zły,
terminale, lotniska, parkingi
etc.)

du e zu ycie paliw – emisja
zanieczyszcze ,
podwy szona
emisja
hałasu,
zagro enie
bezpiecze stwa
podró nych
i
mieszka ców

Stosowanie
najnowszych
technologii
przy
budowie
infrastruktury
w
celu
zmniejszania hałasu, budowa
zabezpiecze
ograniczaj cych
dost p zwierz t na teren
infrastruktury,
ograniczanie
spływu
powierzchniowego
dzi ki racjonalnej gospodarce
powierzchni
biologicznie
czynn ,
niwelowanie
negatywnych
efektów
wizualnych,

Inwestycje w infrastruktur

post puj ca
degradacja
stanu
rodowiska
przyrodniczego,
pogarszaj ca si
jako
ycia
mieszka ców, dalsze ró nicowanie
poziomu rozwoju regionu

Energetyka odnawialna

du e zu ycie paliw – emisja
zanieczyszcze , produkcja odpadów,

Promowanie
najlepszych
dost pnych
technologii
efektywnych energetycznie oraz
energii
pochodz cej
ze
skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła

Wyposa enie w urz dzenia
techniczne i modernizacja
taboru przewo ników

PRIORYTET IV
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wyczerpanie
odnawialnej
Monitoring
rodowiska

i

ochrona zagro enie
ekologicznego

zasobów

energii

bezpiecze stwa

PRIORYTET V
Poprawa systemu transportu du e zu ycie paliw – emisja
publicznego w miastach z zanieczyszcze ,
podwy szona
wył czeniem WOM
emisja
hałasu,
zagro enie
bezpiecze stwa
podró nych
i
mieszka ców
Działania rewitalizacyjne na obni enie konkurencyjno ci regionu,
terenach poprzemysłowych i dalsza degradacja (w tym społeczna)
powojskowych
obszarów
peryferyjnych
i
wybranych
obszarów
Odnowa
zasobów
metropolitalnych,
mieszkaniowych
du e zu ycie paliw – emisja
Rozbudowa
i
poprawa
zanieczyszcze ,
podwy szona
infrastruktury transportowej
emisja
hałasu,
zagro enie
bezpiecze stwa
podró nych
i
mieszka ców

Rozwój i upowszechnienie w
miastach systemu „parkuj i
jed ”,
racjonalne
zagospodarowanie powierzchni
biologicznie
czynnej,
promowanie
efektywnych
energetycznie
form
budownictwa mieszkaniowego,
przestrzeganie
norm
dotycz cych zagospodarowania
niebezpiecznych odpadów,

PRIORYTET VI
Rozbudowa i modernizacja obni enie konkurencyjno ci regionu,
infrastruktury turystycznej i dalsza degradacja (w tym społeczna)
obszarów
peryferyjnych
i
kulturalnej
wybranych
obszarów
Inwestycje w budynki oraz ich
metropolitalnych
wyposa enie
Promocja i informacja
Tworzenie
spójnych
produktów turystycznych

Bezkonfliktowa
lokalizacja
obiektów
infrastruktury
turystycznej
z
obszarami
cennymi
przyrodniczo,
sterowanie
ruchem
turystycznym poprzez racjonalne
zorganizowanie infrastruktury z
zakresu
dost pno ci
komunikacyjnej wewn trznej,
zach canie
do
tworzenia
zintegrowanych
produktów
turystycznych
przyjaznych
rodowisku

PRIORYTET VII
Modernizacja placówek opieki
zdrowotnej oraz wyposa enie
ich w nowoczesny sprz t
medyczny

pogorszenie
jako ci
ycia
mieszka ców, nadmierne zu ycie
energii,
obni enie
poziomu
zdrowotno ci, obni enie poziomu
jako ci usług społecznych, dalsze
Modernizacja
o rodków
ró nicowanie poziomu rozwoju
pomocy społecznej i poprawa
regionu
jako ci ich wyposa enia
Budowa,
rozbudowa, pogorszenie
jako ci
ycia
modernizacja
systemu mieszka ców, nadmierne zu ycie
o wiaty oraz szkół wy szych energii
oraz
poprawa
stanu
i
wyposa enia
infrastruktury
dydaktycznej i pomocniczej w

promowanie
efektywnych
energetycznie
form
budownictwa
infrastruktury
społecznej, przestrzeganie norm
dotycz cych zagospodarowania
niebezpiecznych
odpadów,
nadzór nad utylizacj zu ytego
sprz tu
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obiektach i ich otoczeniu
DU E PROJEKTY
Płocki Park Przemysłowo- wykorzystywanie starych materiałoTechnologiczny
i energochłonnych technologii –
emisja zanieczyszcze , pogorszenie
jako ci
ycia,
obni enie
konkurencyjno ci
regionu,
degradacja (w tym społeczna),
dalsze
ró nicowanie
poziomu
rozwoju regionu, powi kszanie
grupy osób wykluczonych

Promowanie
rozwoju
produkcyjnej
działalno ci
proekologicznej,
bada
pro rodowiskowych
oraz
upowszechnianie wiedzy na
temat
nowych
czystych
technologii

Budowa
obwodnicy
ródmiejskiej na odcinku od
ronda
wiatraczna
do
poł czenia
z
dzielnic
Targówek – etap I

Stosowanie
najnowszych
technologii
przy
budowie
infrastruktury
w
celu
zmniejszania hałasu, budowa
zabezpiecze
ograniczaj cych
dost p zwierz t na teren
infrastruktury,
ograniczanie
spływu
powierzchniowego
dzi ki racjonalnej gospodarce
powierzchni
biologicznie
czynn ,
niwelowanie
negatywnych
efektów
wizualnych,

Zakup
20
Czteroczłonowych
Elektrycznych
Trakcyjnych

du e zu ycie paliw – emisja
zanieczyszcze ,
podwy szona
emisja
hałasu,
zagro enie
bezpiecze stwa
podró nych
i
mieszka ców

szt. du e zu ycie paliw – emisja Zach ta do zakupu taboru
nowych zanieczyszcze ,
podwy szona najnowszego technologicznie i
Zespołów emisja
hałasu,
zagro enie najbardziej przyjaznego dla
bezpiecze stwa
podró nych
i rodowiska
mieszka ców,
pogorszenie
konkurencyjno ci
regionu,
pogorszenie
jako ci
ycia
mieszka ców

Uruchomienie
lotniska
komunikacyjnego
poprzez
modernizacj
istniej cej
infrastruktury oraz budow
nowej zwi zanej z obsług
samolotów i pasa erów na
terenie
byłego
lotniska
wojskowego
w Modlinie
(Nowy Dwór Mazowiecki)

du e zu ycie paliw – emisja
zanieczyszcze ,
podwy szona
emisja
hałasu,
zagro enie
bezpiecze stwa
podró nych
i
mieszka ców,
pogorszenie
konkurencyjno ci
regionu,
pogorszenie
jako ci
ycia
mieszka ców

Podj cie działa maj cych na
celu
minimalizacj
niekorzystnego wpływu
na
obszary chronione w tym
NATURA 2000, wdra anie
wszelkich
mo liwych
zabezpiecze maj cych na celu
przeciwdziałanie
powstania
potencjalnych
awarii
lub
katastrofy
ekologicznej,
racjonalna
organizacja
infrastruktury komunikacyjnej
na terenie lotniska w powi zaniu
z infrastruktur na zewn trz

ródło: opracowanie własne.

W ramach PO WM zgodnie z wymaganiami okre lono rozwi zania alternatywne dla
kategorii interwencji RPO WM (tab. 3).
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Tabela 3. Działania alternatywne dla kategorii interwencji RPO WM

Nr
kategorii

Kategorie interwencji

Alternatywa

Priorytet I
01

Działalno

B+RT w o rodkach badawczych

Nieuzasadniona

02

Infrastruktura B+RT

03

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy Nieuzasadniona
mi dzy MSP i innymi podmiotami

04

Wspieranie B+RT, w szczególno ci w MSP (w tym Nieuzasadniona
dost p do usług B+RT w centrach bada )

05

Usługi zaawansowanego wsparcia dla przedsi biorstw i Nieuzasadniona
grup przedsi biorstw

06

Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktów i Nieuzasadniona
procesów przyjaznych dla rodowiska

07

Inwestycje w przedsi biorstwa bezpo rednio zwi zane z Brak mo liwo ci wyznaczenia
innowacjami
na
obecnym
etapie
programowania

08

Inne inwestycje w przedsi biorstwa

09

Inne działania słu ce stymulowaniu innowacji i ducha Brak mo liwo ci wyznaczenia
przedsi biorczo ci w MSP
na
obecnym
etapie
programowania

Nieuzasadniona

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

Priorytet II
10

Infrastruktura telekomunikacyjna
szerokopasmowe)

(w

tym

sieci Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

11

Technologie informacyjne i komunikacyjne (dost p, Nieuzasadniona
bezpiecze stwo, interoperacyjno , zapobieganie ryzyku,
badania, innowacje, )

13

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie,
administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie)

14

Usługi i aplikacje dla MSP (handel drog elektroniczn , Nieuzasadniona
edukacja/szkolenia, tworzenie sieci)

15

Inne działania maj ce na celu popraw dost pu MSP do Nieuzasadniona
TiK i ich wydajne u ytkowanie

e- Nieuzasadniona

Priorytet III
18

Tabor kolejowy

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

23

Drogi regionalne/lokalne

Rozwój transportu
ekologicznie

28

Inteligentne systemy transportowe

Nieuzasadniona

czystego
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29

Porty lotnicze

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

52

Promowanie czystego transportu miejskiego

Nieuzasadniona

33

Elektryczno

Rozwój energii
(geotermiczna)

35

Gaz ziemny

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

39

Energia odnawialna: wiatrowa

Rozwój energii geotermicznej

40

Energia odnawialna: słoneczna

Nieuzasadniona

41

Energia odnawialna: biomasa

Rozwój energii geotermicznej

42

Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i Nieuzasadniona
inne

43

Efektywno
energi

44

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Nieuzasadniona

45

Gospodarka i zaopatrzenie w wod pitn

Nieuzasadniona

46

Oczyszczanie cieków

Nieuzasadniona

47

Jako

Nieuzasadniona

48

Zintegrowany
zanieczyszcze

50

Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja Nieuzasadniona
ska onych gruntów

51

Promowanie bioró norodno ci i ochrony przyrody (w tym Nieuzasadniona
Natura 2000)

53

Zapobieganie zagro eniom naturalnym i technologicznym Nieuzasadniona

54

Inne działania na rzecz
zapobieganie zagro eniom

Priorytet IV
odnawialnej

energetyczna, kogeneracja, zarz dzanie Nieuzasadniona

powietrza
system

zapobiegania

ochrony

i

kontroli Nieuzasadniona

rodowiska

i Nieuzasadniona

Priorytet V
25

Transport miejski

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

61

Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów Brak mo liwo ci wyznaczenia
miejskich i wiejskich
na
obecnym
etapie
programowania

78

Infrastruktura mieszkalnictwa

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

Priorytet VI
24

cie ki rowerowe

Brak mo liwo ci wyznaczenia
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na
obecnym
programowania

etapie

55

Promowanie walorów przyrodniczych

Nieuzasadniona

56

Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

Nieuzasadniona

57

Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług Brak mo liwo ci wyznaczenia
turystycznych
na
obecnym
etapie
programowania

58

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Nieuzasadniona

59

Rozwój infrastruktury kulturalnej

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

60

Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług Brak mo liwo ci wyznaczenia
kulturalne
na
obecnym
etapie
programowania

Priorytet VII
75

Infrastruktura systemu o wiaty

Nieuzasadniona

76

Infrastruktura ochrony zdrowia

Nieuzasadniona

77

Infrastruktura opieku czo-wychowawcza

Nieuzasadniona

79

Pozostała infrastruktura społeczna

Brak mo liwo ci wyznaczenia
na
obecnym
etapie
programowania

ródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Działania alternatywne dla du ych projektów RPO WM

Wyszczególnienie
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
(wszystkie projekty wiod ce)

Alternatywa
Nieuzasadniona

Budowa obwodnicy ródmiejskiej na odcinku od ronda wiatraczna do Nieuzasadniona
poł czenia z dzielnic Targówek – etap I

Zakup 20 szt. Czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów
Trakcyjnych

Nieuzasadniona

Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizacj
istniej cej infrastruktury oraz budow nowej zwi zanej z obsług
samolotów i pasa erów na terenie byłego lotniska wojskowego w
Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)

Inna lokalizacja/ Brak
mo liwo ci wyznaczenia na
obecnym etapie programowania

ródło: opracowanie własne.
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Monitorowanie znacz cego wpływu na rodowisko wynikaj cego z realizacji RPO WM
b dzie prowadzone wg obowi zuj cych procedur przez odno ne instytucje:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska,
- Wojewódzk Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn .
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VIII. Konsultacje społeczne
Przygotowanie RPO WM zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami. Realizacja
zasady partnerstwa odbyła si poprzez:
• w pracach programowych zwi zanych z przygotowaniem zapisów priorytetu I. Tworzenie
warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu oraz
priorytetu II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza brali udział przedstawiciele pracodawców
i samorz du gospodarczego,
• promocj dokumentu – Projekt RPO WM został zamieszczony wraz z formularzem
zgłaszania uwag na stronie internetowej Samorz du Województwa Mazowieckiego.
W trakcie trwania konsultacji zanotowano ponad 11 000 wywoła . Dla potrzeb konsultacji
przygotowano równie odr bny adres e-mail. Informacja o dokumencie i jego zawarto ci
prezentowana była w prasie regionalnej oraz w dwóch audycjach (12 i 16 maja 2006),
po wi conych tematyce europejskiej i funduszy strukturalnych w rozgło ni Radio dla
Ciebie,
• konferencje, spotkania – zorganizowano 2 konferencje o zasi gu wojewódzkim, skierowane
do jednostek samorz du terytorialnego, przedstawicieli nauki, zwi zków pracodawców
i przedsi biorców, partnerów społecznych, w tym NGO oraz 5 konferencji subregionalnych
konsultuj cych RPO WM z przedstawicielami organizacji pozarz dowych. Prezentacja
projektu dokumentu była poł czona z dyskusj i debat na temat jego zawarto ci, kształtu,
rozwi za w zakresie systemu wdra ania. W konferencjach wzi ło udział ł cznie 1450
przedstawicieli wszystkich instytucji i rodowisk zainteresowanych debat nad kierunkami
rozwoju województwa mazowieckiego. Prezentacja i dyskusje nad dokumentem odbywały
si w trakcie spotka z: prezydium Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa
Mazowieckiego, Konwentem Powiatów Województwa Mazowieckiego, Forum
Mazowieckich Izb Gospodarczych, regionalnymi punktami Krajowego Systemu Usług,
Wojewódzk Komisja Dialogu Społecznego oraz przedstawicielami miast z terenu
województwa.
• udział partnerów w przygotowaniu opisu priorytetów dotycz cych przedsi biorczo ci
i innowacyjno ci – Zaproszono do współpracy przedstawicieli samorz dów gospodarczych
działaj cych w województwie mazowieckim, którzy przygotowywali propozycje zmian
zapisów dokumentu.
• pisemne zgłaszanie uwag, opinii i propozycji zapisów – wpłyn ło ponad 1500 uwag
i propozycji uzupełnie dokumentu, których autorami byli przede wszystkim potencjalni
beneficjenci.
Uwagi i postulaty zmian zapisów projektu RPO WM przedstawiło 61 podmiotów,
w tym: jednostki samorz du terytorialnego, Zwi zek Mi dzygminny Kampinos, Konwent
Powiatów Województwa Mazowieckiego, podmioty gospodarcze i instytucje otoczenia biznesu,
organizacje pozarz dowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Opinie do projektu zgłosiły
równie departamenty Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Uwagi i postulaty charakteryzowały si ró nym stopniem szczegółowo ci, a pod
wzgl dem zawarto ci tematycznej głównie dotyczyły:
• opisu i zakresu przedmiotowego priorytetów, w tym rozszerzenia obszarów wsparcia
o nowe kategorie interwencji,
• uzupełnienia listy beneficjentów,
• propozycji podziału rodków finansowych,
• wska ników monitorowania,
• systemu wdra ania.
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W trakcie prowadzenia konsultacji społecznych projektu RPO WM, na bie co
uzupełniano zapisy projektu dokumentu programowego, w oparciu o proponowane uwagi
i opinie oraz o tre unijnych rozporz dze , programy operacyjne na lata 2007-2013, wytyczne
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zapisy Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do roku 2020.
W 2006 r. na zlecenie Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Instytut
Bada Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC zrealizował projekt badawczy, który pozwolił
pozna
preferencje społeczne dla planowanych kierunków rozwoju województwa
mazowieckiego.
•
•
•

W ramach przeprowadzonego badania uwzgl dniono 3 ródła poznawcze:
mieszka cy,
przedsi biorcy,
jednostki samorz du terytorialnego.

Wyniki bada przeprowadzonych w ród ww. respondentów z terenu województwa
mazowieckiego wskazuj , e za najwa niejsze inwestycje finansowane z funduszy UE uwa aj
oni nast puj ce obszary:
• infrastruktura drogowa, któr ankietowani wskazywali jako czynnik znacz co wpływaj cy
na rozwój o rodków miejskich,
• edukacja, która według ankietowanych nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na rosn c
liczb ludno ci i stale zwi kszaj ce si wymagania w zakresie poziomu wykształcenia
ludno ci,
• infrastruktura zdrowotna, której w opinii ankietowanych znaczenie stale wzrasta z uwagi na
starzej ce si społecze stwo i wi c si z tym potrzeb ułatwienia dost pu do leczenia
oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
• ochrona rodowiska, szczególnie w kontek cie budowy oczyszczalni cieków, a tak e
rewitalizacj obszarów zdegradowanych.
W Priorytecie III. Regionalny system transportowy, zawarto cele szczegółowe, których
realizacja pozwoli na rozwój infrastruktury drogowej wymienionej przez wi kszo badanych
jako jeden z wa niejszych obszarów w województwie mazowieckim.
Na popraw stanu rodowiska naturalnego zostały ukierunkowane cele szczegółowe
Priorytetu IV. rodowisko, zapobieganie zagro eniom i energetyka.
W Priorytecie VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, uj to
cele szczegółowe ukierunkowane na podniesienie standardów ochrony zdrowia, ycia,
upowszechnienie leczenia oraz popraw jako ci infrastruktury edukacyjnej, tj. obszarów, które
ankietowani wskazali jako niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju województwa
mazowieckiego.
Na podstawie przeprowadzonego badania nale y wnioskowa , e priorytety RPO WM s
zgodne z potrzebami społeczno ci województwa.
Konsultacje społeczne rozpocz ły si listopadzie 2005 roku i trwały do grudnia 2006 r.
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Zał cznik nr 1. Indykatywny wykaz du ych projektów.

1. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizacj istniej cej infrastruktury
oraz budow nowej zwi zanej z obsług samolotów i pasa erów na terenie byłego
lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) – orientacyjny koszt
całkowity wynosi 50,37 mln euro
2. Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych orientacyjny koszt całkowity wynosi 111,11 mln euro
3. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny – orientacyjny koszt całkowity wynosi
62,46 mln euro.
4. Budowa obwodnicy ródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do poł czenia z
Dzielnic Targówek – Etap I - orientacyjny koszt całkowity wynosi 76,37 mln euro

Zał cznik nr 2. Schemat instytucjonalny RPO WM

Komisja Europejska

Instytucja Koordynuj ca RPO w MRR

Zarz d Województwa
Instytucja Zarz dzaj ca RPO

Mazowiecka Jednostka Wdra ania
Programów Unijnych
Instytucja Po rednicz ca II

Priorytet I

Priorytet II

beneficjent

beneficjent

Priorytet III

beneficjent

Priorytet IV

Priorytet V

Priorytet VI

Priorytet VII

beneficjent

beneficjent

beneficjent

beneficjent
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Zał cznik nr 3. Schemat organizacyjny wskazuj cy rozmieszczenie Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM, Instytucji
Koordynuj cej RPO WM, Instytucji Certyfikuj cej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za
otrzymywanie płatno ci z KE.
Zarz d Województwa

Minister Rozwoju Regionalnego

Sekretarz Stanu

Departament
Strategii i Rozwoju
Regionalnego

Departament
pełni cy funkcj
Instytucji
Koordynuj cej
RPO

Dyrektor Generalny

Deparatment
pełni cy funkcj
Instytucji
Certyfikuj cej

Wojewoda Mazowiecki

Dyrektor
Generalny

komórka pełni ca
funkcj Instytucji
Po rednicz cej w
Certyfikacji w
ramach RPO

Minister Finansów

Podsekretarz
Stanu
Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

Departament
pełni cy funkcj
Instytucji
Audytowej

Urz d Kontroli
Skarbowej w
Warszawie

Podsekretarz Stanu

Departament
pełni cy funkcj
Instytucji
odpowiedzialnej za
otrzymywanie
płatno ci z KE

Zał cznik nr 4. Główne, europejskie korytarze transportowe, na tle systemów infrastruktury technicznej
województwa
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Zał cznik nr 5. Lista wska ników kontekstowych
Lp.

1

2

3

4

5
6

6a

Zmienna / Wska nik
SPOŁECZE STWO
Wska nik zatrudnienia ogółem (15 lat i
wi cej, wg BAEL):
a) wg grup wieku
15-64 lat
15-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-64 lat
b) ogółem wg płci
kobiety
m czy ni
c) ogółem wg miasto/wie
miasto
wie
Stopa bezrobocia (wg BAEL):
- w tym kobiety
Stopa bezrobocia rejestrowanego
- w tym bezrobocia długotrwałego
Pracuj cy ogółem:
rok 2004 =100
- w tym w sektorze prywatnym
- w tym MSP (agregacja wg siedziby
przedsi biorstwa)
Wykształcenie ludno ci w wieku 15 lat i
wi cej (wg BAEL):
- podstawowe i niepełne podstawowe ( w
tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997)
- ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne;
poziom 3-4 (ISCED 1997)
- wy sze; poziom 5-6 (ISCED 1997)
Udział osób ucz cych si i dokształcaj cych
si w liczbie ludno ci w wieku 25 - 64 lat
Udział szkół wyposa onych w komputery:
- w tym szkoły podstawowe i gimnazja
- w tym szkoły ponadpodstawowe i
ponadgimnazjalne
- w tym szkoły policealne
Liczba uczniów przypadaj cych na 1
komputer z dost pem do Internetu:
- w tym szkoły podstawowe i gimnazja
- w tym szkoły ponadpodstawowe i
ponadgimnazjalne
- w tym szkoły policealne

Jedn.
miary

Przekrój
terytorialny

GUSBDR

%
%
%
%
%
%
%

Eurostat
NTS2
miasto/wie

%
%
%
%
%
%
%
%
tys
%
%

ródło

GUSBDR

NTS2

GUSBDR

NTS2

GUS

Warto
wska nika
2005 r.
47,8
57,6
24,3
75,8
79,0
69,3
33,3
41,4
54,9
47,5
48,3
14,8
15,7
13,8
9,2
2 066,8
102,1
75,3

%

43,7

%

28,7

%

NTS2

Eurostat

NTS2

GUSBDR

%
%

%

60,2
11,1

%

Kontekst do
celu
generalnego
RPO WM

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu
VII

6,2
52,7

NTS2

GUS

68,7

%

25,1

%

18,1

liczba

23,7

liczba

Uwagi

NTS2

GUS

11,0

liczba

43,7

liczba

49,9

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu II

7

7a

8

9

10

11

Gospodarstwa domowe wyposa one w
komputer osobisty z dost pem do Internetu

Gospodarstwa domowe wyposa one w
komputer osobisty z dost pem do Internetu w
% ogółu gospodarstw domowych
Saldo migracji wewn trznych:
- w miastach
- na wsi
Saldo migracji zagranicznych
Udzielone noclegi w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania na 1 tys.
mieszka ców
- w tym turystom zagranicznym
Ofiary miertelne wypadków drogowych:
- na 100 tys. ludno ci
- na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów
- (rok poprzedni=100)
Liczba ludno ci korzystaj cej z przewozów
komunikacj miejsk

NTS2

%
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba

13

Długo dróg publicznych (o twardej
nawierzchni) ogółem:
- na 100 km2
- w tym wojewódzkich
- w tym powiatowych
- w tym gminnych
Linie kolejowe eksploatowane ogółem:
- na 100 km2

15
16

GOSPODARKA
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszka ca
(2004 r.):
Produkt Krajowy Brutto na mieszka ca w
PPS (UE27=100)(2004 r.)
Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni
= 100)
Warto dodana brutto na 1 pracuj cego
ogółem (2004 r.):
Polska=100
wg sektorów ekonomicznych – rolnictwo,
łowiectwo, le nictwo i rybactwo
Polska=100
- przemysł ogółem
Polska=100

GUS

26,9

NTS2

GUS

14 520
8 794
5 726
565

NTS2

GUS

830,0
300,0

liczba

885

liczba
liczba
%

NTS2

NTS2

GUS

GUS

km
km
km
km
km
km

km

14

NTS2

liczba

mln

12

brak
danych

zł

17,2
34,0
91,5

881,8

29 567
NTS2

GUS

NTS2

GUS

NTS2

GUSBDR
GUS,
Eurostat

%

83,1
2 970
13 143
11 089
1 777

20,0

36 636
76,8

%

NTS2

Eurostat

4,3

zł

NTS2

GUSBDR

79 951

%

125,8

zł

21 144

%
zł
%

118,1
83 798
120,9

Kontekst dla
wska nika
(nr 12) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu II
Kontekst do
Celu
generalnego
RPO WM
Kontekst dla
wska nika
Priorytetu VI
Kontekst dla
wska nika
Priorytetu III
Kontekst dla
wska nika
(nr 22) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu III
Kontekst dla
wska ników
(nr 14 i 16)
z listy KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu III
Kontekst dla
wska ników
(nr 17 i 19)
z listy KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu III
Kontekst do
Celu
generalnego
RPO WM
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17

18

19
20
21

22

23

24

- w tym przemysł przetwórczy
Polska=100
- budownictwo
Polska=100
- usługi rynkowe
Polska=100
- usługi nierynkowe
Polska=100
Struktura pracuj cych wg sektorów
ekonomicznych (województwo=100):
- rolnictwo, łowiectwo, le nictwo, rybactwo
rok poprzedni = 100
- przemysł ogółem
rok poprzedni = 100
- w tym przemysł przetwórczy
rok poprzedni = 100
- budownictwo
rok poprzedni = 100
- usługi rynkowe
rok poprzedni = 100
- usługi nierynkowe
rok poprzedni = 100
Podmioty gospodarki narodowej
zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys.
ludno ci:
- w tym udział MSP
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszka ca:
- w tym udział sektora prywatnego
Kapitał zagraniczny w podmiotach z
kapitałem zagranicznym na 1 mieszka ca:
Nakłady na działalno badawczo-rozwojow
w relacji do PKB:
- w tym nakłady finansowane poniesione
przez podmioty gospodarcze
Udział przedsi biorstw, które prowadziły
działalno innowacyjn w przemy le
RODOWISKO
Całkowita emisja zanieczyszcze powietrza:
pyłowych
(rok poprzedni=100)
dwutlenku siarki (bez CO2)
(rok poprzedni=100);
tlenków azotu
(rok poprzedni=100)
Ludno korzystaj ca z kanalizacji:

zł
%
zł
%
zł
%
zł
%

70 922
110,9
67 026
100,1
107 059
123,8
59 942
111,2

%
%
%
%

NTS2

GUSBDR

NTS2

GUS

%
%
%
liczba
bezwz
gl dna
%
tys. zł
%
tys. zł
%

NTS2
NTS2

GUS

NTS2

GUSBDR

%
%

kg
%
kg
%
kg
%

GUS

NTS2

NTS2

GUS

GUSBDR

tys.

tys.
%
%

1 166,6
99,8
5,6
70,0
10,9

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu I

1,2
0,2
42,5

316
90,3
4 097
102,7
1 375
106,9

2 981,2
NTS2

- w tym na wsi
- w % ludno ci ogółem
- w tym na wsi

15,5
100,1
16,3
96,7
15,0
96,6
5,1
104,2
46,6
104,6
16,5
101,9

GUSBDR
211,9
57,8
11,6

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV

Kontekst dla
wska nika
(nr 26) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV
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25

Ludno korzystaj ca z wodoci gów:
- w tym na wsi
- w % ludno ci ogółem
- w tym na wsi

tys.
tys.
%

NTS2

GUSBDR

%
26

27

28
29
30

Ludno obsługiwana przez oczyszczalnie
cieków w % ogólnej liczby ludno ci:
- w tym na wsi
cieki przemysłowe i komunalne
oczyszczane:
- na km2 powierzchni
- w % cieków wymagaj cych oczyszczania
Udział odpadów poddanych odzyskowi w
ogólnej ilo ci odpadów (z wył czeniem
komunalnych) wytworzonych
Odpady komunalne zebrane na 1 mieszka ca
Ilo energii pochodz cej ze ródeł
odnawialnych (moc zainstalowana)

%

2

32
33
34
35

Udział produkcji energii z OZE w produkcji
ogółem

Powierzchnia o szczególnych walorach
przyrodniczych prawnie chroniona w %
powierzchni ogólnej
Grunty zdewastowane i zdegradowane
wymagaj ce rekultywacji do ogólnej
powierzchni
Powierzchnia zrekultywowanych i
zagospodarowanych terenów do ogółu
wymagaj cych rekultywacji
Emisja CO2 ogółem :

NTS2

NTS2

GUSBDR

Kontekst dla
wska nika
(nr 25) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV

47,3
12,7

4,8
71,5

%

NTS2

GUSBDR

50,0

kg

NTS2

GUS

291,0

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV

NTS2

Agencja
Rynku
Energii

26,9

%

NTS2

GUSBDR,
Agencja
Rynku
Energii

Kontekst dla
wska nika
(nr 24) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV

0,6

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV

%

NTS2

GUS

29,6

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu VI

%

NTS2

GUS

0,1

%

NTS2

GUS

1,2

tys.
ton/rok

27 012,6
NTS2

- na 1 mieszka ca

GUSBDR

%

MW

31

63,7

%
m3/km

4 147,9
1 158,3
80,4

ton

GUSBDR

5,2

Kontekst dla
wska nika
Priorytetu V
Kontekst dla
wska nika
(nr 30) z listy
KE/
kontekst dla
wska nika
Priorytetu IV
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Zał cznik Nr 6. Województwo Mazowieckie – Gminy według kategorii
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Zał cznik nr 7. Słownik poj
Analiza SWOT - metoda b d ca elementem analizy strategicznej, pozwalaj ca przeanalizowa
atuty i słabo ci regionu wobec szans i zagro e stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT
pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe
strony), opportunities (szanse), threats (zagro enia).
Audyt - ogół działa , poprzez które uzyskuje si niezale n ocen funkcjonowania instytucji,
legalno ci, gospodarno ci, celowo ci, rzetelno ci; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez
odr bn komórk , podporz dkowan bezpo rednio kierownikowi instytucji lub przez podmiot
zewn trzny.
Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca
osobowo ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno
prawn , realizuj ca projekty
finansowane z bud etu pa stwa lub ze ródeł zagranicznych na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu.
Bioró norodno - rozmaito form ycia wraz z cał ich zmienno ci na poziomie genów,
gatunków i ekosystemów, w skali Ziemi lub bli szych jednostek biogeograficznych. Według
definicji przyj tej oficjalnie przez Konwencj o ró norodno ci biologicznej, ró norodno
gatunkowa oznacza zró nicowanie wszystkich ywych organizmów wyst puj cych na Ziemi
m.in. w ekosystemach l dowych, morskich i innych wodnych, jak te z zespołach
ekologicznych, których organizmy te s
cz ci . Dotyczy to ró norodno ci
wewn trzgatunkowej i ró norodno ci na poziomie ekosystemów.
Cele - okre lenie w fazie wst pnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma
przynie dane działanie o charakterze publicznym.
Efektywno
(wykorzystania rodków) - kryterium ewaluacyjne porównuj ce wielko
nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich)
z rzeczywistymi osi gni ciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - jeden z Funduszy Strukturalnych,
którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów nale cych do
Unii. EFRR współfinansuje realizacj Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególno ci
fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym
inicjatywom rozwojowym oraz małym i rednim przedsi biorstwom.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - jeden z Funduszy Strukturalnych, który
współfinansuje realizacj Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera równie Cele
1 i 2. Ze rodków funduszu finansowane s głównie działania poprawiaj ce jako zasobów
ludzkich oraz instytucji rynku pracy.
Ewaluacja ex-ante (ocena ex-ante) - ewaluacja przeprowadzana przed rozpocz ciem realizacji
programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów
wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem tej
ewaluacji jest zwi kszenie jako ci dokumentów programowych poprzez udział w procesie
programowania podmiotu niezale nego od instytucji programuj cej. Ewaluacja ex-ante ma
zapewni , i rodki przeznaczane na realizacj programu operacyjnego zostan wykorzystane
w sposób gwarantuj cy osi gni cie najlepszych efektów.
Ewaluacja ex-post (ocena ex-post) - ewaluacja dokonywana po zako czeniu realizacji
programu, której głównym celem jest okre lenie jego długotrwałych efektów, w tym wielko ci
zaanga owanych rodków, skuteczno ci i efektywno ci pomocy. Głównym celem ewaluacji
ko cowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów,
powstałych w wyniku wdra ania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków
dotycz cych kierunku polityki strukturalnej.
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Ewaluacja on-going (ocena on-going) - ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania
programu. Jej celem jest oszacowanie stopnia osi gania zakładanych celów programu,
zwłaszcza pod wzgl dem dostarczonych produktów i osi gni tych rezultatów oraz okre lenie
trafno ci zamierze w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki
ewaluacji on-going słu ewentualnym modyfikacjom programu.
Fundusz Spójno ci - instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nienale cy do
Funduszy Strukturalnych i wdra any na poziomie wybranych pa stw, a nie regionów. Jego
celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwini tych krajów poprzez budow wielkich sieci
transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony rodowiska o du ym obszarze
oddziaływania.
Innowacyjno - zdolno przedsi biorstw do tworzenia i wdra ania innowacji oraz faktyczna
umiej tno wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych
procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.
Instytucja Audytowa - krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej lub podmiot
publiczny, funkcjonalnie niezale ne od instytucji zarz dzaj cej i instytucji certyfikuj cej,
wyznaczone przez pa stwo członkowskie dla ka dego programu operacyjnego i odpowiedzialne
za weryfikacj skutecznego działania systemu zarz dzania i kontroli.
Instytucja Certyfikuj ca - krajowy, regionalny lub lokalny organ władzy publicznej
lub podmiot publiczny, wyznaczone przez pa stwo członkowskie do po wiadczenia deklaracji
wydatków i wniosków o płatno przed ich przesłaniem Komisji Europejskiej.
Instytucja Zarz dzaj ca - oznacza wła ciwego ministra, ministra wła ciwego do spraw
rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarz d
województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacj programu operacyjnego.
Jednostki naukowe - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; Polska Akademia
Umiej tno ci; podstawowe, jednostki organizacyjne szkół wy szych prowadz ce badania
naukowe oraz prace rozwojowe w okre lonych dyscyplinach naukowych oraz jednostki
organizacyjne okre lone w statutach wy szych szkól zawodowych; szkoły wy sze w zakresie
prowadzonych w nich bada własnych, rozumianych jako badania naukowe i prace rozwojowe
słu ce rozwojowi kadry naukowej; jednostki badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych; inne jednostki organizacyjne,
prowadz ce badania naukowe lub prace rozwojowe posiadaj ce osobowo prawn .
Kategorie interwencji - zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy
Strukturalnych, wchodz ce w skład dziedziny działalno ci społeczno-gospodarczej. Dziedzina
interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu
działa . Kategorie interwencji s wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozda
dotycz cych Funduszy Strukturalnych i ich obci enia w celu ułatwienia przekazu informacji
dotycz cych ró nych polityk.
Mazowsze - rozumiane jako województwo mazowieckie zgodnie z administracyjnym
podziałem kraju.
MSP - Mikro, małe i rednie przedsi biorstwa – zgodnie z definicj zawart w Zał czniku
nr 1 do Rozporz dzenia Komisji Europejskiej WE 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz.
WE L 63 z 28.02.2004) zmieniaj cego Rozporz dzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzaj ce jego
zakres w celu wł czenia pomocy dla bada i rozwoju.
Model HERMIN - makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy
Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bod ce wzrostu, jakie wynikaj
z wpływaj cych rodków WE, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja i systemy
szkole ) oraz popraw warunków produkcji (infrastruktura), co przyczynia si do zwi kszenia
wydajno ci i konkurencyjno ci. Główne zało enia tego modelu odnosz si do pozytywnych
efektów poda owych – jako rzeczywistych ródłach wzrostu poprawy wydajno ci
i konkurencyjno ci gospodarki, których efekty ujawniaj si w dłu szym horyzoncie czasowym.
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspieraj ce wzrost gospodarczy
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójno ci) - dokument przygotowywany przez pa stwo
członkowskie, który zapewnia, aby pomoc funduszy była zgodna ze Strategicznymi
Wytycznymi Wspólnoty dla spójno ci i który okre la zwi zek pomi dzy priorytetami
Wspólnoty, z jednej strony, a krajowym programem reform, z drugiej strony. Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia stanowi instrument odniesienia dla przygotowywania
programowania funduszy na lata 2007-2013.
Oddziaływanie - konsekwencje dla bezpo rednich adresatów po zako czeniu ich udziału
w projekcie lub po uko czeniu danej inwestycji, a tak e po rednie konsekwencje dla innych
adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.
Partnerzy społeczni i gospodarczy - organizacje pracodawców i organizacje zwi zkowe
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz.
1080, z pó n. zm.), samorz dy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarz dowe oraz
jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.
727 i Nr 179, poz. 1484);
Plan Komunikacji - dokument okre laj cy sposoby realizacji działa informacyjnych
i promocyjnych w odniesieniu do rodków pomocowych Unii Europejskiej dost pnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W szczególno ci, Plan Komunikacji
formułuje zadania strategii informacyjnej, jej główne instrumenty, definiuje grupy odbiorców
(grupy docelowe), wyznacza zadania poszczególnych instytucji, okre la harmonogram działa
oraz sposób ich finansowania, jak równie sposób oceny Planu i poszczególnych działa
podejmowanych w jego ramach.
Produkt Krajowy Brutto (PKB) - miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju,
który jest sum wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych,
wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków pa stwa na
zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.
Projekt - przedsi wzi cie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy
o dofinansowanie, zawieranej mi dzy beneficjentem a instytucj zarz dzaj c lub z instytucj
po rednicz c .
Rezultaty - bezpo rednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu.
Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie nast piły w wyniku wdro enia programu lub
projektu u beneficjentów pomocy, bezpo rednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.
Sieci TEN-T (Trans-European Network for Transport) - sieci infrastruktury obejmuj ce
poł czenia transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii.
Strategia Lizbo ska - program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, którego celem jest
stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej
gospodarki na wiecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworz cej wi ksz
liczb lepszych miejsc pracy oraz charakteryzuj cej si wi ksz spójno ci społeczn . Strategia
ta uchwalona została w 2000 r. podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie.
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - ustanawiane przez Rad UE strategiczne wytyczne dla
spójno ci gospodarczej, społecznej i terytorialnej, okre laj ce indykatywne ramy interwencji
Funduszy, Strukturalnych i Funduszu Spójno ci z uwzgl dnieniem innych stosownych polityk
Wspólnoty.
Szkolenia - pozaszkolne zaj cia edukacyjne maj ce na celu uzyskanie lub uzupełnienie
umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiej tno ci poszukiwania
pracy.
Wska niki oddziaływania - wska niki odnosz ce si do skutków danego programu
wykraczaj cych poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to

195

te efekty, które pojawi si po pewnym okresie czasu, niemniej jednak s bezpo rednio
powi zane z podj tym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe
dotycz ce szerszej populacji.
Wska niki produktu - wska niki odnosz ce si do działalno ci. Liczone s w jednostkach
materialnych lub monetarnych (np. długo zbudowanej drogi, ilo firm, które uzyskały
pomoc).
Wska niki rezultatu - wska niki odpowiadaj ce bezpo rednim z natychmiastowych efektów
wynikaj cych z programu. Dostarczaj one informacji o zmianach np. zachowania, pojemno ci
lub wykonania, dotycz cych beneficjentów. Takie wska niki mog przybiera form
wska ników materialnych (skrócenie czasu podró y, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba
wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwi kszenie si rodków finansowych sektora
prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).
Zrównowa ony rozwój - rozumie si przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
nast puje proces integrowania działa
politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało ci podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczno ci lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokole .
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Zał cznik nr 8. Wykaz skrótów
B+RT – badania i rozwój technologiczny
EBI – Europejski Bank Inwestycyjny
EFR – Europejski Fundusz Rybacki
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
FS – Fundusz Spójno ci
GUS – Główny Urz d Statystyczny
IA – instytucja audytowa
IC – instytucja certyfikuj ca
IK – instytucja koordynuj ca
IZ – instytucja zarz dzaj ca
JST – jednostki samorz du terytorialnego
KM – komitet monitoruj cy
KOBiDZ – Krajowy O rodek Bada i Dokumentacji Zabytków
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
MSP – małe i rednie przedsi biorstwa
M – Ministerstwo rodowiska
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
NSS – Narodowa Strategia Spójno ci
NTS – nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych
OZE – odnawialne ródła energii
PAN – Polska Akademia Nauk
PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
PIAP – publiczny punkt dost pu do Internetu
PKB – produkt krajowy brutto
PO – program operacyjny
PO – prognoza oddziaływania na rodowisko
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
PWW – Podstawy Wsparcia Wspólnoty
RPO – regionalne programy operacyjne
RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
SRWM – Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020
SWW – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
TEN-T – transeuropejskie sieci transportowe
TIK – technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT)
UE – Unia Europejska
UMWM – Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
WFO iGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
ZOZ – zakład opieki zdrowotnej
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