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Reforma podziału administracyjnego 1998/1999 

• wprowadzenie zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa, 

• utworzenie samorządu terytorialnego na poziomie powiatów   
i województw,  

• nowy podział zadań publicznych w państwie – przekazanie części 
kompetencji samorządom, 

• przekazanie części funduszy publicznych do dyspozycji samorządom 
terytorialnym.  
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Prowadzenie polityki rozwoju  
Podstawy prawne  
‒ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
‒ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
‒ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

Podstawowe dokumenty strategiczne 
‒ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego,  2001 
‒ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja),  2006 
‒ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze,  2013 

    Podstawowe dokumenty planistyczne 
‒ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2004 
‒ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2014  

    Podstawowe dokumenty programowe 
‒ Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006 
‒ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013  
‒ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
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Zintegrowana polityka rozwoju 

W prowadzeniu polityki rozwoju samorządu województwa ważną rolę odgrywa 
plan zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Samorząd województwa prowadzi politykę 
rozwoju na podstawie strategii rozwoju 
województwa,  która obejmuje m.in.  

• zapewnienie trwałego                                    
i zrównoważonego rozwoju,  

• wzrost konkurencyjności                                  
i innowacyjności gospodarki,  

• zachowanie wartości środowiska 
przyrodniczego oraz kształtowanie                 
i utrzymanie ładu przestrzennego 
województwa.  
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Realizacja polityki rozwoju  

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku  
  Innowacyjne Mazowsze (2013) 

CEL GŁÓWNY 

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, 
WZROST ZNACZENIA OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W EUROPIE 

Obszary strategicznej 
interwencji (OSI) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT 
  
Regionalne Inwestycje Terytorialne - RIT 

  Biegun wzrostu 
  
Obszary problemowe 

Instrumenty polityki rozwoju 
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Obszary strategicznej 
interwencji (OSI) 

• Biegun wzrostu: Obszar 
Metropolitalny Warszawy 

• OSI problemowe: płocko-
ciechanowski, radomski  
i ostrołęcko-siedlecki 

• Wybrane wskaźniki użyte przy 
delimitacji OSI problemowych: 
dostępność opieki 
przedszkolnej, wyniki 
egzaminów szkolnych, dostęp 
do szerokopasmowego 
internetu, dostępność opieki 
zdrowotnej, frekwencja  
w wyborach 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

• Regionalne Inwestycje Terytorialne dla subregionów: płockiego, 
ciechanowskiego, ostrołęckiego, siedleckiego  i radomskiego 

 - W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 inwestycje realizowane                          
    są m.in. w ramach współpracy między lokalnymi JST w formie                  
    Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). 

• Instrumenty oparte na współpracy samorządów lokalnych przy wsparciu 
samorządu województwa 

 - Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza  
                   na lata 2007-2009 
 - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw  
MAZOWSZE 2018 

• zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez 
Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, 
realizującym  zadania istotne dla Rad Sołeckich 

Cel projektu 

• gminy wiejskie 
• gminy miejsko-wiejskie 

Podmioty 
uprawnione 

•  ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, 
•  remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących 

funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz 
innych służących użyteczności publicznej, 

•  zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności 
publicznej wraz z ich wyposażeniem, 

•  remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych zlokalizowanych na 
terenach wiejskich wraz z zakupem książek, 

•  wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła 
ludowego i innej twórczości kulturalnej. 

Przedmiot 
pomocy 

finansowej 
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System subwencji regionalnej -  „janosikowe” 
Ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego z 2003 roku wprowadziła 
mechanizm przekazywania dochodów 
wypracowanych w województwach  
o wyższych dochodach do tych, w których 
wpływy z podatków są niższe.  

Algorytm wyliczania wpłaty - niemal cały 
przyrost dochodów Mazowsza powyżej 
pewnego poziomu był odprowadzany  
do budżetu państwa.  

KSRR  - zaliczyła 16 mazowieckich 
powiatów do obszarów o najgorszym 
dostępie do usług publicznych 

W marcu 2014 roku zapadł kluczowy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził, 
że przepisy dotyczące subwencji regionalnej 
są niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ nie 
gwarantują województwu zachowania istotnej 
części dochodów na realizację zadań własnych. 
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Przyjęty przez 
Radę Ministrów 

Podział na dwie jednostki NUTS 2 
Zmiany podregionów (NUTS3) 

Podział statystyczny 
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Instrumenty finansowe - poziom regionalny 
• Środki własne jednostek samorządu terytorialnego 

• Środki z budżetu państwa m.in. w ramach kontraktów wojewódzkich  
i kontraktów terytorialnych (obecnie) 

• Środki Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – EFRR i Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS   

      1999-2004 – Fundusze przedakcesyjne – Programy: PHARE, SAPARD, ISPA 

      2004-2006 –  Fundusze strukturalne – Program regionalny: ZPORR                       
      (scentralizowany); środki z EFRR i EFS   

      2007-2013 –   Fundusze strukturalne – Program regionalny: RPO WM środki  
      z EFRR, komponent regionalny PO Kapitał Ludzki środki z EFS  

      2014-2020 – Fundusze strukturalne – Program regionalny: RPO WM środki  
      z EFRR, EFS  
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Inwestycje w rozwój województwa (1999-2004) 

Okres Instrument Wartość Inwestycje 

1999-
2002 

Inwestycje rozwojowe 
realizowane z udziałem 
dotacji z budżetu 
państwa 

834 mln zł 
(dofinansowanie) 

Infrastruktura drogowa  
(m.in. al. Prymasa Tysiąclecia  
i Trasa AK w Warszawie),  
ochrona zdrowia (m.in. szpitale  
w Płocku, Radomiu, Ostrołęce) 

2000-
2003 

ISPA/Fundusz Spójności  210 mln EUR 
(dofinansowanie) 

Ochrona środowiska (m.in. 
oczyszczanie ścieków  
w Warszawie, gospodarka odpadami 
komunalnymi w Radomiu) 

2000-
2003 

ISPA/Fundusz Spójności  579 mln EUR 
(dofinansowanie) 

Transport (m.in. modernizacja DK50 
Sochaczew-Grójec-Mińsk Mazowiecki 
oraz linii kolejowej E20 Mińsk 
Mazowiecki-Siedlce-Terespol) 



Inwestycje w MOFOWW (2004-2006) 

Wybrane inwestycje 

Ochrona zdrowia 

Doposażenie do sprzętu medycznego na potrzeby:    
– Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,  
– Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej 

Rodziny, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, 

– Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny 
SPZOZ w Warszawie,  Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego WIM, 

– Centrum Rehabilitacji STOCER SP ZOZ w Konstancinie-
Jeziornie  

– Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie - 
Międzylesiu SPZOZ 

– Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Pruszkowie 
– Oddziału Kardiologii Szpitala Wolskiego w Warszawie 
– Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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Inwestycje w MOFOWW (2004-2006) 

Wybrane inwestycje 

Nauka i edukacja 

– Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie -  
Obiekt z Aulami  

– Modernizacja budynku B Wydziału Zarządzania UW 

– Budowa obiektu naukowo-dydaktycznego WPiA UW  

– Budowa i wyposażenie budynku dydaktycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  
w Warszawie 

– Adaptacja budynku AWF w Warszawie na Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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Inwestycje w MOFOWW (2004-2006) 

Wybrane inwestycje 

Transport 

– Modernizacja trasy tramwajowej na odcinku pętla Banacha - pętla Gocławek 

– Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo-Młocin 

– Budowa Trasy Siekierkowskiej odc. IIB od węzła Bora Komorowskiego do ulicy Płowieckiej 

– Modernizacja Ronda Starzyńskiego  

– Przebudowa  odcinków dróg wojewódzkich  

– nr 579 Kazuń - Błonie  

– nr 580 na odcinku gr. Warszawy - Leszno  

– nr 630 Nowy Dwór mazowiecki - Jabłonna  

– nr 580 relacji Warszawa-Leszno etap II 

– Przebudowa dróg  powiatowych 

–  nr 01532 łączącej drogę wojewódzką nr 580 z Rynkiem hurtowym Bronisze 

– nr 36227 Jędrzejów - Jakubów - Dobre nr 01639 Chotomów-Jabłonna 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 



Inwestycje w MOFOWW (2004-2006) 

Wybrane inwestycje 

Dziedzictwo kulturowe 

– Remont i przebudowa Pałacu pod Blachą w Zespole Zamku Królewskiego w Warszawie 

– Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście 

– Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Grodzisku Mazowieckim 

– Rewitalizacja zabytkowego obszaru UW przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 

– Przebudowa pomieszczeń po magazynach Zarządu Domów Komunalnych w celu 
utworzenia Teatru Otwartego 

– Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich - nowy obiekt na mapie życia kulturalnego stolicy 

– Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki - Muzeum Pałac w Wilanowie 

– Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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Inwestycje w MOFOWW (2004-2006) 

Wybrane inwestycje 

Ochrona środowiska 
Doposażenie do sprzętu medycznego na potrzeby:    
– Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - 

rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 
Józefowie 

– Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową 
sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice 

– Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez 
budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gminy 
Klembów 

– Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w 
Legionowie - I etap 

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie 
Gminy Zielonka Rozbudowa sieci wodociągowej   
na terenie miasta Marki 

– Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Celestynów: zadania VI, VII, VIII 

– Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska 
i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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Inwestycje w MOFOWW (2007-2013) 

Wybrane inwestycje 

Transport 

– Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK  
– Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii 

Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym 
– Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych 
– Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do 

prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych  
z wagonów typu push-pull  

– Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską 
– Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem 

Żerańskim 
– Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap 
– Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowska na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka 
– Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska – ul. Osmańska 
– Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej 
– Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
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Inwestycje w MOFOWW (2007-2013) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Wybrane inwestycje 

Edukacja 
– Budowa budynku dydaktycznego Wyd. Lingwistyki 

Stosowanej oraz Wyd. Neofilologii UW.  
– Przebudowa i modernizacja siedziby Wydziału 

Prawa i Administracji UW. 
– Budowa przedszkola,  biblioteki, hali sportowej 

wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych   
w Międzyborowie. 

– Modernizacja budynku Biblioteki Głównej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

– Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej Zespołu 
Szkół Publicznych w Mrozach 

– Budowa hali sportowej wraz z obiektami 
towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum i 
Szkole Podstawowej w Brodach-Parcelach, gmina 
Pomiechówek 

– Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce 
wraz z Halą Sportową 

– Rozbudowa przedszkola oraz budowę hali 
sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie 
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Inwestycje w MOFOWW (2007-2013) 

Wybrane inwestycje 

Ochrona Zdrowia 
– Rozbudowa i doposażenie SP Szpitala Klinicznego 

im. Prof. Adama Grucy Rozbudowa  
i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny 

– Utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału 
Ogólnopsychiatrycznego , modernizacja Oddziału 
Przyjęciowego z Izbą Przyjęć  - Szpital Tworkowski w 
Pruszkowie 

– Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. 

– Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 
Otwocku, w celu dostosowania oddziałów terapii 
uzależnień i rehabilitacji medycznej do wymagań 
prawnych. 

– Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego 
Szpitala Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku 
Mazowieckim  

– Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
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Inwestycje w MOFOWW (2007-2013) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Wybrane inwestycje 

Kultura i sztuka 

– "Matecznik Mazowsze" centrum folklorystyczne 

– Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie 

– Modernizacja budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 

– Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie  

– Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego  
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 

– Zagospodarowanie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie - wraz z budową 
amfiteatru w Parku Zdrojowym 

– Rewitalizacja i modernizacja Cytadeli Warszawskiej–w szczególności X Pawilonu,  
XI Pawilonu, Bramy  Bielańskiej i dziedzińca - Muzeum Niepodległości w Warszawie  

– Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne 

– Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury –  
Centrum Sztuki 



Inwestycje w MOFOWW (2007-2013) 

Wybrane inwestycje 

Ochrona Środowiska 
– Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 

aglomeracji miasta Marki 
– Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej na terenie Józefowa 
– "Czyste życie" - kompleksowa gospodarka wodno-

ściekowa na terenie gminy Brwinów 
– Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin 
– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

Gminie Raszyn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów 

– Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek 

– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-
Jeziorna 

– Dokończenie budowy ochronnego systemu 
kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego  
na terenach Gmin Nieporęt i Serock 

– Budowa infrastruktury ściekowej w aglomeracji 
Piaseczno 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 



Inwestycje w MOFOWW (2014-2023)  

Wybrane inwestycje 

Transport 

– Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2 

– Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579 

– Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu 

– Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina) 

– Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic  
m. st Warszawy i m. Konstancina-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej  
nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria 

– Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II 

– Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III 

– Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich  poprzez zakup 
i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do 
utrzymania taboru 

 

Kontrakt Terytorialny 
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Inwestycje w MOFOWW (2014-2023)  

Wybrane inwestycje 

Transport 

– Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) 
Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) 
Warszawa/Modlin 

– Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze 

Kultura 

– Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury 

– Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji  
i promocji folkloru 

– Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego 

Środowisko 

– Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej 

– Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza 

– Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami 

Kontrakt Terytorialny 



Inwestycje w MOFOWW (2014-2023)  

Wybrane inwestycje 

Badania i rozwój 

– Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz  
z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych CENAGIS 

– Narodowe Centrum Chemii (NCC) w ramach klastra ,,Mazowiecka Dolina Zielonej 
Chemii”(MDZCh) 

– Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT 

– Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka 

– Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie 

– Zwiększenie innowacyjności Mazowsza dzięki modernizacji i doposażeniu Centrum 
Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w ICHTJ w Warszawie 

 

Kontrakt Terytorialny 
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Inwestycje w MOFOWW (2014-2023)  

Wybrane inwestycje 

Badania i rozwój 

– Kampus Nowych Technologii. Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej 

– Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki  

– Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa 

– Centrum Medycyny Regeneracyjnej 

– Centrum współpracy NAUKA-BIZNES Uniwersytetu Warszawskiego - rozwój uczelnianej 
infrastruktury B+R dla potrzeb współpracy i badań na rzecz gospodarki regionu 

 

Zdrowie 

– Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego 
w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica  

Kontrakt Terytorialny 

26 



Inwestycje w MOFOWW (2014-2020) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 



Inwestycje w MOFOWW (2014-2020) 

Wybrane inwestycje 

Transport 

– Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach 
ZIT WOF– etap I: (prze)budowa 73,4 km dróg 
rowerowych o charakterze komunikacyjnym 

– Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych  
w na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra 
Kalwaria, Piaseczno  

– Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w gminie Izabelin 

– Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie 
Brwinów  

– Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz 
adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby 
utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
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Inwestycje w MOFOWW (2014-2020) 

Wybrane inwestycje 

E - rozwój 

•Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual – 
WOF) 

– E-dostępność przestrzeni publicznych 
(mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. 
w urzędach, stacjach metra); 
– E-turystyka (wirtualny przewodnik, inf. turystyczna); 
– E-transport publiczny (narzędzie mobilne do 
planowania podróży i poruszania się po obszarze); 
– E-środowisko (informacja nt. powietrza, pogody, 
natężenia ruchu); 
– E-parkowanie (wyszukiwanie i nawigowanie do 
wolnych miejsc parkingowych, opłaty on-line); • Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) 

Promocja gospodarcza 

• Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF Expo) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
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Inwestycje w rozwój obszarów wiejskich 2014-2020  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

realizowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) 

Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej 
dotyczące wdrażania następujących działań: 
• Inwestycji w środki trwałe   

- Scalania gruntów 
• Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich  

- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 
- Gospodarka wodno-ściekowa 
- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 
- Kształtowanie przestrzeni publicznej 
- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji  
  lokalnych produktów 
- Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 

• Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność) 
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Wojewódzkie 
inwestycje drogowe  

w latach  
1999-2018   

Stały wzrost liczby wojewódzkich 
inwestycji drogowych  
 
Inwestycje drogowe nastawione na:  
 poprawę przepustowości 

najważniejszych korytarzy 
transportowych,  

 zwiększenie dostępności  
stolicy oraz ośrodków 
regionalnych i subregionalnych 

 
 



Najważniejsze kwestie aktualnie rozpatrywane  
w kontekście polityki spójności 

2 maja br. – publikacja projektu Wieloletnich Ram Finansowych 2021-27 

Główne elementy:  

• Proponowana wielkość budżetu: w cenach bieżących 1,279 biliona euro,  
tj. 1,11% Dochodu Narodowego Brutto krajów UE-27 

• Czas trwania perspektywy: 7 lat z możliwością rewizji w 2023 r. (3+4) 

• Priorytety WRF 2021-27: cyfryzacja, innowacje, młodzież, zmiany 
klimatyczne, bezpieczeństwo i migracje 

Polityka spójności w WRF 2021-27: 

• Budżet polityki spójności został zredukowany o 7%, ale polityka spójności 
nadal jest uznawana za ważny filar działań UE 

• Dedykowana dla wszystkich regionów UE, ale zmodernizowana 

• Propozycje budżetu dla PS: EFRR i FS – 273 mld EUR, EFS – 101 mld EUR 
(ceny bieżące) 
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Najważniejsze kwestie aktualnie rozpatrywane  
w kontekście polityki spójności (cd.) 

Zakres interwencji Polityki Spójności: 
• badania, rozwój, innowacje, 
• wsparcie MŚP, 
• przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, 
• wsparcie sieci/infrastruktury cyfrowej, energetycznej i transportowej, 
• zrównoważony rozwój miast i rozwój usług/infrastruktury edukacyjnej, 

społecznej i zdrowotnej, 
• rozwój kapitału ludzkiego: rozwój umiejętności, edukacja, włączenie 

społeczne. 
 Prawdopodobnie zostanie utworzony oddzielny cel terytorialny.  

Kolejne etapy: 
• 29 maj 2018 r. – publikacja rozporządzeń dla polityk sektorowych 
• Zakończenie negocjacji WRF 2021-2027 – maj 2019 r. 
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Potrzeba kontynuacji samodzielnej polityki rozwoju  
na poziomie regionalnym 

• Doświadczenia samorządu województwa mazowieckiego 
potwierdzają słuszność usamodzielnienia regionów 

• Środki własne oraz fundusze europejskie umożliwiają  
realizację celów społecznych 

• Nowy podział statystyczny szansą na dynamiczny rozwój 
Mazowsza po 2020 roku 

 



Realizacja polityki rozwoju 
 województwa mazowieckiego  

w latach 1998-2018 
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