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• Wyjście z grupy regionów 

słabiej rozwiniętych 

•  Silne zróżnicowania 

wewnętrzne 

•  Obciążenie janosikowym 

 

Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego 
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Struktura RPO WM 2014-2020 

Warszawa, 7 kwietnia 2015 3 

Cele tematyczne wskazane przez KE  
na lata  2014 – 2020 

Osie Priorytetowe  
RPO WM 2014-2020  

1. Wspieranie  badań naukowych, rozwoju technologicznego i  innowacji Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce  

2. Zwiększenie  dostępności, stopnia wykorzystania i jakości  technologii  
     informacyjno- komunikacyjnych 

Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza 

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora     
rybołówstwa i  akwakultury 

Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości  

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich  
sektorach 

Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

5. Promowanie  dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i  
    zarządzania ryzykiem 

Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku  
 

6. Ochrona  środowiska naturalnego i wspieranie efektywności    
    wykorzystania    zasobów 

Oś Priorytetowa VI: Jakość życia 
 

7. Promowanie  zrównoważonego transportu i usuwanie  niedoborów  
     przepustowości w  działaniu najważniejszych infrastruktur  sieciowych      

(TEN- T) 

Oś Priorytetowa VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego 
 

8. Wspieranie  zatrudnienia i mobilności  pracowników Oś Priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy 

9. Wspieranie  włączenia społecznego i walka z  ubóstwem Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem 

10. Inwestowanie  w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe  życie Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu 

11. Wzmacnianie  potencjału instytucjonalnego i skuteczności 
administracji   publicznej 

Oś Priorytetowa XI: Pomoc Techniczna 



 
Podział alokacji  dla Mazowsza Kraj/Region 

na podst.: Umowa Partnerstwa z 21 maja 2014 r.  
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Kraj  

(Programy Krajowe) 

Region  

(RPO WM 2014-2020) 
  

 
Fundusz mln EUR % mln EUR % 

suma 

EFRR 1  084,55 42% 1 544,69 58% 2 629,23 

EFS 602,95 51% 545,15 49% 1 148,11 

suma 1 687,50   2 089,84   3 777,34 

Alokacja ZIT : 
166 mln EUR Alokacja RIT: 

130 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 
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EFRR 

Ukierunkowanie 62,8% alokacji na EFRR dla na wsparcie Celów Tematycznych 1-4  
tj. B&R, przedsiębiorczość, e-rozwój, niskoemisyjność. 

Dokonano koncentracji tematycznej w ramach Celów Tematycznych  5-7, koncentrując się m.in. na: 
 Transporcie drogowym i kolejowym; 
 Kulturze 
 RIPOK; 
 Infrastrukturze ochrony zdrowia i rewitalizacji;  
 Małej retencji. 

Na politykę miejską (art. 7 rozp. EFRR) przeznaczono min. 296 mln EUR, tj. ok..: 
 166 mln EUR - na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 
 130 mln EUR -  na Regionalny Instrument Terytorialny (RIT) (częściowo) 

EFS 

80% środków z EFS, przeznaczono na  5 Priorytetów  Inwestycyjnych EFS : 
 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo 
 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach 
 Aktywne włączenie- promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 
 Ułatwianie dostępu opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 
 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolne  
 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  
 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

Obowiązek alokowania minimum 20%  środków ESF na kraj, na 9 cel tematyczny.  

Koncentracja finansowa dla Mazowsza 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



Plan finansowy w podziale  
na osie priorytetowe w ramach RPO WM 2014-2020 

Warszawa, 6 

Oś priorytetowa Fundusz 
Alokacja 

(EUR) 

%  
alokacji  

programu 

SUMA OP 1 - Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce EFRR 278 217 130 13% 

SUMA OP 2 - Wzrost e-potencjału Mazowsza EFRR 153 599 843 7% 

SUMA OP 3 - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  EFRR 213 369 786 10% 

SUMA OP 4 - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną EFRR 324 359 153 16% 

SUMA OP 5 – Gospodarka przyjazna środowisku EFRR 91 442 566 4% 

SUMA OP 6 -  Jakość życia EFRR 116 411 947 6% 

SUMA OP 7 - Rozwój regionalnego systemu transportowego EFRR 367 285 892 18% 

SUMA OP 8 - Rynek pracy EFS 137 885 055 7% 

SUMA OP 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 172 375 061 8% 

SUMA OP 10 - Edukacja dla rozwoju regionu EFS 161 901 986 8% 

 SUMA OP 11 - Pomoc Techniczna EFS 72 991 719 3% 

SUMA  EFRR 1 544 686 317 74% 

SUMA 
EFS,  

w tym bez PT 

545 153 821 26% 

472 162 102 23% 

SUMA EFRR/EFS 2 089 840 138 100% 

7 kwietnia 2015 



RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy 
projektów:  

OŚ PRIORYTETOWA  
I 

Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w 

gospodarce  

• wsparcie infrastruktury 
badawczo-rozwojowej w 
jednostkach naukowych 

Zwiększone 
urynkowienie 
działalności 
badawczo – 
rozwojowej  

PI 1a 

Zwiększona 
aktywność 
badawczo-
rozwojowa 
przedsiębiorstw  
PI 1b 

• projekty badawczo-
rozwojowe; 

• tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego; 

• proces eksperymentowania i 
poszukiwania nisz 
rozwojowych i innowacyjnych 
- konkursy związane z 
wyłanianiem nowych 
inteligentnych specjalizacji; 

• rozwój regionalnego systemu 
innowacji (…); 

Alokacja: 

278,2 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy 
projektów:  

OŚ PRIORYTETOWA  
II 

Wzrost e-potencjału 
Mazowsza 

• e-usługi 
publiczne 

Zwiększone 
wykorzystanie  

e-usług 
publicznych  

PI 2c 

Alokacja: 

153,6 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  
(przykłady): 

OŚ PRIORYTETOWA  
III 

Rozwój potencjału 
innowacyjnego i 

przedsiębiorczości  

Ulepszone warunki  
do rozwoju MŚP 

PI 3a 

• wsparcie początkowej fazy rozwoju 
przedsiębiorstw 

• wsparcie prowadzenia i rozwoju 
działalności przedsiębiorstw; 

• uporządkowanie i przygotowanie 
terenów inwestycyjnych w celu 
nadania im nowych funkcji 
gospodarczych 

• integrowanie usług istniejących IOB 
(…) 

• internacjonalizacja przedsiębiorstw 
poprzez wzrost eksportu towarów i 
usług 

• promocja gospodarcza regionu (…) 
• wprowadzanie na rynek nowych lub 

ulepszonych  produktów lub usług 
• rozwój produktów i usług opartych na 

handlu elektronicznym oraz 
zaawansowanych rozwiązaniach TIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwiększony poziom handlu 
zagranicznego sektora MŚP  

PI 3b 

Zwiększone zastosowanie 
innowacji  

w przedsiębiorstwach 
sektora MŚP  

PI 3c 
   

Alokacja: 

213,3 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  
(przykłady): 

OŚ PRIORYTETOWA  
IV 

Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną 

Zwiększony udział 
odnawialnych źródeł energii 
w ogólnej produkcji energii  

PI 4a  

Zwiększona efektywność 
energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym  
PI 4c 

   Lepsza jakość powietrza  
PI 4e 

   

• zwiększona efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym ; 

• budowa lub przebudowa jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła  w kogeneracji. 

 
 
 

 

• budowa i przebudowa infrastruktury 
służącej do produkcji i dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych. 

 
 

• ograniczenie niskiej emisji poprzez 
poprawę efektywności wytwarzania 
i dystrybucji ciepła; 

• rozwój zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej 
w regionie 

 
 
 

 

Alokacja: 

324,3 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary wsparcia: Typy projektów  
 

OŚ PRIORYTETOWA  
V  

Gospodarka przyjazna 
środowisku  

 

Efektywniejsze zapobieganie 
katastrofom naturalnym, w tym 

powodziom i minimalizowanie ich 
skutków. 

PI 5b 

Zwiększony udział odpadów 
zebranych selektywnie w 

ogólnej masie odpadów na 
Mazowszu 

PI 6a 

Zwiększona dostępność oraz 
rozwój zasobów kulturowych 

regionu planowane 
PI 6c 

Wzmocniona ochrona 
bioróżnorodności  w regionie   

PI 6d 

• wzrost regionalnego potencjału 
turystycznego poprzez ochronę 
obiektów zabytkowych; 
 

• poprawa dostępności do zasobów 
kultury poprzez ich rozwój i efektywne 
wykorzystanie 
 
 

• rozwój kompleksowych systemów 
małej retencji (…) 

• systemy wczesnego ostrzegania 
przed zjawiskami katastrofalnymi 

• wzmocnienie potencjału 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

 
  
• rozbudowa i modernizacja regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK)  

• rozwój infrastruktury selektywnego 
systemu zbierania odpadów 
komunalnych (…) 

Alokacja: 

91,4 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  
(przykłady): 

OŚ PRIORYTETOWA  
VI  

Jakość życia 

Zwiększona jakość 
efektywnie 
świadczonych usług 
zdrowotnych o 
wysokim standardzie 

   PI  9a 

Ożywienie obszarów 
zmarginalizowanych 
poprzez przywrócenie 
lub nadanie im nowych 
funkcji społeczno-
gospodarczych 

      PI  9b 

• rozwój infrastruktury 
technicznej na obszarach 
rewitalizowanych w celu ich 
aktywizacji społecznej 
i gospodarczej  

• odnowa tkanki mieszkaniowej, 
w zakresie części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, jako element 
szerszego działania 
rewitalizacyjnego 
 
 

 
 

 

• inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia wynikające 
ze zdiagnozowanych potrzeb 
na poziomie kraju jak i 
regionu 

Alokacja: 

116,4 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 
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Źródło 
finansowania:  

EFRR 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  
(przykłady): 

OŚ PRIORYTETOWA  
VII 

Rozwój regionalnego 
systemu 

transportowego 

• budowa i przebudowa dróg 
wojewódzkich, na odcinkach 
leżących w ciągach 
komunikacyjnych stanowiących 
połączenie z systemem dróg 
krajowych lub siecią TEN-T (...) 

• pozostałe drogi zgodnie z 
Kontraktem Terytorialnym; 

• budowa i przebudowa dróg 
wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych w ramach Planu 
działań RIT i Strategii ZIT 
spełniających warunki zapisane 
w UP 

Poprawa spójności 
regionalnej sieci 
drogowej z siecią TEN-T 
oraz zwiększenie 
dostępności 
wewnętrznej i 
zewnętrznej 

PI 7.b 

Zwiększenie udziału 
transportu szynowego w 
przewozie osób oraz 
poprawa jakości 
świadczonych usług w 
regionalnym transporcie 
kolejowym 

PI 7d 

• budowa, modernizacja, 

rehabilitacja i rewitalizacja* 

linii kolejowych o znaczeniu 

regionalnym 

• inwestycje w zakresie zakupu 

i modernizacji taboru 

kolejowego wraz z budową i 

modernizacją zapleczy 

technicznych (…) 

Alokacja: 

367,28 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



Interwencja RPO WM 2014-2020 
dedykowana dla obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem/ grup docelowych najbardziej zagrożonych 

dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym   

14 7 kwietnia 2015 Warszawa, 

Rozwój rynku pracy (CT 8) 

Ze względu na kompetencje JST w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
obszary deficytowe w CT 8 to powiaty. Punktem odniesienia dla koncentracji terytorialnej będą poniższe 
wskaźniki: 

• stopa bezrobocia rejestrowanego; efektywność zatrudnieniowa; jednostki nowo zarejestrowane wg REGON na 10 tys. 
ludności; obciążenie demograficzne (osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym); udział kobiet w 
ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych; udział osób w wieku powyżej 30 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

• Wyznaczanie obszarów deficytowych w CT 8 będzie zadaniem powierzonym WUP.  

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (CT 9) 

Ze względu na kompetencje JST w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, obszary deficytowe w CT 9 to 
gminy. Punktem odniesienia dla koncentracji terytorialnej będzie zbiorczy wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, składający się z trzech podwskaźników: 

•zagrożenia ubóstwem; pogłębionej deprywacji materialnej; niskiej intensywności pracy 

•Wymienione wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami Strategii Europa 2020 oraz KPPU 2020, co zapewni  precyzyjne 
określanie realizacji celu w postaci obniżenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

•Wyznaczanie obszarów deficytowych w CT 9 będzie realizowane przez MCPS. 

Edukacja dla rozwoju regionu (CT 10) 

•W CT 10 obszary deficytowe, o niewystarczającym poziomie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej, będą wyznaczane dla 
typu operacji  upowszechnianie i wsparcie edukacji przedszkolnej (PI 10i), na podstawie wskaźnika mierzonego na poziomie 
gminy: 

•odsetek dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną. 

•Pozostałe działania w PI 10i, działania w PI 10iii i w PI 10iv będą miały charakter uniwersalny, bez ukierunkowywania na 
określone obszary. Ze względu na wymagania rynku pracy i potrzebę horyzontalnego prowadzenia działań, wsparcie będzie 
kierowane na wskazane zagadnienia. Wyznaczanie obszarów deficytowych w zakresie edukacji przedszkolnej będzie 
powierzone departamentowi UM WM właściwemu w zakresie edukacji lub IW dla CT 10 w RPO WM. 

wskaźniki do prezentacji_cele tematyczne.xlsx


• tworzenie miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 

RPO WM 2014-2020 
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Źródło 
finansowania:  

EFS 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  
(przykłady): 

OŚ PRIORYTETOWA  
VIII 

Rozwój rynku pracy 

Wzrost zatrudnienia 
osób, które zostały 
zidentyfikowane jako 
zagrożone na rynku 
pracy  

PI 8i 

 
Powrót do aktywności 
zawodowej osób 
sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 
 

PI 8iv  

• Pakiet narzędzi na 

rzecz zwiększenia 

stopnia 

wykorzystania 

rezerw regionalnego 

rynku pracy  (…) 

• Tworzenie miejsc 

opieki nad dziećmi 

do lat 3 (…) 

Alokacja: 

137,9 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
 - OŚ PRIORYTETOWA VIII  

Rozwój rynku pracy 

16 7 kwietnia 2015 Warszawa, 

PI 8i  

Cel:  

Wzrost 
zatrudnienia osób, 

które zostały 
zidentyfikowane 

jako zagrożone na 
rynku pracy. 

Beneficjenci:  

wszystkie podmioty – z 
wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących 

działalność gospodarczą 
lub oświatową na 

podstawie przepisów 
odrębnych) i dużych 

przedsiębiorstw 

Główne grupy 
docelowe: 

osoby bezrobotne i 
poszukujące pracy 
bierne zawodowo z 

grup 
defaworyzowanych 

Tryb wyboru projektów:  
 

- konkursowy. 
- pozakonkursowy 

dla projektów o charakterze 
wdrożeniowym, zgodnie z UP 
z uwagi na prawny obowiązek 
realizacji zadań przez PSZ na 
podstawie Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy .  

Potencjalne preferencje: 
1. projekty realizujące wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 

wyższym niż minimalny w odniesieniu do kosztu ponownego zatrudnienia; 
2. projekty tworzące „zielone i białe miejsca pracy”; 
3. projekty przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy; 
4. projekty realizowane na obszarach wiejskich; 
5. projekty realizowane w partnerstwie za pośrednictwem m.in. NGO, LGD, 
    będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej. 

Kryteria kierunkowe:  
a)   uzyskanie efektu synergii i spójności interwencji przy uwzględnieniu 

specyfiki regionalnej, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w 
ramach polityk krajowych, długofalowych uwarunkowań, w tym 
demograficznych i ekonomicznych; 

b)   wdrożenie założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki 
równych szans; niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju adekwatnie 
do obszaru merytorycznego osi; 

c)    osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej; 
d)    minimalizacja kosztu ponownego zatrudnienia; 
e)   stopień komplementarności struktury poszczególnych grup 

defaworyzowanych w projekcie do wskaźników produktu założonych w 
Programie. 

Typy przedsięwzięć przewidziane do realizacji w PI 8i: 
Pakiet narzędzi na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania rezerw 
regionalnego rynku pracy, (Pakiet), składający się z typów operacji 
wymienionych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy r. ze zmianami, w tym:  
1.diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy; 
2. podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze 

dopasowanie do potrzeb rynku pracy; 
3. pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego; 
4. wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy; 
5.wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci 

EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów mobilności 
transnarodowej.  

wskaźniki do prezentacji_cele tematyczne.xlsx


RPO WM 2014-2020 
 - OŚ PRIORYTETOWA VIII  

Rozwój rynku pracy 

17 7 kwietnia 2015 Warszawa, 

PI 8iv  

Cel:  

Powrót do 
aktywności 

zawodowej osób 
sprawujących 

opiekę nad dziećmi 
do lat 3 

Beneficjenci:  

gminy, osoby 
fizyczne, osoby 

prawne i jednostki 
organizacyjne 

nieposiadające 
osobowości 

prawnej.i sprawujące 
opiekę nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 

Główne grupy docelowe:  

osoby fizyczne powracające na 
rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich, rodzicielskich, 
wychowawczych sprawujące 
opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3; 

osoby pozostające bez 
zatrudnienia i sprawujące 

opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3. 

 
 
 
 

Tryb wyboru projektów: 
 - konkursowy  

Tryb konkursowy stosowany 
jest w obszarach, w których do 
rozwiązania danego problemu 
może przyczynić się realizacja 

różnych projektów 
przynoszących porównywalne 
rezultaty, tzn., że ten sam cel 

może zostać osiągnięty w 
wyniku realizacji różnych 

interwencji.  

Potencjalne preferencje: 
1. projekty realizowane na obszarach  wykazujących najwyższe potrzeby; 
2. projekty realizowane w partnerstwie za pośrednictwem m.in. NGO, 

LGD, będące efektem trwałej współpracy oraz akceptacji społecznej;  
3. projekty deklarujące jak najwyższą liczbę miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 funkcjonujących powyżej 24 miesięcy. 
Kryteria kierunkowe:  
a) uzyskanie efektu synergii i spójności interwencji przy uwzględnieniu 

specyfiki regionalnej, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych 
w ramach polityk krajowych, długofalowych uwarunkowań, w tym 
demograficznych i ekonomicznych;  

b) wdrożenie założeń poszczególnych polityk horyzontalnych tj. polityki 
równych szans, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju 
adekwatnie do obszaru merytorycznego osi; 

c) zapewnienie udziału środków własnych beneficjenta. 

W ramach PI 8iv, planowane są do realizacji następujące typy 
przedsięwzięć: 
 tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie: 
1. żłobków 
2.  klubów dziecięcych 
3. zatrudnienie dziennego opiekuna 
4. zatrudnienie niani. 

wskaźniki do prezentacji_cele tematyczne.xlsx
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Źródło 
finansowania:  

EFS 

Obszary 
wsparcia: 

Typy projektów  

OŚ PRIORYTETOWA  
IX 

Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 

ubóstwem 

Zwiększenie szans na zatrudnienie 
osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz 
zapobieganie zjawisku wykluczenia 
społecznego i ubóstwa 

 

PI 9i 

1.. Zwiększenie dostępu do  usług 
społecznych (…) 

2. Zwiększenie dostępności usług 
opieki zdrowotnej 

 

PI 9iv  

Zwiększenie zatrudnienia w 
podmiotach ekonomii 
społecznej i zakresu 
realizowanych przez nie 
działań  

PI 9v 

• integracja osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  
(…) 

• wsparcie rodzin wielodzietnych, 
ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z 
osobami starszymi, rodzin z osobami z 
niepełnosprawnościami oraz rodzin z 
innymi osobami zależnymi i rodziców 
samotnie wychowujących dzieci. 
 

• tworzenie miejsc pracy w 
sektorze ekonomii społecznej (…) 

• świadczenie usług wspierających 
rozwój ekonomii społecznej 

• koordynowanie rozwoju sektora 
ekonomii społecznej 

• rozwój dziennych form wsparcia (…) 
• pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych 

dysfunkcją 

Alokacja: 

172,4 mln EUR 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 



RPO WM 2014-2020 
 

19 

Źródło 
finansowania:  

EFS 

Obszary wsparcia: Typy projektów  

 

OŚ PRIORYTETOWA 
X 

Edukacja dla rozwoju 
regionu 

1. Podniesienie u uczniów 
kompetencji kluczowych (…) 

2. Wzrost dostępności do 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

PI 10i 

 Wsparcie osób dorosłych w 
uczeniu się przez całe życie 
przez nabywanie i/lub 
podwyższanie kompetencji 

PI 10iii  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia uczniów szkół 
i placówek oświatowych 
kształcenia zawodowego 

2.Zwiększenie szans osób 
dorosłych na rynku pracy 

 

PI  10iv 

7 kwietnia 2015 Warszawa, 

• wsparcie kształcenia 
ogólnego  

• realizacja programów 
stypendialnych  

• wsparcie rozwoju 
zawodowego 
nauczycieli(…) 

• podnoszenie 
kompetencji kluczowych 
osób dorosłych  

• modernizacja oferty 
kształcenia zawodowego 

• realizacja programów 
stypendialnych 

• wsparcie rozwoju 
nauczycieli zawodu i 
instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

Alokacja: 

161,9 mln EUR 



Dokumenty Wdrożeniowe 

Dokument: Data opracowania 

Wniosek aplikacyjny – LSI  I Q 2015 

Opis Funkcji i Procedur  II Q 2015 

Komitet Monitorujący 

powołanie uchwałą 23 ZWM z grudnia 2014 

do 3 m-cy od daty  

decyzji KE 

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM  2014-2020 II Q 2015 

Harmonogram konkursów II Q 2015 

Kryteria wyboru projektów II Q 2015 

Zasady kwalifikowalności kosztów II Q 2015 

Zasady oceny i wyboru projektów II Q 2015 

Zasady monitorowania i sprawozdawczości  II Q 2015 

Procedura odwoławcza II Q 2015 

Zasady kontroli projektów II Q 2015 
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER) 2014-2020 

Realizacja przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. 

Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na poziomie regionalnym interwencja będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w 

celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny będzie się 

koncentrował na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych. 
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poprawie funkcjonowania 
poszczególnych polityk 

sektorowych  

wsparciu osób młodych, szkolnictwie 
wyższym, innowacjach społecznych, 
programach mobilności i współpracy 

ponadnarodowej 

7 kwietnia 2015 



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER) 2014-2020 

 

Komplementarność RPO WM 14-20 z PO WER 2014-2020 występie w szczególności  

w obszarze Celu Tematycznego 8 (Promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników) i dotyczy operacji finansowych 

z funduszu pracy.  

 

Działania prowadzone w ramach CT 8 w zarówno RPO WM 2014-2020 jak i PO WER 

2014-2020 wdrażane będą przez Wojewódzkie Urzędu Pracy (pełniących funkcję 

Instytucji Pośredniczącej) w formie projektów pozakonkursowych dla  

42 Powiatowych Urzędów Pracy funkcjonujących na terenie województwa 

mazowieckiego. 
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Dziękuję za uwagę ! 

dsrr@mazovia.pl 
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