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Drodzy Czytelnicy,

ponad trzy miliardy euro przyznane Mazowszu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) powinno zostać odpowiednio rozdysponowane. Trzeba tymi środkami mądrze zarządzać,
przeznaczać je na ważne dla całego regionu inwestycje. Od
uruchomienia programu Zarząd Województwa dba o to, by
środki te wpływały na zrównoważony rozwój Mazowsza. Dotychczasowe konkursy pokazały, że w naszym regionie zainteresowanie funduszami europejskimi jest ogromne, a lokalne
społeczności chętnie uczestniczą w procesie podziału unijnych grantów. Wdrażanie RPO WM przyspieszyło, z optymizmem dostrzegamy powstające wokół inwestycje. Przyznane dofinansowanie sprawia, że Mazowsze się rozwija. Tylko
w ostatnim kwartale Zarząd Województwa podpisał umowy
na dofinansowanie 226 inwestycji w regionie.
Mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, na
łamach której prezentowane są ważne i aktualne informacje
o RPO WM. Biuletyn nie tylko pokazuje już zrealizowane dzięki dotacjom inwestycje, lecz także zawiera wiele porad oraz
cennych wskazówek dla przyszłych beneficjentów. Polecam
analizę tekstu „Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego”.
Niestety trudności na etapie rozliczania projektu najczęściej

są konsekwencją błędnych założeń oraz nieprzemyślanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Lektura tej części
biuletynu informuje o istotnych zmianach w zakresie rozliczania projektów oraz przepływów finansowych w ramach
projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Przed nami kolejne nabory, ponowne starania o dofinansowanie. Do końca roku w ramach programu planowane jest
uruchomienie kilku kolejnych konkursów, gdzie na wsparcie
beneficjentów przeznaczyliśmy 89 mln euro. Beneficjenci
będą ubiegać się m.in. o wsparcie na termomodernizację.
Biuletyn prezentuje, jak przygotować się do aplikowania
w ramach tego działania i jakie inwestycje będzie można
sfinansować. Kolejny artykuł informuje, czym jest kontrola
beneficjenta na miejscu i jak należy się do niej przygotować.
Dalsze strony przedstawiają unikatowy w skali Europy projekt
budowy „Domu Muzyka Seniora” w Kątach, w gminie Góra
Kalwaria. Inwestycja ta została objęta dofinansowaniem ze
środków RPO WM.
Dzieci, uczniów oraz wychowawców i nauczycieli zachęcam
do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej
i do udziału w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez
Mazowiecką Jednostkę. O warunkach konkursu pt. „Zmiany
w mojej okolicy” dowiedzą się Państwo z biuletynu.

Życzę miłej lektury

Marcin Kierwiński
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
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Dobra
promocja
Wywiad z Adamem Struzikiem
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Panie Marszałku, co to jest „polityka regionalna”? Profe- istotny wpływ na rozwój województwa. Ponadto należy mieć
sor Jerzy Regulski ma duże wątpliwości co do funkcjono- świadomość, że specyfika Mazowsza, polegająca na jego silwania polityki regionalnej w Polsce.
nym wewnętrznym zróżnicowaniu, determinuje sposoby proPolityka regionalna to ogół wszystkich działań mających na celu wadzenia polityki rozwojowej województwa. Konieczne jest
zaspokojenie potrzeb regionalnej wspólnoty samorządowej. Pol- jednoczesne prowadzenie polityki ukierunkowanej na konkuska jest krajem zróżnicowanym przestrzennie. Poszczególne rencyjność, w tym na innowacje – skierowanej do Warszaobszary znacznie różnią się od siebie pod względem rozwoju wy i innych ośrodków miejskich, oraz polityki wzmacniania
społeczno-gospodarczego, poziomu życia mieszkańców czy lo- szans i zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególkalnej kultury, co w konsekwencji wpływa na zróżnicowanie po- ności dotyczącej obszarów najbardziej opóźnionych w rozwotrzeb poszczególnych społeczności lokalnych. Dlatego różnym ju, znajdujących się w części wschodniej i południowej wojeobszarom muszą być przyznawane inne priorytety, a cele polityki wództwa, znacznie oddalonych od metropolii.
regionalnej powinny być zróżnicowane terytorialnie. Regionalne Bardzo ważne będą rozstrzygnięcia kształtu polityki regionalproblemy najlepiej identyfikują wspólnoty samorządowe i to wła- nej na poziomie krajowym, w tym ograniczenie obowiązkowej
śnie one w naturalny sposób potrafią wskazać cele polityki regio- wpłaty do budżetu państwa – tzw. janosikowego, którą płacą
nalnej poprzez wybór swoich przedstawicieli.
najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. W 2010 roku
Oczywiście, polityka regionalna nie może być oderwana od polityk wpłata ta wynosi ponad 70 proc. dochodów podatkowych wokrajowych, których cele muszą
jewództwa mazowieckiego.
być uwzględniane w planowaduże obciążenie powoduRozwój konkurencyjnej gospodarki opartej Tak
niu regionalnym. Musi zatem
je zablokowanie i odłożenie
na wiedzy przekłada się na szybszy
istnieć podmiot, który z jednej
w czasie wielu ważnych inwestrony będzie zabezpieczał instycji w regionie. Bez względu
wzrost gospodarczy regionu.
teresy kraju, a z drugiej strony
jednak na wszelkie uwarunprowadził politykę regionalną
kowania, jakie pojawią się
uwzględniającą cele społeczności lokalnych. To właśnie jest w przyszłości, władze województwa będą kształtować politygłównym zadaniem samorządu województwa.
kę zmierzającą do dalszego rozwoju regionu, w tym głównie
Za początek wprowadzenia mechanizmów polityki regional- do wzmocnienia powiązań urbanistycznych, społecznych,
nej można przyjąć wprowadzenie reformy administracyjnej gospodarczych i funkcjonalnych oraz wzrostu jego konkurenpaństwa, kiedy to utworzono 16 samodzielnych samorządów cyjności.
województw. W okresie PRL polityka rozwoju prowadzona
była w ujęciu resortowym, a nie terytorialnym. Potrzeby lokal- Które z zagadnień dotyczących rozwoju Mazowsza uznałnych społeczności były właściwie niedostrzegalne z poziomu by Pan za kluczowe?
zarządzania centralnego. Dziś, dzięki wprowadzeniu podmio- Z pewnością kluczowe są wzrost konkurencyjności gospodarki
towości gmin, powiatów i województw lokalne cele rozwojo- i poprawa spójności społeczno-gospodarczej regionu. Rozwój
we są widoczne i to one głównie mają decydujące znaczenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy przekłada się na
w priorytetach rozwojowych poszczególnych obszarów. Pro- szybszy wzrost gospodarczy regionu. Z kolei przestrzenne rówfesor Jerzy Regulski ma rację w tym względzie, że polityka noważenie rozwoju społeczno-gospodarczego wpływa na złaregionalna nie odgrywa jeszcze kluczowej roli w politykach godzenie różnic występujących w poziomie i warunkach życia
rozwojowych państwa. Należy jednak zauważyć, że na szcze- mieszkańców pomiędzy centrum Mazowsza i jego obszarami
blu rządowym została przyjęta Krajowa Strategia Rozwoju peryferyjnymi. Dążenie do zachowania spójności przestrzenRegionalnego oraz trwają prace nad innymi dokumentami nej regionu pozwala na rozwój miast subregionalnych, a także
strategicznymi warunkującymi realizację polityki regionalnej. pozostałych ośrodków miejskich, a przez to przyczynia się do
Jednakże, aby polityka regionalna była skuteczna niezbędne zaktywizowania i modernizacji obszarów peryferyjnych. W pojest zwiększenie ilości środków finansowych będących w dys- konywaniu różnego rodzaju barier rozwojowych kluczową rolę
pozycji samorządu województwa, a także wyposażenie władz odgrywa proces modernizacji i rozbudowy infrastruktury techregionalnych w odpowiedni zestaw narzędzi w zakresie re- nicznej, zwłaszcza transportowej. Ważną kwestią, o której naalizacji zadań, które ze względu na swój charakter powinny leży wspomnieć, jest podejmowanie przez władze wojewódzkie
znajdować się w gestii samorządu.
działań ochronnych w sytuacji nadmiernego pogłębiania się
polaryzacji województwa prowadzącego do marginalizacji częJak Pan Marszałek oceniłby stan polityki regionalnej ści regionu. Myślę tu m.in. o kierowaniu dużych środków na obMazowsza i kierunki jej rozwoju w odniesieniu do możli- szary pozametropolitalne, wzmacnianiu funkcji miast subregiowości, jakie stwarza nam przynależność do Unii Europej- nalnych, wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, a także
skiej?
przeciwdziałaniu bezrobociu i przyczynianiu się do wzrostu zaOceniając stan polityki regionalnej Mazowsza wynikającej trudnienia w regionie.
z członkostwa w UE, trzeba mieć na uwadze nie tylko politykę Należy podkreślić, że na Mazowszu szczególnego znaczenia naregionalną Unii Europejskiej sensu stricto, ale i inne polityki, biera rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem właa także zasady funkcjonowania UE, które mają pośredni, lecz snego potencjału B+R. Dużą rolę odgrywają przy tym działania
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zmierzające do stworzenia infrastruktury wparcia działalności
innowacyjnej w regionie.
Z perspektywy już kilku lat, jak Pan Marszałek ocenia –
w skali makro – wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju regionu?
O sukcesach możemy mówić, patrząc zarówno na zrealizowane
inwestycje ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR), jak i na te z trwających jeszcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
(RPO WM), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Programu
Operacyjnego RYBY. Dzięki tym programom województwo mazowieckie utrzymuje i umacnia status regionu najwyżej rozwiniętego w Polsce. Obszar metropolitalny Warszawy (OMW) umacnia
swoją pozycję jako wiodący ośrodek gospodarczy w kraju. Niestety, procesy społeczno-gospodarcze w poszczególnych podregionach zachodzą ze zróżnicowaną dynamiką, dlatego należałoby
nadal wzmacniać potencjał rozwojowy ośrodków miejskich położonych poza obszarem metropolitalnym.

ich kompetencji oraz możliwości finansowych podejmujemy
starania na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru województwa. Poprzez różne działania – w tym inwestycyjne oraz
zachęty gospodarcze, dążymy do podniesienia rangi i pozycji
społeczno-gospodarczej byłych miast wojewódzkich, które
zgodnie z naszą strategią powinny stać się swoistymi biegunami przyspieszonego rozwoju dla obszarów je otaczających.

Jak oceniłby Pan Marszałek konkurencyjność Mazowsza wobec innych regionów?
Województwo mazowieckie – jak już wspomniałem – należy
bezsprzecznie do najbardziej rozwiniętych, a zarazem najdynamiczniej rozwijających się regionów nie tylko kraju, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2000–2007 średnioroczny
wzrost PKB na 1 mieszkańca wyniósł w województwie 7,7 proc.,
co było wynikiem o blisko 1 punkt procentowy wyższym niż średnio w Polsce. Wynika to po części z szybkiego rozwoju metropolii
warszawskiej, która z racji pełnienia funkcji stolicy państwa, swojej wielkości i dużego zasięgu oddziaływania, a także dzięki lokalizacji największego międzynarodowego portu lotniczego w kraju,
stała się centrum politycznym i gospodarczym Polski. Jednocześnie koncentracja zasobów ludzkich, kapitałowych, szeroka baza
instytucjonalna i badawcza sprawiają, że województwo jest aktywnym uczestnikiem procesów mających charakter globalny.
W tej chwili największym wyzwaniem jest konkurencja gospodarcza z pozostałymi europejskimi metropoliami.
Województwo mazowieckie to jednak nie tylko Warszawa, ale
także ogromny obszar obejmujący tereny rolnicze, a także różnej wielkości miasta i miasteczka, które w ostatnim okresie
utraciły w mniejszym i większym stopniu swoją pozycję społeczną i gospodarczą na rzecz Warszawy. Samorząd województwa
stoi zatem przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest przezwyciężenie dysproporcji wewnątrzregionalnych. W zakresie swo-

EUROBUS – mobilne centrum informacji, którego zadaniem jest dotarcie do lokalnych społeczności z informacjami o datacjach unijnych ramach RPO WM 2007–2013
– jak Pan uważa, czy ta forma informacji i promocji unijnych spełnia swoje zadania?
Każda forma promocji funduszy unijnych jest potrzebna. Eurobus cieszy się dużym zainteresowaniem wszędzie, gdzie się pojawia, zatem można uznać, że spełnia swoją funkcję. Trzeba pamiętać, że siedziba Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych (MJWPU), zajmującej się obsługą beneficjentów, jest
w Warszawie, a jej oddziały w dawnych miastach wojewódzkich.
Mazowsze to jednak rozległy region. Eurobus jest zatem świetnym pomysłem na dotarcie z kompleksową informacją do jak
największej liczby miejscowości województwa.
Eurobus jest też wysyłany na zaproszenie organizatorów lokalnych
imprez okolicznościowych. Tylko w tym roku od maja do połowy
września Eurobus uczestniczył i będzie uczestniczył w 33 imprezach, a stoisko Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych odwiedza za każdym razem po kilkaset osób. Zainteresowani funduszami unijnymi mają szansę dowiedzieć się w tym
mobilnym centrum informacji, jakie konkursy są ogłaszane, kto
może liczyć na dotację i co zrobić, aby otrzymać wsparcie.
Jestem przekonany, że ten autorski pomysł MJWPU to dobra forma promocji. Doceniło go również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także członkowie Komisji Europejskiej.

Który ze zrealizowanych czy realizowanych w ramach
RPO WM projektów jest dla Pana Marszałka obecnie najciekawszy, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju i zarazem promocję Mazowsza?
Na tak postawione pytanie trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi, gdyż w moim odczuciu wszystkie realizowane projekty są
ciekawe, a co najistotniejsze, przyczyniają się do rozwoju i promowania województwa mazowieckiego.
Niewątpliwie inwestycją ważną ze względów promocyjnych jest
Matecznik Mazowsze. Na ten obiekt poświęcone są aż trzy projekty (w sumie prawie 65 mln zł dofinansowania), ale to tylko obrazuje istotę inwestycji. Zespół „Mazowsze” jest ambasadorem
Który z obszarów rozwija się na Mazowszu najbardziej
naszego regionu na całym świecie i cieszę się, że doczekał się
dynamicznie?
siedziby godnej profesjonalnego zespołu. Matecznik Mazowsze
Niewątpliwie najdynamiczniej rozwijającym się obszarem jest to jednak nie tylko nowoczesny punkt pracy tej grupy, ale przede
wspomniany obszar metropolitalny Warszawy. To przecież wielo- wszystkim miejsce, które staje się centrum artystyczno-edukacyjfunkcyjny ośrodek wysokiej jakości życia i dobrobytu, w którym nym na światową skalę. Jednocześnie jest idealnym obiektem na
skupiają się funkcje wyższego rzędu: ekonomiczne, naukowe, konferencje i seminaria. A z drugiej strony dzięki projektowi rewikulturalne i polityczne. Na terenie metropolii mieści się blisko talizacji parku wokół siedziby zespołu lokalna społeczność znajsto uczelni wyższych i ośrodków naukowych, w tym najlepsze dzie wreszcie miłe miejsce na rodzinny spacer i będzie mogła być
w kraju uniwersytety i politechbliżej światowej rangi artystów.
nika. Trzeba zdać sobie sprawę
i z pewnością dynaW pokonywaniu barier rozwojowych kluczową Ważnym
z tego, że chociaż OMW zajmumicznie rozwijającym się prorolę odgrywa modernizacja i rozbudowa
je 17,5 proc. powierzchni wojektem jest budowa mostu na
jewództwa, to zamieszkuje go
Bugu wraz z budową dojazdoinfrastruktury technicznej i transportowej.
ponad 57 proc. ludności regiowej drogi. Do niedawna droga
nu. Gminy wchodzące w skład
między Małkinią Górną a KoOMW wytwarzają ok. 80 proc. PKB Mazowsza, co dało 17 proc. sowem Lackim nie spełniała standardów wojewódzkiej, a staPKB Polski. Zlokalizowanych jest tu trzy czwarte ogólnej liczby ry most został zamknięty ze względu na zły stan techniczny. To
podmiotów gospodarczych regionu oraz zdecydowana większość spowodowało ogromne utrudnienia komunikacyjne w tym rejopodmiotów z kapitałem zagranicznym. Należy jednak podkreślić, nie. Przywrócenie dawnego połączenia przez Bug było po prostu
że władze województwa prowadzą politykę regionalną, dzięki któ- konieczne. Cieszę się, że ten kluczowy dla województwa projekt
rej następuje realny i widoczny rozwój na obszarze całego Ma- jest właśnie realizowany, a o jego randze może świadczyć kwota
zowsza – np. w siedleckim, płockim, ciechanowskim.
dofinansowania – ponad 65 mln zł.
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Mazowsze
pięknieje

czyli „Rewitalizacja miast” w ramach
Działania 5.2 RPO WM 2007–2013
Tekst: Redakcja

Odnowa zdegradowanych obszarów miast jest jednym z ważniejszych celów,
które zostały wyznaczone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 (RPO WM 2007–2013), na jego realizację
w 2010 roku przeznaczono 30 mln EUR.

R

ewitalizacja jest pojęciem dość złożonym.
Powszechnie przyjmuje się, że jest to
wszechstronny proces odnowy materialnej
(budowlanej), ekonomicznej, społecznej,
a także kulturalnej lub ekologicznej zdegradowanych
obszarów zabudowy. Rewitalizację od innych działań
wyróżnia jej wielowątkowość i dążenie nie tylko do
poprawy estetyki i stanu technicznego zabudowy,
ale przede wszystkim do uzyskania stanu równowagi
rewitalizowanego obszaru pod względem ekonomicznym i społecznym.
Działania, które będą mogły być przedmiotem dofinansowania, w ramach tegorocznych konkursów zostały podzielone na dwie kategorie: projekty objęte
pomocą publiczną oraz projekty dotyczące mieszkalnictwa.
Każdy z realizowanych projektów powinien prowadzić do odnowy zdegradowanych obszarów miast.

Projekty objęte pomocą publiczną
Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich
dotyczą działań związanych z:
• renowacją budynków o wartości architektonicznej
i znaczeniu historycznym,
6
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• adaptacją, przebudową lub remontem budynków
oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz
z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne,
szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka,
ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub
obiekty służące pomocy społecznej,
• adaptacją, przebudową lub remontem infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych,
rekreacyjnych, kulturalnych,
• adaptacją, przebudową lub remontem budynków,
obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych, infrastruktury technicznej,
• porządkowaniem przestrzeni miejskiej: regeneracją, i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych,
w tym remontem lub przebudową: placów, rynków,
parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych
toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów
zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków,

• tworzeniem stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi
obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu,
• poprawą funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu
pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych,
w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic
oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych
obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla
pieszych, ścieżki rowerowe),
Rewitalizacja z założenia dotyczy obszarów kryzysowych i zdegradowanych. W związku z powyższym projekty przygotowywane w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast powinny spełniać określone kryteria.
Zintegrowane projekty odnowy miejskiej muszą
spełniać co najmniej dwa ze wskazanych niżej kryteriów:
• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
• wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
• niekorzystne trendy demograficzne,
• niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji,
• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
• wysoki stopień degradacji środowiska,
• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
• wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
• porównywalnie niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego,
• niski poziom wydajności energetycznej budynków.
Dobór wskaźników do ww. kryteriów należy do jednostki samorządu terytorialnego.
Projekty z zakresu mieszkalnictwa to projekty dotyczące renowacji, remontu lub modernizacji części
wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych
(tj. budynków mieszkalnych, w których występują
więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym
zakresie:
• odnowienie następujących głównych elementów
konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej,
stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy,
• wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje
techniczne budynku, podniesienie efektywności
(oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja),
Projekty dotyczące infrastruktury mieszkalnictwa,
muszą spełnić co najmniej trzy z kryteriów:
• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
• wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
• porównywalnie niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego.
Dla kogo dotacje
O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedstawiciele: Jednostek samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia; Jednostek organizacyjnych
jst posiadających osobowość prawną; Spółek z większościowym udziałem jst; Instytucji kultury; Szkół
wyższych; Organizacji pozarządowych; Kościołów
i związków wyznaniowych; Spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego; Organów administracji rządowej; Podmio-

tów działających w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Niezbędne informacje dodatkowe
Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast
jest wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Nazwa projektu, okres realizacji,
źródła finansowania muszą być spójne w LPR oraz
w dokumentacji aplikacyjnej. Jest to tzw. dodatkowe
kryterium formalne, którego niespełnienie będzie
stanowić podstawę do odrzucenia projektu.
Ponadto na etapie oceny formalnej zweryfikowane
zostanie to, czy obszar zdegradowany został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji zgodnie z kryteriami wskazanymi w załączniku nr 6 do
Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013. Kryteria te zostały opisane powyżej, przy
wymienionych typach projektów.
Czym jest Lokalny Program Rewitalizacji
To wieloletni program przyjmowany i koordynowany
przez jednostkę samorządu terytorialnego. LPR tworzone są w celu przeprowadzenia rewitalizacji określonego obszaru zdegradowanego zgodnie z określonym harmonogramem czasowym.
Jak każdy dokument o charakterze strategicznym,
Lokalny Program Rewitalizacji powinien zostać
opracowany z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) w zakresie strategicznych
ocen na środowisko.
Przedsięwzięcia planowane do realizacji na obszarze
zdegradowanym zaplanowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji przygotowywanych przez lokalne
samorządy powinny mieć charakter kompleksowy,
umożliwiający w dalszej perspektywie ożywienie
społeczno-gospodarcze terenu.
Zanim wypełnisz formularz aplikacyjny
Przed przystąpieniem do opracowania projektu warto zwrócić uwagę na szczegółowe kryteria oceny dla
Działania 5.2 Rewitalizacja miast, wg których oceniane będą złożone wnioski o dofinansowanie.
Kryteria wyboru finansowych operacji w ramach
Działania 5.2 RPO WM, określone zostały w Załączniku nr 5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007–2013. Warto również zapoznać się ze
wskaźnikami produktu oraz rezultatu dla Działania
5.2, zamieszczonymi w Załączniku nr 3 do Uszczegółowienia RPO WM 2007–2013. Znajomość wskaźników pozwoli na samodzielną ocenę efektywności
planowanych przez nas działań, a tym samym ocenę
stopnia ich komplementarności z celami Działania 5.2
Rewitalizacja miast.
Szczegółowe wytyczne dla beneficjentów zamierzających złożyć wniosek w ramach Działania 5.2 zostaną
określone w Dokumentacji konkursowej, która dostępna będzie na stronie www.mazowia.eu, w zakładce Ogłoszenia o naborach.
* Informacje aktualne na dzień 15 września 2010 r. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zmiany.
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Działanie 4.3

Ochrona powietrza, energetyka w ramach RPO WM 2007–2013

Tekst: Redakcja

Jesień efektywna energetycznie na Mazowszu. Tegoroczny IV kwartał oznacza okres
wytężonej pracy nad przygotowaniem projektów, przyczyniających się do ochrony
środowiska naturalnego.

W

ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza,
energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007–2013 (RPO WM) będzie można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia zmierzające do
poprawy jakości powietrza, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jednym słowem takie, które
przyczynią się do poprawy jakości środowiska poprzez
poprawę stanu atmosfery. Kluczowym wskaźnikiem rezultatu, który będzie weryfikowany podczas oceny merytorycznej projektów będzie roczna ilość zaoszczędzonej energii. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem
8
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naborów wniosków, Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych planuje rozpoczęcie naboru wniosków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).
W ramach konkursów do rozdysponowania będzie
30 mln EUR.
Termomodernizacja
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.
z 2008 r. Nr 223, poz.1459), przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują zadania dotyczące zmniejszenia
zapotrzebowania na energię wykorzystywaną m.in. do

Budynek użyteczności
publicznej — budynek
przeznaczony na
potrzeby administracji
publicznej, wymiaru
sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki,
opieki zdrowotnej,
opieki społecznej lub
socjalnej, sportu,
z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych na
cele mieszkalne,
np.: akademiki, internaty,
bursy, domy zakonne,
domy nauczycielskie.

ogrzewania budynków, czy podgrzewania wody użytkowej. Pod pojęciem tym
kryją się także ulepszenia, prowadzące
do zmniejszenia strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
dzięki którym nastąpi zmniejszenie
kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków.
W praktyce termomodernizacja najczęściej oznacza wymianę okien oraz drzwi
zewnętrznych, modernizację systemów
grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację kotłów kondensacyjnych, czyli wszystko to, co doprowadzi
do zatrzymania większej ilości energii
cieplnej wewnątrz budynku.
Należy zaznaczyć, że prace termomodernizacyjne w ramach Działania 4.3 zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO
WM 2007–2013 mogą dotyczyć budynków użyteczności publicznej.
Inwestycje w odnawialne
źródła energii
Kolejny typ projektów, na które będzie
można otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 4.3 RPO WM to inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE),
tj. przedsięwzięcia obejmujące:
•b
 udowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury służącej do produkcji
i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa,
wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna),
•b
 udowę małych i średnich jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja),
•b
 udowę, rozbudowę i modernizację
lokalnej i regionalnej infrastruktury
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego, systemów
ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań,
•z
 akup urządzeń i budowę obiektów
technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego,
•w
 yposażenie systemów ciepłowniczych
w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do
powietrza,
 rzekształcenie istniejących systemów
•p
ogrzewania obiektów użyteczności publicznej.
Dla kogo dotacje
Katalog podmiotów uprawnionych do
aplikowania w ramach Działania 4.3 jest
dość szeroki. Szansę na dotację mają:
Jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną; Podmioty wykonujące
usługi publiczne na zlecenie jednostek
samorządu terytorialnego, w których
większość udziałów lub akcji posiada

samorząd; Przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania
i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła
i paliw gazowych; Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia-zakontraktowane
z NFZ; Parki narodowe i krajobrazowe;
Jednostki naukowe; Instytucje kultury; Szkoły wyższe; Organy administracji rządowej; Osoby prawne i fizyczne
będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki oświatowe; Jednostki sektora
finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Organizacje pozarządowe.
Gminy na terenie Mazowsza chętnie korzystają z możliwości dofinansowania
działań wykorzystujących odnawialne
źródła energii. W związku z powyższym,
informacja o możliwości dotacji na zakup kolektorów słonecznych instalowanych na prywatnych nieruchomościach
mieszkańców spotkała się z dużym zainteresowaniem jednostek samorządów
terytorialnych.
Dlaczego?
Sukces kolektorów to przede wszystkim
specyfika ich działania. Słońce dostarcza
energię bezpłatnie i przez cały rok bezpośrednio do budynku. Latem kolektory
słoneczne mogą pokryć całe zapotrzebowanie na energię dla przygotowywania
ciepłej wody, a w miesiącach przejściowych wspomagać dodatkowo ogrzewanie.
Jak pokazują badania przeprowadzone na
zlecenie producentów kolektorów, dzięki promieniom słonecznym w ciągu roku
można uzyskać od 50 do 80% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody,
średnio w roku do 65%.
Warto zwrócić uwagę także na wysoką niezawodność kolektorów słonecznych, przyjmuje się sprawność układu solarnego na
20 lat bez zauważalnych strat jakości.
Dobrze zwymiarowana i wykonana instalacja słoneczna nie wymaga dużych
zabiegów konserwacyjnych podczas całego okresu działania. Pomimo niewielkich wymagań konserwacyjnych zaleca
się regularne sprawdzanie instalacji. Zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane co 2 lata.
Korzyści
Wykorzystanie
kolektorów
słonecznych przyczynia się do bezpośrednich
oszczędności finansowych dla użytkownika, jak również pozytywnie wpływa na
eliminację zanieczyszczeń środowiska
naturalnego, dzięki ograniczaniu emisji
szkodliwych substancji.
Niezawodność, prostota działania oraz
możliwość wykorzystania potencjału
f u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z w o j u M a z o wsza
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energii słonecznej, to niewątpliwie atuty
przemawiające za wdrożeniem instalacji
solarnych, nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Zanim pojawi się
Regulamin Konkursu
Regulamin Konkursu jest podstawowym dokumentem, w którym zawarte
są informacje dotyczące zasad ubiegania
się o dofinansowanie w ramach danego
naboru na określone Działanie.
Jednak, jak powszechnie wiadomo,
proces przygotowania wniosku oraz dokumentacji aplikacyjnej jest dość długotrwały, poprzedzony często kilkumiesięcznym okresem przygotowawczym,
dlatego też zanim zostanie ogłoszony
konkurs, a wraz z nim Regulamin Konkursu warto zajrzeć do Uszczegółowienia RPO WM 2007–2013.
W Uszczegółowieniu znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące zasad
oceny projektów (Załącznik nr 5), wskaźników (Załącznik nr 3), typów podmiotów uprawnionych do aplikowania, jak
również opisu działań, będących przedmiotem dofinansowania.
Znajomość kryteriów oceny oraz wskaźników umożliwi nie tylko rzetelne przygotowanie projektu, ale także wstępną
weryfikację jego mocnych oraz słabych
stron, a tym samym pozwoli na ewentualną modyfikację przyjętych założeń,
dzięki której zwiększymy szanse na
otrzymanie dofinansowania.
Jeśli nie RPO WM…
Obecnie możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na budowę instalacji so-
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larnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), w ramach którego dofinansowania bezpośrednio udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Istnieje również możliwość otrzymania kredytu uzupełniającego dotacje na
preferencyjnych warunkach w niektórych bankach komercyjnych. NFOŚiGW
w sierpniu uruchomił Program dla
przedsięwzięć w zakresie odnawialnych
źrodeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Proponowany budżet
programu na lata 2010–2014 wynosi
300 mln zł na dotacje w formie dopłat na
dokonywanie częściowych spłat kapitału
kredytów bankowych. W ramach Programu osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym niepodłączonym do sieci ciepłowniczej proponowana jest 45%
dopłata do zakupu i montażu kolektorów
słonecznych służących do ogrzewania
wody użytkowej. Dopłaty będą udzielane
do kredytów zarówno na zakup i montaż
kolektorów słonecznych, jak i aparatury
niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć
na dofinansowanie kosztów: sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
zakupu: kolektora słonecznego, nowego
zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montażu zestawu.
* Szczegółowe informacje dostępne na stronie
internetowej www.nfosigw.gov.p
** I nformacje aktualne na dzień 15 września 2010r.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Uszczegółowienie
RPO WM 2007–2013
dostępne jest na stronie
www.mazowia.eu
w zakładce Ważne
informacje i dokumenty
dla wnioskodawców
i beneficjentów.

Dom muzyka seniora
Tekst: Redakcja Foto: www.dommuzykaseniora.pl

Dzięki wsparciu funduszy unijnych realizowany jest unikatowy w skali Europy (pierwszy w Polsce, drugi w Europie, po Mediolanie) projekt budowy Domu Muzyka Seniora w Kątach, w gminie Góra Kalwaria.
funkcjonować samodzielnie (z projektem Regulaminu można się zapoznać na stronie www.dommuzykaseniora.pl).
Uprawnionymi do opieki w Domu Muzyka Seniora będą:
• muzycy legitymujący się co najmniej 10-letnim okresem
działalności artystycznej,
• osoby ze środowiska muzycznego legitymujące się co najmniej 20-letnim okresem pracy w instytucjach muzycznych
lub aktywności na rzecz instytucji muzycznych,
• osoby spoza środowiska muzycznego w wyjątkowych sytuacjach, jeśli swoim działaniem przyczyniły się w znaczny sposób do zaistnienia lub utrzymania Domu Muzyka Seniora.

P

rojekt Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach
w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod
Warszawą został wyłoniony do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Koszty inwestycji wyniosą 15 666 905,87 zł, z czego unijne dofinansowanie
to 13 316 869,99 zł. Projekt w klasyfikacji wniosków zatwierdzonych do dofinansowania zajął II miejsce.
Beneficjent
Beneficjentem projektu jest Fundacja Dom Muzyka Seniora
z siedzibą w Warszawie. Dom stanie w Kątach w gminie Góra
Kalwaria. Ma być nie tylko środowiskowym domem opieki dla
50 artystów muzyków, ale również miejscem, w którym będą
mieli swoje instrumenty muzyczne, aparaturę odtwarzającą,
drobne sprzęty domowe. Jednocześnie dom ten stanie się
dla okolicy „salonem muzycznym”, w którym mieszkańcy
będą mogli słuchać koncertów, uczestniczyć w spotkaniach
autorskich, a także np. posyłać swoje dzieci na różnego rodzaju edukacyjne imprezy muzyczne. Mieszkańcy niemal na
co dzień obcując z muzyką będą mieli wyjątkową okazję do
poznania jej różnorodności i specyfiki, a muzycy – być może –
wyłowią wśród nich niejeden talent muzyczny. Wspólne przebywanie stwarza ogromne możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań.
Unikatowy projekt
W 1902 roku Giuseppe Verdi ufundował w Mediolanie Casa
Verdis – dom dla śpiewaków operowych, seniorów. Dom ten
funkcjonuje do dnia dzisiejszego jako jedyna placówka tego
rodzaju w Europie. Dom Muzyka Seniora będzie placówką
podobną, ale dla muzyków. Pierwsi mieszkańcy w Domu
Muzyka Seniora spodziewani są na wiosnę 2012 roku. Dom
Muzyka Seniora jako Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej
będzie działał na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, Statutu Fundacji i uchwalonego przez Radę i Zarząd Fundacji Regulaminu
Przyjęć zapewniając opiekę społeczną muzykom niebędącym w stanie z powodów zdrowotnych lub podeszłego wieku

W grudniu 2009 r. Fundacja Domu Muzyka Seniora otrzymała
pozwolenie na budowę. Zofia Wit, prezes Fundacji Dom Muzyka Seniora i Antoni Wit, dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Narodowej w Warszawie, pod budowę
domu przeznaczyli swoją półtorahektarową działkę w Kątach.
W darze Fundacja otrzymała także projekt architektoniczny.
23 marca 2010 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Domu Muzyka Seniora ze środków unijnych, a już pod koniec sierpnia na plac budowy wjechał ciężki
sprzęt. 1 października br. zostanie wmurowany akt erekcyjny.
Makietę Domu Muzyka Seniora można obejrzeć w Filharmonii
Narodowej, wizualizację na stronie www.mazowia.eu oraz na
stronie Fundacji www.dommuzykaseniora.pl.
Stylizowany na polski dworek
Dom Muzyka Seniora z zewnątrz przypomina typowy polski
dworek. Zbudowany na planie prostokąta, z poddaszami,
z patio, gdzie w lecie będą się odbywały koncerty, eleganckim
salonem muzycznym z fortepianem i aparaturą odtwarzającą.
Fundacja zobowiązała się do co najmniej 6 bezpłatnych imprez
muzycznych rocznie oraz do prowadzenia zajęć umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. Oczywiście będą też spotkania
z wybitnymi muzykami i krytykami, pogadanki muzyczne, rozmowy o muzyce. Muzyka stanie się czynnikiem integrującym
artystów i mieszkańców Kątów, Góry Kalwarii i okolic.
W Domu znajdzie się 29 kompleksów mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni i wyposażeniu, każdy z pełnym węzłem
sanitarnym, niektóre z wnęką kuchenną. Wszystkie „mieszkania” będą miały własne wyjście do ogrodu. Pensjonariuszami Domu będą nie tylko muzycy w wieku podeszłym, ale
i muzycy niepełnosprawni. Dla nich przeznaczony zostanie
pokój łazienny ze specjalną wanną dla niepełnosprawnych.
Ponadto do dyspozycji mieszkańców będzie kuchnia, jadalnia, sala klubowa, biblioteka. I, co bardzo ważne, wyposażone w odpowiedni sprzęt zaplecze medyczne i rehabilitacyjne.
Mieszkańcy będą pod stałą opieką lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów.
Unikalność projektu częściowo finansowanego z funduszy
unijnych polega przede wszystkim na jego wyjątkowości wśród
tego rodzaju placówek. Jest to w Polsce jeden z niewielu domów opieki, w którym mieszkać będą ludzie, których łączy ta
sama profesja i którzy często znają się od lat. Nie będąc już
zawodowo związani z żadną instytucją muzyczną nadal będą
mogli koncertować i służyć swoją wirtuozerią i wiedzą innym.
f u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z w o j u M a z o w s za
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Loretanki

Innowacyjność na rynku poligraficznym
Tekst i foto: Redakcja

Dobry pomysł, dobry projekt: Drukarnia Sióstr Loretanek jest obecnie jedną z najnowocześniejszych drukarni w Polsce. Dzięki supernowoczesnym maszynom
wzrosły możliwości produkcyjne Wydawnictwa i konkurencyjność na rynku poligraficznym.

D

obry pomysł, dobry projekt: jedna z najnowocześniejszych drukarni w Polsce.
Projekt „Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
zakup innowacyjnych maszyn poligraficznych” został zrealizowany w ramach RPO WM
2007–2013. Wartość projektu wyniosła: 3 494 080,00
zł; wartość dofinansowania: 1 432 000,00 złotych. Zakres projektu obejmował m.in.: zakup nowoczesnej
12
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maszyny drukarskiej, zakup systemu cyfrowego CtP,
wdrożenie maszyn do użytkowania.
Wydawnictwo Sióstr Loretanek istnieje od ponad 80
lat. Obecnie Drukarnia Sióstr Loretanek jest wyposażona w najnowszą technikę składu komputerowego, montażu elektronicznego, drukarnię offsetową
o druku wielobarwnym do formatu B2. Posiada profesjonalną introligatornię umożliwiającą wykonanie

Dobry pomysł,
dobry projekt: jedna
z najnowocześniejszych
drukarni w Polsce.

Projekt „Wydawnictwo
Sióstr Loretanek, zakup
innowacyjnych maszyn
poligraficznych” został
zrealizowany w ramach
RPO WM 2007–2013.

oprawy broszurowej i twardej. Zgromadzenie Sióstr Loretanek prowadzi także
działalność wydawniczą we Włoszech –
Wydawnictwo MIMEP-DOCETE w Pessano k. Mediolanu, w Rumunii w Baia
Mare i na Ukrainie w Bracławiu. Siostry wydają trzy czasopisma, książki,
akcydensy.
Przed laty na Tamce
Warunki pracy były bardzo trudne. Maszyny drukarskie i linotypy mieściły się
na ulicy Tamka w Warszawie, a zecernia – ręczna! – introligatornia i redakcja
wraz z administracją w arcybiskupim
domu kard. A. Kakowskiego przy ulicy
Miodowej 17. Siostry musiały przewozić
lub przenosić składy zecerskie do drukarni na Tamkę, a po wydrukowaniu
transportować arkusze do introligatorni
na Miodową. Powstała nowa siedziba na
Pradze. Jednak rozwijając się Wydawnictwo potrzebowało nie tylko nowej,
ale i spełniającej określone wymogi,
związane np. z coraz nowocześniejszą
techniką poligraficzną, drukarni, introligatorni, magazynów. Publikacje
własne wydawnictwa odznaczają się estetycznym opracowaniem graficznym,
staranną redakcją, czego dowodem są
m.in. FENIKS 2008 – Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz
WYRÓŻNIENIE FENIKS 2009 – Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
W Rembertowie – innowacyjność,
nowoczesność, konkurencyjność
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, jak
każde inne, funkcjonuje na wolnym
rynku i musi sprostać stawianym coraz
wyższym zadaniom. Drukarnia Sióstr
Loretanek jest obecnie wyposażona
w najnowocześniejszy park maszynowy.
Może więc sprostać różnorodnym wymaganiom rynku wydawniczego i stać
się drukarnią konkurencyjną, a zarazem partnerem wielu wydawców.

Wartość
projektu wyniosła:
3 494 080,00 zł;
wartość dofinansowania:
1 432 000,00 złotych.
Zakres projektu
obejmował m.in.: zakup
nowoczesnej maszyny
drukarskiej, zakup
systemu cyfrowego CtP,
wdrożenie maszyn
do użytkowania.

Pierwsza w Polsce
Roland 500 HiPrint
To pięciokolorowa maszyna drukarska
prostoliniowa o wysokiej wydajności
z jednocylindrowym systemem odwracającym arkusz. Dzięki otrzymanej
dotacji z funduszy unijnych w ramach
programu RPO WM Loretanki mogły
ją zakupić dla swojego wydawnictwa.
Było to pierwsze wydawnictwo w Polsce posiadające maszynę poligraficzną tej klasy. Maszyna jest wyposażona
m.in. w automatyczny system wymiany
płyt, w pełni zautomatyzowane ustawianie sekcji nakładania i wykładania
oraz system umożliwiający przesyłanie
ustawień profili farbowych z CtP. Przeznaczona jest głównie do druku książek (produkcja dziełowa), jak również

do druku wszelkiego rodzaju broszur.
W drukarni Sióstr Loretanek maszyna
zakupiona w ramach dotacji została zainstalowana pod koniec listopada 2009 r.
- Maszyna drukarska, na której pracowałyśmy wcześniej, to była pięciokolorowa maszyna offsetowa Miller 104.
Kupiłyśmy ją 22 lata temu, używaną
i spłacałyśmy przez 10 lat. Wszyscy
wówczas się dziwili, że kupujemy tak
nowoczesną maszynę. Była wtedy moda
na dwukolorówki, więc pytano nas: co
siostry będą robić na tej maszynie? Ta
pięciokolorowa maszyna służyła nam
do tej pory znakomicie. Sprzedałyśmy
ją, bo była już niewystarczająca na nasze potrzeby. Tamta maszyna gwarantowała wydajność 5000-6000 arkuszy
na godzinę, obecna zaś – 15000. Czasopisma drukowało się poprzednio przez
półtora tygodnia, a obecnie w ciągu
3–4 dni.
System CtP
Computer to Plane (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) to nowoczesny system naświetlania postscriptów bezpośrednio na płyty drukarskie.
Wprost „z komputera” na płytę drukarską trafia gotowa składka — pomija
się w ten sposób przestarzały proces
montażu ręcznego. Używając systemu
CtP, pomija się dotychczasowy proces
„świecenia” klisz, a dopiero potem tworzenia z nich płyt drukarskich. Proces
ten jest więc szybszy, wydajniejszy,
zdrowszy dla osób obsługujących maszynę (oszczędza wzrok i kręgosłup),
tańszy w porównaniu z kosztami tradycyjnego procesu naświetlania. Dzięki CtP uzyskuje się większą precyzję
i dokładność, znakomitą jakość, gdyż
laser wypala bezpośrednio z plików
postscriptowych płytę (offsetową lub
fleksograficzną), a nie, jak w technologii tradycyjnej, kliszę, by potem metodą stykową, na kopioramie, naświetlać
płytę drukarską. Z CtP naświetlony
materiał wychodzi czysty, bez żadnych
pyłków, kłaczków itp. Technologia CtP
jest technologią rozwijającą się, koszty
wdrożenia ciągle ulegają obniżaniu zarówno od strony parku maszynowego,
jak i materiałów eksploatacyjnych. Proces ten sprawia, że technologia stopniowo wkracza nie tylko do dużych, ale
i średnich drukarń.
Urządzenie CtP funkcjonuje w Wydawnictwie od września 2009 roku. Po
przejściu z technologii typo na offset
Siostry Loretanki zamiast kilkunastu
tytułów książkowych rocznie mogą wydać w granicach od 70 do 80 tytułów.
Drukarnia Sióstr Loretanek dzięki
dotacji i nowoczesnemu wyposażeniu
może teraz proponować i wykonywać
usługi najwyższej jakości.
f u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z w o j u M a z o w s za
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Partnerzy

Policja
i mieszkańcy
Tekst i Foto: Zespół Funduszy Pomocowych
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Szanowni Państwo

S

Komenda
Wojewódzka Policji
zs. w Radomiu realizuje
projekt znajdujący się
w Wykazie
Indywidualnych
Projektów Kluczowych
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
na lata 2007–2013
pt. „Rozwój
infrastruktury
teleinformatycznej
i e-usług w policji
mazowieckiej”.

prawy wewnętrzne, w tym służby policyjne stanowią fundament bezpieczeństwa publicznego, który z kolei jest
podstawowym warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego państwa i regionu.
Nie bez znaczenia jest więc realizacja wszelkich przedsięwzięć
pozwalających zaspokoić potrzeby polskiej policji, tak, aby
możliwość wykorzystywania nowoczesnego sprzętu oraz ciągłe udoskonalanie technik pracy miało szanse przełożyć się na
zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa obywateli.
Ujęcie policji jako beneficjenta funduszy stwarza możliwość
skorzystania ze znaczących środków UE. Wykorzystanie tych
środków zależy w głównej mierze od sprawności i efektywności
działania komend policji oraz jakości współpracy z organami
administracji samorządowej i rządowej na terenie województwa. Zaangażowanie wszystkich podmiotów i współpraca
między nimi może zagwarantować bezpieczny i praworządny
rozwój wpływający na wzrost konkurencyjności i wzmocnienie
całego regionu oraz zadowolenie i poprawę standardów życia
jego mieszkańców.
W bieżącym roku Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu realizuje projekt znajdujący się w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 pt.
„Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji
mazowieckiej”.
W czterech kolejnych numerach biuletynu zaprezentujemy
Państwu proces powstawania tego przedsięwzięcia. Przedstawimy diagnozę potrzeb realizacji właśnie takiego przedsięwzięcia, sposób tworzenia projektu, proces wyboru wykonawców,
napotkane problemy i niespodzianki jakie miały miejsce przy
jego realizacji.
Mam nadzieję, że przekazane Państwu, a zdobyte przez nas
przy tworzeniu i realizacji projektu doświadczenie, pozwoli
nam wszystkim sprawniej aplikować i wykorzystywać możliwości jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej i jeszcze odważniej sięgać po środki unijne z korzyścią dla całego
Mazowsza.
		
mł insp. Tomasz Kowalczyk
p.o. Zastępca Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
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Sukces pracy mazowieckiej policji oraz
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców regionu zależą od dobrej
współpracy obu partnerów.

P

rawidłowa współpraca między policją a mieszkańcami wymaga przełamania wielu stereotypów, a przede
wszystkim poprawy komunikacji między społecznością lokalną i policją. Można to osiągnąć na wiele sposobów,
wśród których istotne jest udostępnianie i propagowanie
wiedzy na temat policji i bezpieczeństwa, jak i wprowadzanie
nowych form kontaktu mieszkańcy–policja. W dobie społeczeństwa informacyjnego coraz ważniejszym, a jednocześnie
najszybszym narzędziem komunikacji jest Internet.
O projekcie usprawnienia pracy w policji a jednocześnie poprawienia naszych kontaktów z mieszkańcami myśleliśmy
od jakiegoś czasu. Lepsza komunikacja to lepsze kontakty,
ale przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa ludzi. Aby to
osiągnąć sama policja musi dysponować nowoczesnymi narzędziami i systemami. Nie mieliśmy odpowiednich środków
na ich zakup, postanowiliśmy więc skorzystać z możliwości
otrzymania dotacji unijnej, jakie stwarza RPO WM.
Stan istniejący,
czyli dlaczego podjęliśmy działanie
Zaczęliśmy od zdefiniowania głównego problemu, jakim jest
niewystarczające wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych w kontaktach ze społecznościami lokalnymi oraz na potrzeby wewnętrzne policji.
Jeżeli chodzi o dostęp do internetu borykamy się z:
• nieefektywnością technologiczną istniejącego rozwiązania
oraz wysokimi kosztami eksploatacyjnymi
• niewystarczającą przepływowością istniejącego węzła dostępowego
• ograniczonym dostępem do internetu
• ograniczonymi możliwościami rozbudowy systemów bezpieczeństwa sieci z uwagi na przestarzałą infrastrukturę
hardware’ową w węźle centralnym
• brakiem wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych dla usług publicznych.

O projekcie
usprawnienia pracy
w policji, a jednocześnie
poprawienia
naszych kontaktów
z mieszkańcami
myśleliśmy
od jakiegoś czasu.

Kolejnym naszym problemem są znaczne utrudnienia w użytkowaniu systemu łączności telefonicznej. Jednym z podstawowych wyposażeń policyjnych central jest system rejestrujący ruch telefoniczny i przechowujący dane przez okres co
najmniej 12 m–cy. Zgodnie z wymogami system ten powinien
posiadać możliwość zdalnego dostępu do danych taryfikacyjnych, zbierania informacji o wszystkich połączeniach, również
w sieci resortowej oraz możliwości generowania zestawień
statystycznych oraz rachunków zbiorczych. Ze względu na
niejednolitość central działających w komendach na Mazowszu realizacja wymogów standaryzacyjnych jest utrudniona,
a czasem niemożliwa. Ponadto nasz system bezpieczeństwa
sieci ze względu na przestarzałą infrastrukturę hardware’ową posiada szereg ograniczeń, a brak możliwości zdalnego
nadzoru utrudnia serwisowanie central oraz podwyższa jego
koszty; opracowanie danych taryfikacyjnych możliwe jest tylko lokalnie, nie ma możliwości opracowania statystyk ruchu
telefonicznego.
Biorąc to wszystko pod uwagę opracowaliśmy projekt dający
nam szansę na uzyskanie dotacji unijnej,
Ciąg dalszy Pamiętnika beneficjenta w następnym numerze.
f u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z w o j u M a z o w s za
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Rozliczanie
projektów
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013
Tekst: Redakcja

K

ażdy z wymienionych elementów musi
charakteryzować wysoka jakość, ponieważ
na sukces projektu pracują jego wszystkie
składowe, począwszy od realnego pomysłu, a kończąc na stuprocentowym rozliczeniu dotacji
i utrzymaniu trwałości przedsięwzięcia.
Opracowując projekt – w szczególności montaż finansowy oraz wskaźniki – warto mieć na uwadze jego rozliczenie, które niejednemu beneficjentowi początkowo
sprawia problemy. Niestety trudności na etapie rozliczania projektu najczęściej są konsekwencją błędnych
założeń oraz nieprzemyślanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Nowe zasady
Z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiły istotne zmiany
w zakresie rozliczania projektów oraz przepływów finansowych w ramach projektów dofinansowanych ze
środków unijnych. Jedną z najważniejszych było wydzielenie budżetu środków europejskich, przekazywanych beneficjentom w formie płatności oraz wprowadzenie instytucji Płatnika, której funkcje pełni Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Wszystko po to by maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania beneficjentom i uprościć procedury.
W obliczu wprowadzonych zmian powstał dualizm
środków otrzymywanych przez beneficjenta w ramach
dotacji, a tym samym inne reżimy ich rozliczania.
Z punktu widzenia beneficjentów fundamentalne znaczenie ma fakt, że przepisy zmienionej ustawy przewidują różne procedury rozliczania otrzymanych środków,
w zależności od formy ich przekazania, zwłaszcza w kontekście wypłaty dofinansowania w formie zaliczki.
W przypadku projektu, w ramach którego dofinansowanie wypłacane beneficjentowi w formie zaliczki zawiera
w sobie zarówno wkład UE, jak i wkład krajowy (np.
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Cykl życia projektu składa się z sześciu
podstawowych elementów: pomysłu,
opracowania wniosku aplikacyjnego
i załączników, podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji projektu, rozliczenia dotacji oraz zachowania trwałości projektu.
w relacji 85%–15%), będziemy mieli do czynienia z następującymi komplikacjami dla beneficjenta:
współfinansowanie krajowe (15% dofinansowania)
przekazywane jest w formie dotacji celowej i podlega
rygorom rozliczenia określonym w art. 168 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że środki nierozliczone z końcem roku budżetowego podlegają zwrotowi
do 31 stycznia roku następnego. Możliwe jest również
uznanie tych środków za wydatki niewygasające, co
przesuwa termin ich wykorzystania na koniec marca
i rozliczenia nie później niż do 21 kwietnia roku następnego. Powyższemu rygorowi nie podlega część dofinansowania przekazywana w formie płatności (85% dofinansowania).
Wniosek o płatność
Skuteczny wniosek o płatność spełnia szereg wymogów
formalnych i merytorycznych, w tym musi być przygotowany w Generatorze Wniosków Płatniczych, obejmuje faktycznie poniesione wydatki kwalifikowalne, które
są zgodne z zapisami umowy oraz z celami pomocy.
By rozliczyć przyznane w umowie dofinansowanie,
beneficjent musi przedkładać do MJWPU wnioski
o płatność (WOP). Wniosek o płatność składa się z części merytorycznej i finansowej i stanowi jednocześnie
sprawozdanie beneficjenta z realizacji projektu.
Podstawowe funkcje jakie pełni wniosek o płatność to:
• rozliczanie otrzymanych/wydatkowanych środków
oraz
• przekazanie informacji o postępie rzeczowym projektu.
W zależności od funkcji jaką pełni wniosek, możemy
wyróżnić: wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią,
końcową, bądź wniosek sprawozdawczy. Zaliczka wypłacana jest beneficjentowi na realizację bieżącego zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie składanego Wniosku o płatność
zaliczkową. W przypadku projektów, w których wystąpi

pomoc publiczna, ostatni Wniosek o płatność zaliczkową w danym roku winien
być złożony najpóźniej do 30 listopada.
Wypłata środków w formie zaliczki może
być udzielona maksymalnie do wysokości 95% całkowitej wartości dofinansowania (nie dotyczy to projektów własnych
Samorządu i projektów realizowanych
przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne w przypadku których możliwe jest udzielenie zaliczki
do 100% całkowitej wartości dofinansowania). Pozostałe 5% środków zostanie
wypłacone w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
Wydatkowanie przekazanej zaliczki
należy rozliczyć w terminie do 10 dni
roboczych od jej otrzymania, poprzez
złożenie Wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Za datę rozliczenia przyjmuje się datę złożenia Wniosku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych wraz
z potwierdzeniem zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Otrzymanie kolejnej transzy zaliczki uwarunkowane jest
rozliczeniem 100% poprzedniej zaliczki,
o czym beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU.
Refundacja wydatków
Refundacja wydatków dokonywana jest
na warunkach określonych umową o dofinansowanie projektu, zgodnie z harmonogramem wydatków oraz na podstawie Wniosku o płatność, składanego nie
rzadziej niż raz na kwartał (do 10 dnia
miesiąca po upływie kwartału). Odnosi
się do wydatków faktycznie poniesionych. Refundacja jest dokumentowana
załączonymi do Wniosku o płatność dokumentami, szczegółowo określonymi
w wykazie wymaganych załączników do
tego dokumentu.
Na podstawie wypełnionego Wniosku o płatność beneficjent wnioskuje
o przekazanie płatności pośredniej lub
końcowej bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę. Wniosek pełni również funkcję
sprawozdawczą. Wnioski o płatność składane są rzadziej niż raz na kwartał.

Refundacja jest
dokumentowana
załączonymi do
Wniosku o płatność
dokumentami,
szczegółowo
określonymi w wykazie
wymaganych
załączników do tego
dokumentu.

Załączniki
Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent
jest zobowiązany do przedłożenia kopii
dokumentów księgowych (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), potwierdzających poniesione wydatki oraz
dokonanie zapłaty, opisanych w sposób
umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
umowy z wykonawcami, protokoły odbioru, dokumentujące wykonanie robót.
Instrukcje dotyczące wypełniania wnio-

sku o płatność oraz informacje dotyczące
opisu faktur dostępne są na stronie internetowej www.rpo.mazowia.eu.
Płatność pośrednia stwarza beneficjentom możliwość etapowego rozliczenia
projektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
zarówno beneficjent, jak i MJWPU mają
możliwość bieżącego nadzorowania finansowego i rzeczowego przebiegu realizacji projektu.
Terminy
Terminy składania WOP są każdorazowo określone w umowie o dofinansowanie projektu. Co do zasady WOP
składa się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie częściej niż raz na miesiąc
oraz najpóźniej 60 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu.
W przypadku projektów, których finansowa realizacja zakończyła się przed
podpisaniem Umowy, beneficjent jest
zobowiązany do złożenia Wniosku
o płatność w terminie do 60 dni od dnia
podpisania Umowy.
Wnioski o płatność pośrednią należy
składać po zakończeniu kolejnych etapów realizacji projektu wskazanych
w harmonogramie wydatków.
W przypadku Wniosku o płatność końcową, przed zatwierdzeniem Wniosku należy przeprowadzić kontrolę na zakończenie realizacji projektu w związku z tym
termin weryfikacji Wniosku o płatność
końcową może zostać wydłużony.
Po otrzymaniu Wniosku o płatność,
MJWPU dokonuje jego zatwierdzenia lub
w przypadku, gdy we Wniosku o płatność
zaliczkową/Wniosku o płatność stwierdzono błędy formalne, rachunkowe lub
merytoryczne MJWPU może dokonać
uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje beneficjenta lub
wzywa go do poprawienia, uzupełnienia
wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania
pocztą pisma przez beneficjenta.
Po zatwierdzeniu Wniosku o płatność,
pod warunkiem dostępności środków
MJWPU przekazuje zlecenie płatności
do BGK, który przekazuje środki na rachunek bankowy beneficjenta wskazany
w umowie o dofinansowanie.
Reasumując, rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych
w najprostszym ujęciu jest procesem
sprawozdawczości i udokumentowania
wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz procesem realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych
we Wniosku i Umowie o dofinansowanie.
W kolejnych numerach Biuletynu omówione
zostaną zasady sporządzania Wniosków
o płatność oraz sposoby dokumentowania
wydatków.
f u n d u s z e e u r o p e j s k i e d l a r o z w o j u M a z o w s za
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Kontrola Projektów
Tekst: Redakcja

Wydatki, z których potwierdzeniem beneficjent występuje, powinny być zgodne z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu oraz Wniosku aplikacyjnego.
Jest to weryfikowane zarówno na etapie składania przez Beneficjenta Wniosku o płatność, jak i w trakcie kontroli projektu.

K

ontrola projektów ma na celu zweryfikowanie wydatków
i dokumentów poświadczających ich poniesienie.
Celem kontroli jest sprawdzenie, czy roboty, dostawy
i usługi współfinansowane w ramach projektu zostały rzeczywiście nabyte, a zadeklarowane wydatki faktycznie poniesione.
Beneficjent w trakcie realizacji projektu zobowiązany jest do
umożliwienia przedstawicielom Instytucji Wdrażającej, Instytucji Zarządzającej oraz innym upoważnionym podmiotom,
w tym inspekcji oraz kontroli krajowych i międzynarodowych,
wykonania kontroli na miejscu przebiegu realizacji projektu.
W trakcie takiej kontroli beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wszelkiego rodzaju dokumentacji, jak również zapewnienia kontrolerom dostępu do miejsca prac związanych
z projektem. Ponadto w czasie trwania kontroli beneficjent
udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
Nieudostępnienie wszystkich dokumentów lub odmowa udzielania informacji jest traktowana jak utrudnienie przeprowadzenia kontroli.
Obowiązek poddania się kontroli wynika wprost z zapisów
Umowy o dofinansowanie, w przypadku, w którym beneficjent nie wyraża zgody na jej przeprowadzenie, Instytucja,
która podpisała z nim umowę o dofinansowanie (MJWPU) ma
możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy – z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto jeśli doszło już do
refundacji środków – beneficjent musi liczyć się ze zwrotem
otrzymanej dotacji wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.
Na miejscu, Zespół kontrolujący zobowiązany jest do obiektywnego ustalenia stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji
z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, skontrolowania
prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków i wywią18
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zywania się przez beneficjenta z nałożonych na niego mocą
umowy obowiązków. Kontrola taka przeprowadzana jest
w oparciu o listę sprawdzającą, za pomocą której badane są
m.in. stan realizacji projektu i jego zgodność z raportami kwartalnymi, przestrzeganie przepisów dotyczących informowania
społeczeństwa o współfinansowaniu z EFRR. Aby kontrola
przebiegała sprawnie, dobrze jest przygotować wcześniej zatwierdzony projekt i podpisaną umowę z ew. zmianami, dokumentację księgową dotyczącą projektu, raporty okresowe i ew.
końcowy, przesłane wnioski o płatność, objaśnienia dotyczące wyliczenia części finansowania prywatnego (jeśli dotyczy),
listy uczestników, listy godzin pracy uczestników, karty pracy
własnych pracowników, listy wynagrodzeń godzinowych i ew.
kosztów dodatkowych.
Warto jest również skorzystać z pomocy Instytucji Wdrażających i na bieżąco zwracać się do nich z pisemną prośbą
o wyjaśnienie wszystkich napotkanych wątpliwości. Pozwoli to
z pewnością zminimalizować m.in. ryzyko zakupu dobra, które może być uznane w ostatecznym rozliczeniu jako wydatek
niekwalifikowalny. Ponadto jeśli beneficjent zna poszczególne
mechanizmy kontrolne mogące wystąpić w trakcie realizacji
jego projektu, to jest on w stanie zaoszczędzić sobie zarówno
zbędnych trosk, jak i swój cenny czas, a w konsekwencji nie
mieć żadnych problemów z terminową realizacją projektu.
O terminie planowanej kontroli beneficjent jest informowany
pisemnie przynajmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem – w przypadku kontroli planowanych wynikających z Rocznego Planu
Kontroli opracowanego przez MJWPU.
W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub wystąpienia innych istotnych
uchybień ze strony beneficjenta może zostać przeprowadzona
kontrola doraźna na miejscu.

Plastyczny

konkurs

Autor plakatu:
Laura Kubacz, 11 lat

Zmiany w mojej okolicy
Czy zauważyłeś zmiany w Twojej miejscowości? A może uważasz, że brakuje czegoś ważnego
i wiesz co to powinno być. Pokaż to i wyślij do nas swoją pracę.
konkurs
plastyczny
W dwóch kategoriach
wiekowych: dla dzieci
w przedszkolach
i klasach 0–III, na temat
zrealizowanych projektów
w ramach funduszy
unijnych pt. „Zmiany
w mojej okolicy”
Cel konkursu:
•Z
 achęcenie dzieci,
uczniów oraz
wychowawców
i nauczycieli
do aktywnego
zainteresowania
się tematyką Unii
Europejskiej
•S
 kierowanie uwagi
najmłodszych na
zmiany, jakie nastąpiły
w miejscach, w których
mieszkają czy ich
okolicach w związku
z możliwościami
korzystania
z inwestycyjnych
funduszy unijnych
 opularyzowanie wiedzy
•P
o funduszach unijnych
w zakresie dostępnym
dla dzieci, do których
skierowany jest konkurs

• Promocja działań
w zakresie wykorzystywania
funduszy
• Rozwój wrażliwości,
spostrzegawczości i zmysłu
obserwacji plastycznej
wśród dzieci
regulamin:
Konkurs zostanie ogłoszony
na stronie
www.mazowia.eu oraz
w Biuletynie RPO WM.
Konkurs skierowany
jest do dzieci w wieku
przedszkolnym – 3–6 lat.
Konkurs skierowany jest do
uczniów – klasy 0–III szkoły
podstawowej.
Udział w konkursie jest
bezpłatny.
Prace nadesłane na
Konkurs muszą być
pracami własnymi, nigdzie
wcześniej niezgłaszanymi ani
niepublikowanymi.
Prace mogą być wykonane
dowolną techniką plastyczną
(ołówek, węgiel, rysunek
tuszem, akwarela, kredka,
farba plakatowa, wyklejanka,
wycinanka itp.)
Prace powinny być wykonane
na papierze (brystol lub
papier z bloku rysunkowego)

w formacie A-3
(297 mm x 420 mm).
W konkursie mogą wziąć
udział tylko te prace, do
których zostanie dołączone
wypełnione oświadczenie
opiekuna/rodzica.
Spośród nadesłanych
zgłoszeń zostanie wybranych
6 najlepszych prac, spośród
których zostanie wyłonionych
2 zwycięzców konkursu.
Prace będą oceniane przez
Jury w składzie określonym
przez Organizatora.
Nagrody – gadżety
reklamowe MJWPU.
W konkursie nie
mogą brać udziału
uczestnicy spokrewnieni
z pracownikami
Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów
Unijnych.
Tematyka prac
• Zmiany wynikające
z wykorzystania funduszy
unijnych, np. wybudowany
most, przebudowana ulica,
odmalowane elewacje
domów, nowy plac zabaw.
• Pomysły na zmiany, jaki
dzieci chciałyby w swoim
otoczeniu, możliwe

do zrealizowania przy
pomocy wykorzystania
środków unijnych (np.
miasteczko zabawy,
sklep dla dzieci itp.).
• Każda praca powinna
być opisana, tzn.
zawierać adres obiektu,
który jest jej tematem,
imię i nazwisko oraz
wiek autora.
• Każde dziecko może
przysłać 1–3 prac.
Termin
nadsyłania prac:
• Od 20 września do
19 listopada 2010.
• Na adres: MJWPU,
03-301 Warszawa,
ul. Jagiellońska 74,
z dopiskiem „Konkurs
– zmiany w mojej
okolicy”.
Najciekawsze prace
zostaną nagrodzone
i wyróżnione.
Informacje dotyczące
funduszy unijnych
w Województwie
Mazowieckim znajdują
się na stronie
www.mazowia.eu.
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dla rozwoju Mazowsza
Biuletyn współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych
zaprasza na „I Mazowieckie Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza” wszystkich zainteresowanych
dotacjami unijnymi. Podczas spotkania odbędą się:
• Targi dla osób zainteresowanych pozyskaniem funduszy unijnych
• Panele informacyjne, wymiana uwag i doświadczeń
• Wystawa fotograficzna prezentująca realizowane na Mazowszu inwestycje dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013
• Podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych na Mazowszu
12 października 2010 r.
Warszawa, Hala widowiskowo-sportowa Torwar
ul. Łazienkowska (pomiędzy Trasą Łazienkowską
i stadionem klubu piłkarskiego Legia Warszawa).
Wstęp bezpłatny
Informacja i rejestracja na stronie www.mazowia.eu.

Pokażmy razem, jak nasze działania dzięki dotacjom unijnym
zmieniają województwo!
Kampania współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
dla rozwoju Mazowsza

nakład 10 000; egzemplarz bezpłatny

