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Szanowni Państwo,

statystyki potwierdzają, że wydatkowanie funduszy w regionie znacznie
przyspieszyło. Świadczą o tym chociażby zawarte umowy oraz wysokość
wypłat dla beneficjentów z ostatniego kwartału, podczas którego Mazowiecka Jednostka wypłaciła beneficjentom programu RPO WM ponad
600 mln zł unijnej dotacji. To ponad czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Przez ostatnie dwa lata skutecznie nas Państwo przekonywali do swoich
pomysłów na efektywne wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mazowsze odrabia straty, a efekty wdrażanych projektów zaczynają przynosić wymierne korzyści. Codziennie
dokonywane są płatności dla wnioskodawców, a grono ostatecznych
beneficjentów stale się powiększa.
Z ogromnym zainteresowaniem śledzimy rozwój mazowieckich inwestycji, które są konsekwentnie realizowane zarówno przez samorządy,
jak i przedsiębiorców. Dlatego na łamach tej edycji biuletynu przedstawiamy kolejne projekty zrealizowane dzięki unijnej dotacji. Ponadto,
w biuletynie informujemy o istotnych dla beneficjenta zagadnieniach,
takich jak prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność, czy analiza
procedury odwoławczej.
W dziale Dobre praktyki znajdziecie Państwo reportaż z I Mazowieckiego Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza, które Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała z udziałem
beneficjentów RPO WM w dniu 12 października w hali warszawskiego
Torwaru. To nowatorskie wydarzenie stało się okazją do wymiany doświadczeń z beneficjentami. Chcieliśmy poznać Wasze opinie w kwestiach związanych z możliwościami korzystania z funduszy unijnych.
Pozwoliło to na zidentyfikowanie czynników wpływających na aktywne
zainteresowanie możliwościami uzyskania dotacji z funduszy UE na inwestycje w regionie. Podczas Forum rozmawialiśmy o dostrzeganych
przez Państwa barierach i szansach na ich efektywne wykorzystanie.
Życzę miłej lektury

Wiesław Raboszuk
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Nasze
priorytety
Wywiad z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Marcinem Kierwińskim

Panie Marszałku, od niedawna sprawuje Pan funkcję żeby utrzymać obecną tendencję. Nie jest to tylko zasługa
Wicemarszałka Mazowsza. Jak Pan ocenia stan wdra- organów wdrażających fundusze unijne ale również naszych
żania Regionalnego Programu Operacyjnego Woje- projektodawców. Ich sumienność w rozliczaniu otrzymawództwa Mazowieckiego 2007–2013?
nych dotacji i prawidłowa realizacja inwestycji ma ogromne
Wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Woje- znaczenie dla osiąganych przez województwo mazowieckie
wództwa Mazowieckiego 2007–2013 zajmuje się Mazowiecka wyników.
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydatkowanie
środków w ramach RPO WM oraz realizacja dofinansowa- które Działania i konkursy organizowane przez Manych już projektów poprawia się.
zowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
Obecnie naszym priorytetem jest sprawna obsługa realizo- cieszą się największym zainteresowaniem wśród bewanych inwestycji, szybka weryfikacja wniosku o płatność neficjentów?
i dobra współpraca z naszymi
Regionalny Program Operabeneficjentami. Pracujemy
Województwa MazoObecnie naszym priorytetem jest sprawna cyjny
nad usprawnianiem systemu
wieckiego 2007–2013 składa
obsługa realizowanych inwestycji, szybka się z siedmiu Priorytetów,
wypłat dla wnioskodawców,
aby nie opóźniać realizowaktóre są odpowiedzią na poweryﬁkacja wniosku o płatność i dobra
nych inwestycji. Wypracowatrzebę realizacji działań przywspółpraca z naszymi beneﬁcjentami.
liśmy dobry system wypłat
czyniających się do zwiękzaliczek dla beneficjentów,
szenia konkurencyjności rektóry wprowadziliśmy jako jedno z pierwszych województw.
gionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarcze
i przestrzennej województwa mazowieckiego. Każdy beneMazowsze było często krytykowane za powolne wy- ficjent z Mazowsza lub beneficjent zamierzający realizować
datkowanie funduszy strukturalnych. Teraz sytuacja projekty na terenie naszego województwa ma możliwość
chyba się zmieniła?
skorzystania z funduszy unijnych wybierając ten Priorytet
Mazowsze zajmuje szóste miejsce w wydatkowaniu fundu- i to Działanie, które są najbardziej odpowiednie dla realizaszy unijnych. Coraz szybciej i sprawniej wdrażamy Regio- cji jego planów.
nalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Z dotychczas ogłaszanych konkursów jako te, które cieszą
2007–2013. Świadczy o tym ilość i wartość projektów, które się największą popularnością wymieniłbym Działanie 1.5
z powodzeniem realizowane są na terenie naszego woje- „Rozwój przedsiębiorczości” i Działanie 2.3 „Technologie inwództwa. Obecnie nasze dane wskazują, że na Mazowszu formacyjne i komunikacyjne dla MSP”. Oprócz tego oczywizawarto około 800 umów na kwotę ponad 3 mld PLN (stan ście nabory w ramach Działań z Priorytetu 6 „Wykorzystanie
na 27.10.2010) dofinansowania z EFRR. Są to dane za dwa walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
lata, bo dwa lata temu MJWPU ogłosiła swoje pierwsze i rekreacji”, szczególnie Działanie 6.2 „Turystyka”, w ramach
konkursy. Przyśpieszyliśmy i osiągamy coraz lepsze wyniki. Działań z Priorytetu 7 „Tworzenie i poprawa warunków dla
Zawieramy kolejne umowy z beneficjentami. Przekazuje- rozwoju kapitału ludzkiego”. Teraz beneficjenci przygotowumy płatności i staramy się jak najszybciej nadrobić straty jący wnioski najczęściej pytają o aktualne konkursy, czyli
w stosunku do pozostałych województw. Ostatnie miesiące o nabory w ramach Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, enerpokazują, że jest lepiej, ale przed nami jeszcze dużo pracy getyka”.
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A Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”? Niedawno ogłoszono
po raz drugi nabór. To chyba nie jest zbyt popularne
wśród beneficjentów Działanie?
Podstawowym celem polityki klastrowej powinno być trwałe
podniesienie konkurencyjności lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki. Działanie 1.6 umożliwia podmiotom
z obszaru Mazowsza tworzenie i rozwijanie inicjatyw, które poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz profesjonalizację
przedsiębiorstw i instytucji, będą miały szansę osiągnąć
wspólnie więcej niż gdyby funkcjonowały samodzielnie.
Ale Działanie 1.6 jest nowym i trudnym tematem. Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe powinny wypracować metody
współdziałania. To, że liczba złożonych wniosków nie jest
duża nie znaczy, że nie widzimy możliwości i szansy na taką
kooperację. A Działanie 1.6 umożliwia jej nawiązanie.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
odbyła się niedawno konferencja zorganizowana przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego poświęcona
współpracy w organizacjach klastrowych. Wnioski jakie wyciągnęliśmy po konferencji potwierdzają zasadność i opłacalność tworzenia związków klastrowych. Mam nadzieję, że
ta inicjatywa zyska zwolenników i przeznaczone na ten cel
fundusze będą w pełni wykorzystane.

telefonów informacyjnych, pod które dzwoniąc mogą Państwo uzyskać informacje o wdrażanych lub planowanych
do wdrożenia Działaniach. Doskonałym źródłem informacji
są też szkolenia i spotkania organizowane przez Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów. Informacje o szkoleniach
również znajdują się na stronie MJWPU w zakładce „Szkolenia”. Wystarczy wejść na stronę, wybrać temat szkolenia
i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Tematyka szkoleń dostosowana jest często do Działań, które mają zostać niedługo
ogłoszone, więc udział w takim szkoleniu jest szansą dla
wnioskodawcy na ostateczną, poprawną weryfikację swojej
dokumentacji. Zachęcam też do udziału w konferencjach
organizowanych przez MJWPU. Ponadto na terenie Mazowsza funkcjonuje pięć Punktów Informacyjnych MJWPU.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z naszymi konsultantami.
Beneficjenci nie są pozostawieni sami sobie i bardzo się
staramy, aby przekaz informacji pomocny w przygotowaniu
dokumentacji i pozyskaniu dofinansowania był różnorodny
i dostosowany do potrzeb beneficjentów.

Czy dostrzega Pan już efekty poprawnie realizowanych
inwestycji?
Wielu beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy
w ramach inwestycji z Regionalnego Programu OperacyjMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unij- nego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 rozpoczęło
nych do końca 2010 roku planuje ogłosić jeszcze 8 już swoje inwestycje. 12 października br. na warszawskim
konkursów w ramach Regionalnego Programu Ope- Torwarze odbyło się „I Mazowieckie Forum dobrych praktyk
racyjnego Województwa Mazowieckiego. Czy ma Pan dla rozwoju Mazowsza”. Była to pierwsza tak duża impreza,
jakieś rady lub wskazówki dla beneficjentów, którzy która zgromadziła beneficjentów z terenu Mazowsza wdraprzygotowują się teraz do składania wniosków o dofi- żających projekty w ramach Regionalnego Programu Openansowanie?
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Było to
Zachęcam wszystkich aplikujących do wnikliwego zapo- bardzo ciekawe i pouczające spotkanie. Projektodawcy dzieznania się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WM lili się z nami i między sobą uwagami dotyczącymi wykorzy2007–2013 pod kątem kryteriów i wskaźników, które obo- stania środków unijnych wpływających na rozwój naszego
wiązują w ramach poszczególnych Działań. Warto pod tym województwa. 70 wystawców prezentowało efekty wykorzykątem ocenić możliwości
stania przyznanych dotacji.
realizacji projektu i tym saprzedsiębiorcy,
Zmienia się, pięknieje, ulepsza. Mazowsze Samorządy,
mym swoje szanse na otrzyzwiązki wyznaniowe… Prejest mi bardzo bliskie. Urodziłem się
manie dotacji. Po ukazaniu
zentowane projekty dotyczyły
się Dokumentacji konkurinfrastruktury drogowej, goi wychowałem na Mazowszu. Tutaj
sowej proszę zapoznać się
spodarki wodno-ściekowej,
kończyłem szkoły i zdobywałem wiedzę.
z jej treścią i szczegółowymi
szlaków turystycznych, parwytycznymi, które obowiązuków, stref aktywności gospoją Państwa w konkretnym naborze. Samo złożenie wniosku darczej, inwestycji w przedsiębiorstwach, infrastruktury
nie gwarantuje przyznania funduszy unijnych. Przejście pro- teleinformatycznej i e-usług, inwestycji w służbie zdrowia,
cedury konkursowej i podpisanie umowy o dofinansowanie w placówkach oświatowych… Każdy z tych projektów jest
jest tak naprawdę początkiem realizacji projektu. Wtedy ciekawy i bardzo potrzebny. I są to efekty poprawnie realizoprzed beneficjentem stoją kolejne wyzwania związane z pra- wanych inwestycji, które dostrzegam nie tylko ja, ale i inni
widłową realizacją i rozliczeniem projektu. Unijną dotację mieszkańcy Mazowsza.
należy traktować jak środki publiczne, które trzeba rozliczać
z dużą starannością.
Czyli Mazowsze rzeczywiście pięknieje?
Zmienia się, pięknieje, ulepsza. Mazowsze jest mi bardzo
Skąd beneficjenci mogą czerpać wiedzę na temat bliskie. Urodziłem się i wychowałem na Mazowszu. Tutaj
poprawnego przygotowania wniosku czy rozliczania kończyłem szkoły i zdobywałem wiedzę. Z tym wojewódzotrzymanej dotacji?
twem zawsze wiązałem swoją przyszłość. Jest to region
Najlepszym źródłem informacji jest Mazowiecka Jednostka o ogromnych możliwościach. Jest nie tylko europejskim
Wdrażania Programów Unijnych. Na stronie www.mazowia. centrum życia gospodarczego, finansowego czy polityczeu zamieszczane są wszystkie informacje pomocne w zapo- nego. To także miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie.
znaniu się nie tylko z podstawowymi założeniami RPO WM Chciałbym aby inwestycje realizowane w ramach Regio2007–2013. Na stronie MJWPU znajdują się też bieżące in- nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiecformacje dla tych, którzy już otrzymali dofinansowanie. Za- kiego 2007–2013 pomogły Mazowszu wyeksponować to, co
chęcam też do korzystania z podanych na stronie MJWPU najlepsze.
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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Odwołania
Tekst: Aneta Bogiel, Wydział Odwołań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 czerwca 2010 r. podjął uchwałę
nr 1381/359/10 zmieniającą Procedurę odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Zmiany dotyczą głównie sposobu interpretacji terminu „negatywna ocena”, o czym poniżej, oraz procedury ponownej
oceny wniosku w wyniku pozytywnego uwzględnienia odwołania. Znowelizowana
procedura przewiduje złożenie środków odwoławczych w ramach dwóch etapów:
etapu przedsądowego i etapu sądowego.

N

Przez negatywną
ocenę projektu
należy rozumieć
taką ocenę (lub
dany jej etap), której
wyniki nie pozwalają
na zakwaliﬁkowanie
projektu do
doﬁnansowania.
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a etapie przedsądowym Projektodawcom przysługuje prawo do złożenia protestu, który jest rozpatrywany przez
Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla
RPO WM, tj. Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Programów Unijnych. Po
otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianej jako
wyczerpanie środków odwoławczych
przewidzianych w systemie realizacji
programu operacyjnego Wnioskodawca ma prawo, już w ramach etapu sądowego, złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wyłącznie
w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w trakcie oceny
projektów. Prawo wniesienia skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przysługuje zarówno
Wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz
Instytucji Pośredniczącej.

fundusze europejs k i e d l a r o z w o j u M a z o w s z a

PROTeST
Protest przysługuje Wnioskodawcy, którego projekt został oceniony negatywnie. Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienił definicję negatywnej oceny.
Przez negatywną ocenę projektu należy
rozumieć taką ocenę (lub dany jej etap),
której wyniki nie pozwalają na zakwalifikowanie projektu do dofinansowania.
Za przykład negatywnej oceny projektu, od której przysługuje środek odwoławczy, należy zatem uznać przypadek,
w którym projekt przeszedł pozytywnie
wszystkie etapy oceny, ale nie został
zakwalifikowany do dofinansowania ze
względu na wyczerpanie puli środków
przewidzianych w ramach danego konkursu i w związku z tym został umieszczony na liście rezerwowej. Negatywnej
oceny wniosku nie należy natomiast
utożsamiać z sytuacją, w której projekt
uzyskał wystarczającą ilość punktów

Procedura przewiduje
możliwość odwoływania
się od wyników
oceny formalnej
projektu, w zakresie
oceny zgodności
złożonego projektu
z kryteriami formalnymi
zatwierdzonymi przez
Komitet Monitorujący
RPO WM.

Nadanie środka
odwoławczego
w urzędzie pocztowym
lub przez kuriera jest
równoznaczne z jego
wniesieniem.

i został zakwalifikowany do dofinansowania, jednak nie jest możliwa kontraktacja
z uwagi na wyczerpanie alokacji, o której
mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712). W takim
przypadku protest nie przysługuje.
Procedura przewiduje możliwość odwoływania się od wyników oceny formalnej
projektu, w zakresie oceny zgodności
złożonego projektu z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący RPO WM. Po ocenie wykonalności oraz po ocenie punktowej,
w skład której wchodzi ocena strategiczna i merytoryczna, Projektodawca może
odnieść się w proteście do kwestii proceduralnych.
Należy zaznaczyć, iż Instytucja rozpatrująca protest jest związana zakresem
protestu, tzn. dokonuje sprawdzenia poprawności przeprowadzonej oceny tylko
w zakresie tych kryteriów, które zostały
wskazane w proteście. Zarzuty dotyczące oceny w zakresie czysto merytorycznym nie podlegają weryfikacji w postępowaniu odwoławczym i, w przypadku
podniesienia ich w proteście, pozostają
bez rozpatrzenia.
Protest musi być wniesiony w formie
pisemnej, tzn. nie może być przekazywany drogą elektroniczną ani za pomocą faksu oraz musi być podpisany
w sposób czytelny przez Wnioskodawcę
lub przez osobę upoważnioną (w tym
przypadku do protestu załącza się upoważnienie pisemne, pełnomocnictwo).
Należy go złożyć do: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
z MJWPU pisemnej informacji o wynikach przeprowadzonej oceny wniosku
o dofinansowanie. Protest rozpatrywany jest w ciągu 30 dni (z zastrzeżeniem
§12 ust. 5 Procedury odwoławczej dla
wniosków o dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013). Nadanie
środka odwoławczego w urzędzie pocztowym lub przez kuriera jest równoznaczne
z jego wniesieniem. W takim przypadku
decyduje data stempla pocztowego lub
też dowodu nadania dokumentu. Termin
na rozpatrzenie protestu dostarczonego
za pośrednictwem poczty lub kuriera,
rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania
środka odwoławczego przez MJWPU.
Protest powinien zawierać:
• dane wnioskodawcy;
• tytuł projektu i numer wniosku o dofinansowanie projektu;
• wyczerpujące określenie zarzutów
odnoszących się do przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie
projektu ze wskazaniem, w jakim za-

kresie zdaniem wnioskodawcy ocena
złożonego wniosku nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy;
• dowody potwierdzające zarzuty opisane w proteście; a w przypadku dokumentów – kopie poświadczone „za
zgodność z oryginałem”;
• podpis wnioskodawcy.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż
w jednym proteście powinny znaleźć się
wszystkie zarzuty dotyczące określonego etapu oceny projektu.
Protest, który został wniesiony po terminie, do niewłaściwej instytucji lub
w sposób sprzeczny z pouczeniem nie
podlega rozpatrzeniu.
Skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego
Po otrzymaniu informacji o oddaleniu
protestu, równoznacznej z wyczerpaniem środka odwoławczego przewidzianego w systemie realizacji programu
operacyjnego, zgodnie z art. 3 §3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn.
zm.), wnioskodawca może wnieść skargę w tym zakresie do właściwego sądu
administracyjnego.
Skargę wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, należy wnieść bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu
administracyjnego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego przewidzianego w systemie realizacji programu operacyjnego (protest).
Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30
dni od dnia wniesienia skargi.
Sąd pozostawi bez rozpatrzenia sprawę, jeżeli skarga zostanie złożona po
terminie, będzie niekompletna lub
opłata sądowa nie zostanie uiszczona
w terminie.
Skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego
Wnioskodawca, właściwa instytucja
zarządzająca lub instytucja pośrednicząca może wnieść skargę kasacyjną
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Skarga kasacyjna
jest rozpatrywana w terminie 30 dni od
dnia jej wniesienia.
Szczegółowe informacje o wymaganiach i trybie rozpatrywania środków
odwoławczych znajdują się w dokumencie Procedura odwoławcza dla
wniosków o dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007–2013 (dostępnym
na stronie internetowej Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu).
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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Wniosek o PłatnośĆ
W poprzednich numerach zaprezentowane zostały zasady rozliczania wydatków.
Poniżej prezentujemy wzór formularza wniosku o płatność z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jego wypełnienia.
Jednocześnie informujemy, że wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie www.mazowia.eu.

Należy podać datę końcową
okresu, za jaki składany jest
wniosek (format dd-mmrrrr). Okres za jaki składany
jest wniosek nie musi obejmować pełnego miesiąca.
Wypełnienie pola nie jest wymagane w przypadku wniosku o pierwszą płatność zaliczkową. Najpóźniejszą datę
zapłaty wydatku wykazanego
we wniosku. W przypadku
wniosku o płatność końcową
data nie może być późniejsza niż dzień zakończenia
realizacji projektu określony
w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób, gdy
jedna osoba jest w stanie
udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące postępu finansowego oraz rzeczowego.

Należy wpisać okres realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie.
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Należy podać kwotę wydatków
objętych Wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (kwalifikowanych i niekwalifikowanych)
niewykazanych w Tabeli 14.

Wartość wydatków kwalifikowanych tożsama z Tabelą nr 14.

W tabeli należy wykazać dochód, który nie został określony na etapie składania wniosku
o dofinansowanie realizacji
projektu, który powstał podczas realizacji projektu lub został niedoszacowany na etapie
składania wniosku o dofinansowanie projektu.

Należy wpisać wysokość odsetek narosłych na rachunku
projektu od/w okresie rozliczeniowym (chyba że wspomniane odsetki stanowią
dochód beneficjenta, jak ma
to miejsce m.in. w przypadku
jednostek sektora finansów
publicznych).

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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W kolumnie 2 należy zamieścić krótki opis nt. stanu
realizacji poszczególnych zadań/etapów projektu, zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową.
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W kolumnach 3 i 4 należy odpowiednio przedstawić dane
o wydatkach ogółem i kwalifikowanych zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W kolumnach 5 i 6 prezentowane są wydatki ogółem i kwalifikowane
poniesione od początku okresu realizacji projektu.
Pola w kolumnach 7 oraz 8 przeliczane są automatycznie.

fundusze europej s k i e d l a r o z w o j u M a z o w s z a

Tabela dotyczy katalogu wskaźników realizacji projektu, do
których osiągnięć zobowiązał
się beneficjent na podstawie
umowy o dofinansowanie. Dlatego należy wpisać wskaźniki
zawarte wcześniej we wniosku
beneficjenta o dofinansowanie
i umowie o dofinansowanie.
Należy przedstawić informacje
o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, jakie beneficjent
planuje wykazać we wnioskach
o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach.
Jeżeli Wnioskodawca składa
końcowy wniosek o płatność,
w kolejnych 4 kwartałach należy wpisać wartość „0”.

Należy przedstawić informacje
o napotkanych problemach, jak
również środkach zaradczych,
które zostały podjęte w celu ich
ograniczenia/wyeliminowania.

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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Foto: 1, 3 − Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Jedlni, 2, 4 − Centrum Kultury Buddyjskiej w Grabniku koło Warszawy

Kościoły i Związki Wyznaniowe
Beneﬁcjentami Działania 6.1 „Kultura” RPO WM
Tekst: Redakcja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013
to nie tylko możliwość dofinansowania inwestycji w infrastrukturę, gospodarkę, rozwój przedsiębiorczości czy też technologie informacyjne. To także szansa na podejmowanie inicjatyw nakierowanych na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej oraz poprawę usług o charakterze
kulturalnym. Tego typu projekty mogą być realizowane w ramach Działania 6.1 „Kultura” RPO WM przez różne grupy beneficjentów, w tym przez Kościoły i Związki
Wyznaniowe.
ReNOWACJA kOŚCiOŁA ŚWiĘTegO kRzyŻA W WARSzAWie
Jednym z beneficjentów Działania 6.1 „Kultura RPO
WM” jest Parafia rzymskokatolicka Świętego Krzyża
w Warszawie. Realizuje ona projekt zatytułowany „Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako ważnego obiektu
dziedzictwa kultury narodowej”. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 19 256 674,12 złotych, z czego dofinansowanie w ramach RPO WM to 84,99% wydatków
kwalifikowalnych projektu, czyli 16 368 173,00 złotych.
Parafia Świętego Krzyża w Warszawie jest jednym z najważniejszych budynków sakralnych w Polsce. Kościół,
gdzie są przeprowadzane prace remontowe i konserwatorskie w ramach realizacji projektu, to monumentalna,
barokowa świątynia Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
górująca dwiema wysokimi wieżami nad Krakowskim
Przedmieściem. Kościół został zbudowany w XVI wieku
i był świadkiem wielkich wydarzeń historycznych w życiu stolicy i państwa polskiego. Spoczywają tu prochy
zasłużonych misjonarzy: Lamberta aux Couteaux, Bartłomieja Tarło czy Gabriela Baudouina. Leżą tu między
innymi Adam Kazimierz Czartoryski i Stanisław Mała12
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chowski. Złożone są też tutaj serca Fryderyka Chopina
i Władysława Reymonta. Stąd żegnano przed ostatnią
drogą Stanisława Kostkę Potockiego, Edwarda Odyńca,
Stanisława Moniuszkę, Karola Szymanowskiego, Pawła Jasienicę i wielu innych.
Kościół w wyniku burzliwych wydarzeń dziejowych
i wojen doznał wielu zniszczeń, a dzięki dofinansowaniu m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego możliwa jest jego
renowacja. Obecnie zakończono pierwszy etap prac remontowych realizowanych w ramach projektu, który
polegał na renowacji barokowej świątyni. Zakres prac
był wieloetapowy. Budynek Kościoła został oczyszczony ze starych farb, a następnie nałożono nową powłokę
imitującą tynk oraz na nowo pomalowano budynek. Rekonstrukcji zostały poddane wykusze balkonowe w lewej i prawej nawie Kościoła. Wymieniono też stolarkę
okienną. Nagrobki drewnianych rzeźb zostały poddane
konserwacji – wyszlifowano kamienie oraz odnowiono
złocenia wszystkich napisów. W związku z utrzymującą się wilgocią, która była przyczyną powstania korozji
biologicznej, obniżenia trwałości murów oraz pogor-

szenia parametrów mikroklimatu, przeprowadzono
prace izolacyjno-osuszeniowe na zewnątrz i wewnątrz
zabudowań kościelnych. Wymieniono instalację elektryczną, założono system ostrzegania pożarowego oraz
odnowiono żyrandole i kinkiety. Konserwację przeszły
także organy, konfesjonały, balustrady, ławki dla wiernych oraz podesty. Kolejnym etapem realizacji projektu renowacji Kościoła Świętego Krzyża, będzie przeprowadzenie prac remontowych w klasztorze i kościele
dolnym. Planowany jest montaż windy oraz budowa
pomieszczenia sanitarnego, dostosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Kościół Świętego Krzyża, znajdujący się w samym
centrum Warszawy, przy reprezentacyjnym Trakcie
Królewskim, dzięki przeprowadzonym w ramach projektu pracom remontowo-konserwatorskim, można już
podziwiać w nowej, świeżej odsłonie. Przeprowadzone
inwestycje zwiększyły atrakcyjność Kościoła, nie tylko
pod kątem jego funkcji sakralnej, ale także jako ważnego ośrodka kulturalno-historycznego. Dodatkowo
udało się podkreślić doniosłość tego miejsca oraz symboliczne wręcz znaczenie jakie Kościół odegrał w dziejach Polski.
NA SZLAKU WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W JEDLNI
Parafią, która również postanowiła wykorzystać możliwości jakie dają programy dofinansowane ze środków
Unii Europejskiej, jest Parafia rzymskokatolicka pw.
św. Mikołaja w Jedlni. Parafia realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Kultura” RPO WM zatytułowany
„Na tropie króla Władysława Jagiełły – renowacja cennego zabytku w Jedlni Poświętne z przystosowaniem
do rozwoju turystyki kulturowej”. Całkowita wartość
tej inwestycji wynosi 3 787 440,01 złotych, a poziom dofinansowania z RPO WM wynosi 2 979 200,27 złotych.
Projekt zakłada renowację i adaptację wpisanego do rejestru zabytków Kościoła pw. św. Mikołaja w Jedlni oraz
innych, istotnych z punktu widzenia tworzenia szlaku
historycznego, obiektów i zespołów zabytkowych. Konserwacji zostaną poddane zabytki ruchome, które na co
dzień są dostępne dla wiernych i zwiedzających. W jednej z krucht w świątyni wykonana zostanie sala poświęcona pamięci króla Władysława Jagiełły. Zagospodarowane zostanie również otoczenie Kościoła, na którym
powstanie skwer Jagiełły. Poza tym zmodernizowana
zostanie instalacja grzewcza i elektryczna w Kościele.
Zamontowane zostaną instalacja przeciwpożarowa oraz
sygnalizacja włamania i napadu. Realizacja założeń
projektu będzie skutkować usunięciem barier architektonicznych i uczyni Kościół dostępnym również dla
osób niepełnosprawnych ruchowo.
Miejscowość Jedlnia ma bardzo długą historię. Można
już ją było odnaleźć na mapie Polski w XIV wieku. Wiązało się to ze szczególnymi względami, jakimi według
legendy, darzył ją Król Władysław Jagiełło. Był on fundatorem pierwszego drewnianego kościoła w Jedlni,
na miejscu którego stoi dzisiejszy murowany zabytek
sakralny. Od czasów Jagiełły świątynia była dwukrotnie przebudowywana. Po raz pierwszy w XVIII wieku,
kiedy powstał murowany budynek na rzucie centralnym, który następnie rozbudowano w nawiązujący
do włoskiego renesansu trójnawowy kościół na planie
krzyża. Obecnie wyposażenie świątyni ma charakter
barokowy.
Kluczowym założeniem projektu realizowanego przez
Parafię w Jedlni jest wytyczenie szlaku Władysława Jagiełły. Historyczne korzenie miejscowości stały się inspiracją dla realizacji tej inicjatywy. Planowany szlak

docelowo ma prowadzić z Krakowa, przez Jedlnię i Lublin, do Wilna. W Jedlni, na turystów poszukujących
śladów historii, czeka już utworzony przy kościele
skwer im. Władysława Jagiełły z pomnikiem władcy
oraz sala poświęcona jego pamięci. Projekt ma opierać
się na współpracy ponadnarodowej – w celu stworzenia
kolejnych przystanków na szlaku została już nawiązana współpraca z Litwą, Ukrainą i Białorusią.  
Projekt szlaku Władysława Jagiełły wpisuje się w koncepcję turystyki kulturowo-historycznej. Jego celem
jest upowszechnianie wiedzy historycznej, poprzez
możliwość odwiedzania miejsc związanych z królem
Władysławem Jagiełłą i poznawania jego dokonań. Bez
wątpienia taka forma nauki rozwija wyobraźnię oraz
pobudza zainteresowanie dawnymi dziejami.
UNIKATOWE CENTRUM BUDDYJSKIE BENCIEN KARMA
KAMTZANG W GRABNIKU
Beneficjentem środków unijnych, przeznaczonych
na dofinansowanie inicjatyw o charakterze kulturalnym w Polsce mogą być również Związki Wyznaniowe. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej
udało się w Polsce stworzyć Centrum Kultury Buddyjskiej w Grabniku koło Warszawy. Projekt był realizowany w ramach Działania 6.1 „Kultura” RPO WM
przez Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang
w Polsce. Koszty tej inwestycji wyniosły 1 190 456,12
złotych, z czego wartość dofinansowania z RPO WM
to 999 999,99 złotych. Inwestycja została zakończona
w czerwcu 2010 roku.
Beneficjent tego projektu – Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang, który od 1994 roku jest formalnie
zalegalizowany w Polsce jako związek wyznaniowy, gromadzi wokół siebie ludzi, którzy praktykują buddyzm
tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang.
Związek zrzesza obecnie ok. 2000 wiernych w Polsce.
Działalność Związku Buddyjskiego koncentruje się na
tworzeniu warunków do studiowania i praktykowania
nauk Buddy, propagowaniu buddyjskich zasad etycznych i moralnych oraz tworzeniu warunków do praktykowania medytacji grupowych i indywidualnych.
W wyniku realizacji projektu powstał budynek Centrum Kultury Buddyjskiej o powierzchni użytkowej
469,70 m². Jest to budynek jednopiętrowy ze strychem,
przystosowany do korzystania przez osoby z dysfunkcjami ruchowymi. W Centrum znajduje się duża sala
projekcyjna, wystawowa, prezentacyjna wyposażona
w sprzęt audiowizualny. Jest tam także czytelnia na 10
miejsc – z czterema stanowiskami komputerowymi oraz
biblioteka i pomieszczenie magazynowe umożliwiające
przechowywanie zbiorów, eksponatów i rekwizytów.
Bez wątpienia Centrum Kultury Buddyjskiej jest unikalnym ośrodkiem kultury w skali regionu, jak i całej
Polski. Stworzenie takiego ośrodka pozwala poszerzyć
ofertę kulturalną o nowe dziedziny i ułatwia dostęp do
innych kręgów kulturowych. To ważny projekt, ponieważ wiedza o innych religiach jest cenna dla każdego
społeczeństwa w celu krzewienia tolerancji, wzajemnego zaufania oraz akceptacji.
W obliczu zjawiska powszechnej globalizacji kultura
staje się czynnikiem, który tworzy tożsamość miejsc.
Inwestycje w zakresie kultury są ważne dla społeczeństwa ponieważ poprzez identyfikację z określonymi
przedsięwzięciami budują poczucie przynależności.
Regionalny Pogram Operacyjny Województwa Mazowieckiego stwarza możliwość realizacji niepowtarzalnych projektów wzbogacających ofertę kulturalną województwa mazowieckiego.
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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i Forum
mazoWieckie
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała 12 października 2010 roku na warszawskim Torwarze „I Mazowieckie Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza”. Była to szansa na spotkanie beneficjentów, ekspertów
i innych osób zainteresowanych dotacjami unijnymi. Podczas imprezy odbyła się
premiera teledysku „Nowsze Mazowsze” promującego targi oraz wystawa fotograficzna realizowanych projektów. W trakcie zorganizowanych warsztatów można
było zdobyć praktyczną wiedzę o funduszach.

C
Zapraszamy do
obejrzenia teledysku
„Nowsze Mazowsze”
w wykonaniu Kayah,
Noviki, Mai Kleszcz,
Andrzeja Krzywego,
Kuby Badacha,
Squbassa na YouTube –
proﬁl MJWPUTUBE.
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elem organizacji pierwszego Forum
była promocja projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego dofinansowanych ze środków UE.
Zgromadzenie w jednym miejscu ekspertów,
doświadczonych już beneficjentów oraz innych osób żywo zainteresowanych tematyką
funduszy UE umożliwiło nawiązanie dyskusji
dotyczącej szans i barier powstających w procesie wykorzystania funduszy.
Podczas targów swoje stoiska zaprezentowało ok. 70 wystawców będących beneficjentami środków unijnych na terenie Mazowsza.
Byli wśród nich samorządowcy, przedsiębiorcy oraz inne instytucje. Każdy z beneficjentów miał swoje stoisko, gdzie prezentował realizowane projekty współfinansowane przez
Unię Europejską. Osoby zainteresowane
mogły podejść i zapytać o to jak rozpocząć
starania o unijne dotacje, na co zwrócić uwagę, jakie istnieją zagrożenia i czego należy się
spodziewać w związku z realizacją inwestycji.
Podczas Forum, na stoiskach Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
uczestnicy mieli także możliwość uzyskania
fachowych informacji od ekspertów na temat
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zasad finansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Forum zostało uroczyście zainaugurowane
przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Marcina Kierwińskiego. Następnie
organizatorzy zaprezentowali teledysk promujący inwestycje RPO WM na terenie Mazowsza. Słowa do piosenki „Nowe Mazowsze”
napisała Kayah, a wykonali ją znani artyści,
jak Novika, Maja Kleszcz, Andrzej Krzywy,
Kuba Badach, Squbass oraz sama autorka
tekstu – Kayah. Dużym zaskoczeniem dla odwiedzających targi oraz wystawców była wizyta gwiazd śpiewających promocyjny utwór.
Podczas Forum odbyły się również bardzo
ciekawe warsztaty panelowe. Pan Ewaryst
Kowalczyk – ekspert z zakresu finansów publicznych, wygłosił wykład dotyczący najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów we wniosku o dofinansowanie. Kolejne
panele prowadzone były przez pracowników
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ich tematyka dotyczyła poprawnego przygotowania wniosku o płatność
oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

miasto gmina

szydłoWiec

G

mina Szydłowiec realizuje w ramach Priorytetu I, Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod
działalność gospodarczą” RPO WM dwa projekty. Oba
dotyczą poprawy infrastruktury na terenie gminy.
Pierwszy projekt „Poprawa dostępności strefy działalności
gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej”
zakłada stworzenie odpowiednich warunków do całotygodniowego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez
przebudowę placu targowego w mieście Szydłowiec. Podjęte
działania umożliwią poprawę warunków pracy i standardu
świadczonych usług, a tym samym wzrost zatrudnienia. Wartość projektu przedstawia się na poziomie 3 517 016,85 PLN,
z czego dofinansowanie wynosi 2 989 464,32 PLN.
Celem drugiego realizowanego przez Gminę projektu pn.
„Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator
Przedsiębiorczości w Szydłowcu” jest poprawa warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy.
Działania podejmowane w ramach projektu będą prowadzić
do stworzenia kompleksu gospodarczego zorientowanego na
wspieranie nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie, odpowiedniej do potrzeb, powierzchni na działalność
gospodarczą, obsługę biurową i usługi wspierające biznes.
Projekt ma wartość 1 540 906,51 PLN, a kwota dofinansowania
w tym przypadku wynosi 1 228 702,62 PLN.

gruPa kk
kochanoWski

J

ednym z przedsiębiorców prezentujących się na Forum była spółka Grupa KK Kochanowski. Realizuje ona
projekt zatytułowany „Wzrost konkurencyjności spółki
Grupa KK Kochanowski dzięki implementacji innowacyjnej
technologii maszynowej obróbki trudnych i nietypowych prac
introligatorskich”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu I, Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Wartość inwestycji to 2 684 000,00 PLN, a otrzymane dofinansowanie to
1 320 000,00 PLN. Inwestycja ukierunkowana jest na wzrost
poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu technologii maszynowej obróbki trudnych i nietypowych
prac introligatorskich z wykorzystaniem zaawansowanych
technologicznie maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzenie innowacyjnej technologii pozwoliło na rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o innowacyjne grupy produktowe, reprezentujące nowy poziom
zaawansowania technologicznego.
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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gmina

białobrzegi

ŻyrardóW
N

a terenie gminy Żyrardów jest realizowany projekt pod
nazwą „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy
i Kręgielni w Żyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1 „Kultura” RPO WM. Obiekty Resursy i Kręgielni to unikatowe w skali
europejskiej, jedne z najcenniejszych i najstarszych zabytków
architektury przemysłowej znajdujące się na terenie zespołu
XIX-wiecznej osady fabrycznej w Żyrardowie. Przedmiotem projektu jest remont, modernizacja i adaptacja budynków Resursy
i Kręgielni wraz z najbliższym otoczeniem. W zrewaloryzowanym budynku Resursy znajdzie się reprezentacyjna sala widowiskowo-teatralna, sale prób teatralno-tanecznych, kameralne
sale klubowe oraz pomieszczenia Centrum Informacji Kulturalnej. W budynku Kręgielni zlokalizowana zostanie również stała
wystawa dotycząca historii Żyrardowa, której przygotowaniem
zajmie się Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
Celem projektu jest przywrócenie budynkom ich pierwotnej, kulturalno-artystycznej funkcji oraz utworzenie niepowtarzalnego
na skalę regionu ośrodka kultury. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia udziału mieszkańców w życiu kulturalnym,
zwiększenia i poprawy jakości oferty kulturalnej oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu.
Całkowita wartość realizowanego w Żyrardowie projektu to
14 842 102,39 PLN, z czego kwota dofinansowania z RPO WM
wynosi 6 999 535,49 PLN.
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G

mina Białobrzegi realizuje dwa projekty w ramach RPO
WM. Pierwszy z nich „Gospodarka wodno-ściekowa
w mieście Białobrzegi, gm. Białobrzegi” jest realizowany w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPO WM. Przedmiotem tego projektu jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej, rozbudowa ujęcia
wody oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Realizacja
przedsięwzięcia spowoduje znaczący przyrost i poprawę stanu
infrastruktury, polepszenie stanu środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, a w konsekwencji poprawę warunków życia mieszkańców gminy. Całkowita wartość inwestycji
wynosi 12 362 460,76 PLN, z czego 10 505 295,57 PLN pochodzi
ze środków RPO WM.
Drugi realizowany na terenie gminy Białobrzegi projekt, dotyczy Priorytetu V, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” RPO WM
i otrzymał tytuł „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”.
Wartość inwestycji wynosi 3 616 970,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków RPO WM jest na poziomie 2 369 115,35 PLN.
Projekt ma na celu przywrócenie dotychczasowej funkcji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszaru starej części miasta Białobrzegi, poprzez przeprowadzenie
kompleksowego remontu i zmodernizowania zabudowy i przestrzeni publicznej. Planowane zmiany wiążą się bezpośrednio
z rozwojem gospodarczym i społecznym miasta i okolic, co
pozwoli zapewnić warunki dla zrównoważonego rozwoju gminy
i zapobiegnie zjawiskom marginalizacji i stagnacji.

POWIAT

ciechanoWski

gmina

WiązoWna
P

odczas targów gmina Wiązowna prezentowała 3 projekty
dofinansowane ze środków RPO WM.
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa–Lwów poprzez budowę dróg gminnych
w Gminie Wiązowna” jest realizowany w ramach Priorytetu
III, Działanie 3.1 RPO WM „Infrastruktura drogowa”. Wartość
tej inwestycji to 15 922 427,91 PLN, z czego kwota dofinansowania to 12 737 942,32 PLN. Przedmiotem tego projektu jest
budowa ulic i dróg w czterech miejscowościach gminy Wiązowna. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz polepszenia
połączeń komunikacyjnych, a dobry stan techniczny dróg będzie skutkował poprawą warunków prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie gminy.
Kolejny dofinansowany projekt to projekt zatytułowany „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof
drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
w Rejonie D.K. nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu gminy Wiązowna”. Jest on realizowany w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.4
RPO WM „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”. Głównym założeniem projektu jest skuteczne zapobieganie
potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie ich skutków poprzez
zakup 3 specjalistycznych wozów bojowych dla 3 jednostek OSP
w gminie. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 2 597 630,00
PLN a kwota dofinansowania to 2 207 560,50 PLN.
Trzeci prezentowany przez gminę projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 RPO WM „Kultura”. Jego całkowita wartość to 10 629 199,15 PLN, a kwota dofinansowania
to 5 999 656,26 PLN. Projekt „Budowa Wiązowskiego Centrum
Kultury – zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza”, dzięki stworzeniu odpowiedniej infrastruktury, umożliwi
rozszerzenie oferty kulturowo-programowej gminy Wiązowna.

P

owiat Ciechanowski podczas Forum prezentował projekt
realizowany w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.4 RPO
WM „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”. Jego tytuł to „Wsparcie techniczne regionalnego systemu
reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie
do prowadzenia akcji ratowniczych”. W ramach realizacji zaplanowanych działań zostaną zakupione: ciężki samochód do
ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do prowadzenia
działań podwodnych i na powierzchni zbiorników wodnych.
Celem projektu jest dążenie do zwiększenia efektywności prowadzonych działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów i innych tego typu zdarzeń. Wartość
inwestycji to 2 529 380,01 PLN, a kwota dofinansowania wynosi
2 149 720,00 PLN.

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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POWIAT

PłoŃski

P

owiat płoński podczas Forum zaprezentował 5 projektów
drogowych realizowanych w ramach Priorytetu III, Działanie 3.1 RPO WM ,,Infrastruktura drogowa”:
• „Przebudowa dróg powiatowych warunkiem dalszego rozwoju turystyki i gospodarki w gminie Nowe Miasto”. Wartość
tej inwestycji to 1 755 271,88 PLN, a kwota dofinansowania
wyniosła 1 279 087,57 PLN;
• „Poprawa warunków życia mieszkańców i spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia i gminy Naruszewo z drogą
krajową Nr 10 i Nr 50 poprzez przebudowę drogi powiatowej
Wilamowice–Przemkowo–Stachowo”. Wartość całkowita
projektu wyniosła 2 302 715,58 PLN, a dofinansowanie z UE
było na poziomie 1 725 115,18 PLN.
• „Przebudowa drogi Druchowo–Koziebrody jako warunek poprawy spójności komunikacyjnej i gospodarczej pomiędzy
powiatem płońskim i płockim, w nawiązaniu do trasy krajowej Nr 10”. Całkowita wartość tej inwestycji to 1 328 505,12
PLN, z czego dofinansowanie z funduszy UE wyniosło
988 704,91 PLN.
• „Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego
poprzez przebudowę drogi powiatowej Garwolewo–Komsin
jako warunek rozwoju rolnictwa i alternatywnych źródeł dochodu mieszkańców gminy Czerwińsk”. Wartość tego projektu wyniosła 2 166 875,05 PLN, a kwota dofinansowania
była na poziomie 1 605 816,10 PLN.
• „Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych i gminnych z drogą krajową Nr 7 poprzez przebudowę drogi Pilitowo–
Poczernin”. Wartość tej inwestycji to 1 599 860,09 PLN, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 129 901,61 PLN.
Wszystkie projekty zrealizowane zostały do czerwca 2010 roku.
Dzięki dofinansowaniu wybudowano 21 km dróg w gminach:
Naruszewo, Dzierzążnia, Płońsk, Nowe Miasto, Czerwińsk nad
Wisłą i Raciąż.
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POWIAT

siedlecki
P

owiat siedlecki prezentował projekt drogowy, który był
realizowany w latach 2007–2010 w ramach Priorytetu III,
Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WM. Projekt
pod tytułem „Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy–
Przesmyki w powiecie siedleckim” miał wartość 12 601 713,44
PLN, z czego dofinansowanie z EFRR wyniosło 10 707 904,92
PLN. Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej nr
3622W Mordy–Przesmyki w powiecie siedleckim na długości
9,3 km. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków
jazdy na obszarze realizacji projektu, jak również przyczyni się
do podniesienia atrakcyjności regionu oraz jego dostępności
inwestycyjnej.

Forum dobrych Praktyk

skomentoWali:

G

Wiesław Raboszuk
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych

łównym celem dzisiejszego wydarzenia jest możliwość wymiany doświadczeń między beneficjentami w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Wszyscy, którzy zechcieli
przyjechać do Warszawy i pokazać swoje projekty powinni być dumni z tych zrealizowanych inwestycji, które zmieniają na lepsze nasze województwo. A jest się czym chwalić.
W ramach ogłoszonych do tej pory konkursów zostało złożonych ponad 4400 wniosków na
łączną kwotę dofinansowania ok. 16,3 mld zł. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisała już ok. 800 umów o dofinansowanie w ramach RPO WM. Wartość tych projektów przekracza 4,6 mld zł. Unijne pieniądze wspierają m.in. infrastrukturę
drogową, służbę zdrowia, sektor kultury i nauki, przedsiębiorców, jak również wpływają na
ochronę środowiska. Dzięki ich realizacji zmieniają się mazowieckie miasta, gminy, wsie.
Podczas dzisiejszego Forum chcemy poznać opinie samorządowców, przedsiębiorców
i pozostałych grup beneficjentów w kwestiach związanych z możliwościami korzystania
z funduszy unijnych. Pozwoli to na zidentyfikowanie czynników wpływających na aktywne
zainteresowanie możliwościami uzyskania dotacji z funduszy UE na inwestycje w regionie.
Podczas Forum chcemy także porozmawiać o dostrzeganych przez wnioskodawców barierach i szansach na ich efektywne wykorzystanie.

I

Teresa Maria Bogiel
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego

Mazowieckie Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza to doskonała inicjatywa
łącząca stworzenie platformy, na której beneficjenci mają szansę poznać się i wymienić doświadczeniami, jak również jest to najlepszy sposób na pokazanie jak wdrażanie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego znacząco wpływa
na realizację inwestycji w naszym województwie. Zaskoczona byłam dużą ilością wystawców, którzy zaprezentowali już ukończone projekty. Beneficjenci reprezentowali chyba
wszystkie miasta i gminy Mazowsza. Oczywiście zwróciłam szczególną uwagę na projekty
z obszaru ochrony zdrowia. Nie jest tajemnicą, że wiele szpitali, przychodni czy innych
placówek medycznych wymaga remontów, doposażenia w specjalistyczny sprzęt, wdrożenia systemów informatycznych. Z przyjemnością przyglądałam się już zrealizowanym
projektom: nowe budynki, nowoczesne wyposażenie, udogodnienia dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Dzięki mazowieckiemu RPO poprawimy jakość i poszerzymy ofertę
usług, ilość wykonywanych badań, dostępność do placówek. Takie spotkania jak I Mazowieckie Forum dobrych praktyk powinny odbywać się częściej, bo jest to nie tylko szansa
na wymianę doświadczeń, udział w ciekawych panelach czy warsztatach, a równocześnie
jest to spotkanie motywujące do brania przykładu z tych, którzy pozyskali już dofinansowanie z funduszy europejskich i mogą poszczycić się dobrze zrealizowanymi inwestycjami.

P

Wojciech Jabłoński
V-ce Prezes Zarządu Związku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza

rzeglądając strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dowiedziałem się o tym przedsięwzięciu. Postanowiłem, że odwiedzę Torwar i zobaczę co
to jest… Zostałem mile zaskoczony. Profesjonalne stanowiska beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z materiałami promocyjnymi nie tylko o realizowanych projektach, ale także o mieście, powiecie, organizacji
reprezentowanych przez uczestników oraz udział wójtów, burmistrzów, starostów, szefów
firm, instytucji oświaty i kultury to na pierwszy rzut oka widok niecodzienny. Była to też
forma marketingu terytorialnego, ale także swoista demonstracja RPO WM w połowie
okresu programowania. Byłem mile zaskoczony dyskusjami jakie toczyły się w obrębie
stanowisk wystawienniczych, jak i obok przy stolikach. Mówiono o trudnościach w realizacji projektów, wymieniano się pomysłami oraz nabytymi doświadczeniami. Mogłem w tych
dyskusjach uczestniczyć, bo spotkałem wśród tych osób wielu swoich przyjaciół i znajomych. Z wieloma współpracowałem lub współpracuję.
Taka impreza jest potrzebna. Można by ją połączyć w przyszłości z pokazaniem możliwości pomocy dla przedsiębiorców nie tylko ze środków unijnych, przez takie organizacje
jak Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecka Agencja Energetyczna, ale także te spoza obszaru oddziaływania samorządu
wojewódzkiego, jak Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytem Technologicznym, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Związek Banków Polskich. Należy także zastanowić się czy na takiej imprezie nie można kojarzyć partnerów w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Przecież samorządy mają wiele potrzeb, które ze względu na ograniczenia nie tylko środków nie zostaną sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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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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

W oFercie mjWPu nastĘPujące szkolenia:
sPecjalistyczne szkolenia jednodnioWe:

• Szkolenie „Ustawa o finansach publicznych w projektach RPO WM”
Program szkolenia obejmuje m.in. zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych oraz nowych formach
organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz informacje o dotacjach i kontroli zarządczej.
• Szkolenie „Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach RPO WM”
W programie: szczegółowe przepisy odnoszące się do partnerstwa publiczno-prywatnego, finanse publiczne, charakterystyka zadań
sektora publicznego i ich finansowanie oraz aspekty prawne przygotowania projektów PPP.

sPecjalistyczne szkolenia dWudnioWe:

• Szkolenie „Biznesplan w RPO WM”
Program szkolenia obejmuje m.in. diagnozę przedsiębiorstwa przygotowującego biznesplan, funkcje biznesplanu pod kątem RPO
WM, budowanie przewagi konkurencyjnej, opracowanie rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych dla
przedsiębiorstwa, badanie wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
• Szkolenie „Dokumentacja środowiskowa w RPO WM”
Warsztaty obejmują wymiar praktyczny, formalno-prawny i proceduralny, jak również udział społeczny w procesie oceny
oddziaływania na środowisko.
• Szkolenie „Procedury finansowo-księgowe w RPO WM”
W programie zawarte są informacje dotyczące m.in. elementów umowy o dofinansowanie i wniosków o płatność; zasady
kwalifikowania i przebiegu realizacji projektów, jak również warsztat dot. opisywania dokumentów księgowych.
Szczegółowe informacje na temat powyższych szkoleń na stronie www.mazowia.eu

szkolenia dla konsultantóW jednostek samorządu terytorialnego:

• Cykl szkoleniowy obejmuje zagadnienia na temat zarządzania projektem, budżetu zadaniowego,
partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, studium wykonalności, jak również
procedur finansowo-księgowych, biznesplanu oraz dokumentacji środowiskowej w projektach RPO WM.
Szczegółowe informacje o cyklu szkoleń dla konsultantów jst na stronie www.apexnet.ecorys.pl
Wydatek 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
dla rozwoju Mazowsza

TeRMiN NADSyŁANiA PRAC: do 19 listopada 2010.
NA ADReS:
MJWPU, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,
z dopiskiem „Konkurs – zmiany w mojej okolicy”.

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.

PLASTYCZNY

konkurs

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu
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