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Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do lektury ostatniego w tym roku
biuletynu „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.
Rok 2010, kolejny rok wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013,
właśnie się kończy. MJWPU analizuje dotychczasowe dokonania w zakresie złożonych dokumentów projektowych.
W listopadzie odbyła się Konferencja podsumowująca
stopień wdrażania RPO WM w perspektywie finansowej
2007–2013. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 jest jednym z 16 programów, które realizują Strategię Rozwoju Kraju na lata
2007–2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007–2013. Dofinansowane i realizowane projekty są odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W naszym biuletynie
z dumą prezentujemy Państwu działania podjęte przez beneficjentów. Jest to dowód na to, że nasze decyzje były słuszne, a Państwo korzystając z możliwości RPO WM 2007–2013
z powodzeniem realizujecie swoje cele i wszyscy przyczyniacie się do rozwoju województwa mazowieckiego. W biuletynie grudniowym, w dziale Dobre praktyki, prezentujemy

Państwu przedsiębiorców, którzy otrzymali dofinansowanie
w ramach Działania 1.5. Jest to najliczniejsza grupa naszych beneficjentów. Dotacje dla przedsiębiorców to ważny
element polityki rozwoju naszego województwa. W regionie
Mazowsza ulokowane są praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Wspierając tę sferę gospodarki przyczyniamy się do
zwiększenia atrakcyjności województwa. Chciałabym również zwrócić Państwa uwagę na obowiązek informacji i promocji nt. realizowanych projektów, który wynika z umowy
o dofinansowanie. Warto już na etapie przygotowywania inwestycji wziąć pod uwagę wszystkie obowiązki przewidziane do wypełnienia w zakresie prawidłowego informowania i promowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Zapraszam do zapoznania się z wynikami konkursu Zmiany
w mojej okolicy. Dziękuję wszystkim młodym Mazowszanom za zaangażowanie, pomysłowość i wszystkie nadesłane prace. Wybór był tak trudny, że postanowiliśmy stworzyć
na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych galerię, gdzie zaprezentujemy wszystkie prace,
które do nas nadeszły. Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam już do kolejnych biuletynów w 2011 roku.

Ilona Nasiadka

Z

okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
w imieniu własnym i pracowników Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
składam Państwu serdeczne życzenia.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
Wiesław Raboszuk
Dyrektor MJWPU
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Podsumowanie 2010 roku
we wdrażaniu
RPO WM 2007-2013
Wywiad z Wiesławem Raboszukiem
Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

minęły już przeszło dwa lata od momentu, kiedy ma- Największą falę naboru wniosków mamy już za sobą. Obeczowiecka jednostka Wdrażania Programów unijnych ne zadania to sprawna obsługa realizowanych inwestycji,
uruchomiła pierwsze nabory wniosków w ramach re- w tym szybka weryfikacja wniosków o płatność i dobra
gionalnego Programu operacyjnego Województwa współpraca z naszymi beneficjentami. Ustawicznie pracujemy nad usprawnianiem systemu
mazowieckiego. Co udało
wypłat dla wnioskodawców, aby nie
się zrealizować w tym czaWspierając beneficjentów
sie?
opóźniać realizowanych inwestycji.
Mazowiecka Jednostka
Udało nam się wypracować bardzo
Pierwsze konkursy w MJWPU
dobry system wypłat zaliczek dla
ogłosiliśmy 30 czerwca 2008
Wdrażania Programów Unijnych
beneficjentów. Taką dogodność
roku. Od tej chwili był to barorganizuje bezpłatne,
wprowadziliśmy jako jedno z pierwdzo pracowity okres. W sumie zorganizowaliśmy już 32 specjalistyczne szkolenia i warsztaty na szych województw.
nabory wniosków w ramach
terenie całego województwa.
Gdzie jest najwięcej inwestycji
regionalnego programu. WarW 2010 roku skorzystało z nich prawie realizowanych dzięki wsparciu
to zaznaczyć, że w tym czasie
5 tysięcy osób.
funduszy unijnych?
razem z projektami kluczowyRegionalny Program Operacyjny
mi zaangażowanie wyniosło
już 95% dostępnych środków na lata 2007–2013. Mazowiec- Województwa Mazowieckiego został tak skonstruowany,
ka Jednostka oprócz wdrażania programu RPO WM zaj- aby środki unijne równomiernie wspierały realizację inwemuje się również przekazywaniem beneficjentom środków stycji w najważniejszych dla województwa obszarach, m.in.
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach kompo- w dziedzinie infrastruktury drogowej, przedsiębiorczości,
nentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludz- przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Unijne
ki. Dotychczas Jednostka obsłużyła w sumie prawie 17 tys. wsparcie kierowane jest także dla kultury, turystyki oraz
unijnych projektów, z czego niemalże 12,3 tys. z programu edukacji. Korzystają z niego także mazowieckie placówki
ochrony zdrowia.
wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w regionie.
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Kto najczęściej korzystał z unijnej dotacji w ostatnich
dwóch latach? Więcej wniosków składają samorządy
czy przedsiębiorcy?
Konkursy były skierowane zarówno do przedsiębiorców,
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jak i szpitali i szkół.
Największym zainteresowaniem na Mazowszu cieszył się
konkurs dotyczący rozwoju przedsiębiorczości. W dwóch
naborach o 165 milionów euro aplikowało ponad 1700 beneficjentów.
Intensywne wsparcie kierowane jest także na inwestycje
w obszarze infrastruktury drogowej. Na budowę dróg gminnych i powiatowych przeznaczono ponad 200 mln euro.
Dzięki unijnej dotacji mazowieckie samorządy otrzymają na
gospodarkę wodno-ściekową blisko 90 mln euro.

Beneficjenci mają obowiązek realizowania swoich płatności zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
który stanowi załącznik do umowy. Niestety nie wszyscy
projektodawcy wywiązują się z tych zapisów. Wnioski
o płatność składane są nieterminowo, co opóźnia realizację programu i blokuje pozostałym wnioskodawcom zawarcie z nami umowy na unijne dofinansowanie.
Czy podejmujecie Państwo działania, aby ograniczyć
tę tendencję?
Możliwości, niestety, mamy ograniczone. Oczywiście apelujemy do beneficjentów o to, by terminowo rozliczali swoje
projekty, jednak nasze apele spotykają się z różnym odzewem. Jako jedno z pierwszych województw opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej www.mazowia.eu tzw.
czarną listę, czyli wykaz projektów opóźniających realizację
RPO WM, podając do publicznej wiadomości informację,
które podmioty nie realizują projektu zgodnie z harmonogramem, a tym samym blokują drogę po unijną dotację pozostałym wnioskodawcom.

Wiemy, że jednym z największych beneficjentów unijnego euro jest Warszawa. A jak sobie radzą pozostałe
regiony województwa?
To prawda, że beneficjenci z Warszawy świetnie sobie radzą z pozyskiwaniem środków unijnych.
Z ostatnich statystyk wynika, że
warszawscy wnioskodawcy stanoRegionalny Program
wią prawie 20% wszystkich beneOperacyjny Województwa
ficjentów RPO. Wyróżniającym się
podmiotem jest z pewnością m.st.
Mazowieckiego został tak
Warszawa, która realizuje wiele
skonstruowany,
ciekawych inwestycji.
Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpływają
wnioski o dofinansowanie z całego
województwa mazowieckiego. Mamy
podpisane dziesiątki umów z każdego subregionu Mazowsza. Porównując skuteczność beneficjentów z poszczególnych subregionów, można
powiedzieć, że zdecydowanym liderem w liczbie podpisanych umów
jest region ostrołęcko-siedlecki, który podpisał 179 umów o wartości dofinansowania 621 mln zł. Na drugim
miejscu uplasowali się beneficjenci
z Warszawy. Ci z kolei podpisali 141
umów o wartości unijnej pomocy
464 mln zł. Trzecie miejsce zajmuje
region ciechanowsko-płocki, który
podpisał już 132 umowy, pozyskując
w ten sposób 488 mln zł unijnego
wsparcia.

aby środki unijne
równomiernie wspierały
realizację inwestycji
w najważniejszych
dla województwa obszarach,
m.in. w dziedzinie infrastruktury
drogowej, przedsiębiorczości,
przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska.
Unijne wsparcie kierowane
jest także dla kultury,
turystyki oraz edukacji.
Korzystają z niego
także mazowieckie
placówki ochrony zdrowia.

Program, który wdrażamy ma na
celu zrównoważony rozwój całego województwa. Dzięki zatwierdzanym do dofinansowania
inwestycjom, Mazowiecka Jednostka przekazuje na bieżąco
środki dla beneficjentów z całego regionu.
Panie Dyrektorze, mówi się o tym, że fundusze unijne
w tej perspektywie już się kończą i wchodzimy w okres
rozliczeń projektów unijnych, jak beneficjenci sobie
z tym radzą?
To prawda. Zaangażowaliśmy już 95% dostępnych środków z RPO. Przeznaczamy je na wsparcie zatwierdzonych
dotychczas projektów i na inwestycje, które wyłonimy do
dofinansowania w efekcie tegorocznych konkursów oraz na
projekty kluczowe.

Na tej liście znajdują się beneficjenci, którzy nie wywiązują się
z zapisów umowy, tzn. nie składają w zadeklarowanym przez siebie terminie wniosków o płatność
(wniosków o płatność zaliczkową/
wniosków o refundację poniesionych wydatków). Jeżeli umowa
jest podpisana to beneficjent ma
zagwarantowane/zabezpieczone
środki na realizację projektu. Gdy
nie złoży w terminie wniosku, nie
otrzymuje środków, a co za tym
idzie środki przeznaczone na jego
projekt są zablokowane i nie można wykorzystać ich na inne projekty, oczekujące na zawarcie z nami
umowy.
Nieustannie współpracujemy z beneficjentami nad prawidłową realizacją i rozliczeniem poszczególnych etapów projektu. To trudne
zadanie, bo nie każdy zdaje sobie
sprawę, że unijną dotację należy rozliczać z dużą starannością.
Wspierając beneficjentów, organizujemy dla nich bezpłatne specjalistyczne szkolenia i warsztaty, z których tylko w tym roku skorzystało
prawie 5 tysięcy osób.

Przed nami jeszcze kilka konkursów. Dotychczasowa ocena wniosków z pewnością pozwala przekazać przyszłym wnioskodawcom
wskazówki, które powinni wziąć pod uwagę, by nie
powielać błędów, poprzedników.
Przede wszystkim szczegółowa lektura dokumentacji konkursowej i jeszcze bardziej wnikliwa analiza instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wszystkie niezbędne
dokumenty do prawidłowego przygotowania wniosku dostępne są na stronie internetowej www.mazowia.eu.
Dziękuję za rozmowę
Lidia Krawczyk
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Stan wdrażania

regionalnego programu
operacyJnego woJewództwa
mazowieckiego 2007-2013
opracowali: Izabela Matejewska i Piotr Oracz, Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM i Działania 3.4 ZPORR

R

Wartość dofinansowania
przekracza dostępne
środki i stanowi
211% alokacji na
RPO WM 2007–2013

egionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 znajduje się
na półmetku obecnej perspektywy finansowej. W 2010 roku nastąpiło znaczne przyspieszenie wdrażania RPO WM 2007–2013. Przyznana alokacja na RPO WM 2007–
2013 wynosi 7 043 317 254 zł (obliczone po kursie euro 3,9646). Dotychczas beneficjenci
złożyli 4506 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 15 mld zł. Wartość dofinansowania przekracza dostępne środki i stanowi 211% alokacji na RPO WM 2007–2013. W ramach
oceny wniosków zostały zatwierdzone 1004 wnioski na łączną kwotę ponad 4 700 000 000
zł. Podpisano 836 umów z beneficjentami na kwotę dofinansowania ponad 3 500 000 000
zł. Wartość podpisanych umów przekroczyła już 50% przyznanej na RPO WM 2007–2013
alokacji.

Realizacja RPO WM 2007–2013 (środki UE* w mln zł)

Realizacja RPO WM 2007–2013 (liczba)

*dane dotyczące wniosków po oenie formalnej oraz zatwierdzonych
wniosków odnoszą się do wartości przyznanego dofinansowania
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Wśród podpisanych umów najwięcej znajduje się w Priorytecie I Tworzenie warunków dla
rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Liczba podpisanych
umów z Priorytetu I stanowi 44% wszystkich podpisanych umów.
Największą wartość podpisanych umów odnotowaliśmy w Priorytecie III Regionalny system
transportowy. Wartość wszystkich podpisanych umów z Priorytetu III stanowi 37% podpisanych umów w ramach RPO WM 2007–2013.
Liczba umów/wydanych decyzji Priorytet I–VII
3532 mln zł

Liczba umów/wydanych decyzji Priorytet I–VII
836 szt
77; 9%

567; 16%

60; 7%

Priorytet I

4; 1%

786; 22%

Priorytet II

38; 5%

370; 44%

366; 10%

Priorytet III
Priorytet IV

168; 5%

35; 1%

Priorytet V
308; 9%

Priorytet VI
192; 23%

Priorytet VII

1302; 37%

370; 44%

W 2010 roku nastąpił znaczny postęp w wypłacaniu środków dla beneficjentów. Dla porównania warto zestawić rok 2009 i 2010. Do końca 2009 roku wypłacono ok. 274 mln zł. Do 18
listopada 2010 roku wypłacono ponad 1,2 mld zł.
Dynamika wypłat dla beneficjentów w samym 2010 roku pokazuje znaczne przyspieszenie
w II półroczu. W III kwartale wypłacono ok. 545 mln zł. W IV kwartale do dnia 18 listopada
2010 roku wypłacono ok. 384 mln zł. Z każdym tygodniem ilość wypłat rośnie zgodnie z
założonymi planami.
Środki wypłacone beneficjentom w 2010 r.
(stan na 18 listopada 2010 r.)

Środki wypłacone beneficjentom w 2009 i 2010 r.
(stan na 18 listopada 2010 r.)
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Projekty w ramach RPO WM 2007–2013 realizowane są na obszarze całego województwa.
W każdym subregionie województwa mazowieckiego realizowane są projekty wpisujące się
we wszystkie Priorytety RPO WM 2007–2013.
Lliczba umów/wydanych decyzji według subregionów województwa mazowieckiego
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Konferencja podsumowująca
stopień wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego
w perspektywie finansowej 2007–2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała w Warszawie w dniach 24–25 listopada dwudniową konferencję podsumowującą stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2007–2013 pod hasłem: Dla rozwoju Mazowsza.
Celem konferencji było zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk oraz
wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami środków unijnych
a przedstawicielami jednostek koordynujących przyznawanie środków.
Konferencję otworzyli Pan Wiesław Raboszuk – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych oraz Pan dr Jerzy Kwieciński.
Pierwszy dzień konferencji obfitował w wiele ciekawych wystąpień i prezentacji. Pan Mariusz Frankowski, pełniący funkcję z-cy Dyrektora Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaprezentował
stopień wdrażania założeń RPO na terenie województwa mazowieckiego. Podkreślił znaczenie funduszy
unijnych jako narzędzia realizacji polityki regionalnej.
Jest to szczególnie istotne w obliczu faktu, że Polska,
w stosunku do innych członków UE, dysponuje okresie programowania 2007–2013 ogromnymi środkami
finansowymi z funduszy UE – ponad 67 mld euro. Dostępność tak dużych środków finansowych to niepowtarzalna szansa na zrealizowanie wielu innowacyjnych inicjatyw, które będą w przyszłości generować
wartość dodaną dla każdego obywatela z osobna i dla
społeczeństwa jako całości. Prelegent zwrócił uwagę,
że wśród wszystkich województw w Polsce największym beneficjentem środków unijnych jest wojewódz8
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two mazowieckie. Wynika to ze stanu coraz większej
świadomości wśród potencjalnych beneficjentów, co
bezpośrednio wpływa na ich bardzo dużą aktywność
w zakresie aplikowania o środki unijne. Na Mazowszu
beneficjenci złożyli ponad 4,5 tys. wniosków, a suma
wnioskowanego dofinansowania wielokrotnie przerosła dostępne środki. Zaprezentowane dane statystyczne wskazały, że pod względem liczby podpisanych
umów/wydanych decyzji wśród powiatów obecnie przodują: ostrołęcko-siedlecki, ciechanowsko-płocki oraz
m.st. Warszawa, zaś pod kątem finansowym dominują
powiaty ostrołęcko-siedlecki oraz ciechanowsko-płocki. Wśród mazowieckich gmin projekty o największej
wartości są realizowane na terenie m.st. Warszawy, Siedlec, Płocka oraz Radomia. Pan Mariusz Frankowski
podkreślił, już dostrzegalne, rezultaty zrealizowanych
na Mazowszu projektów, w postaci wymiernych korzyści społeczno-ekonomicznych dla mieszkańców regionu, takich jak 2700 nowych miejsc pracy, 400 nowych
wdrożonych technologii czy też 800 km przebudowanych dróg gminnych i powiatowych. Przedstawione
wnioski wskazały, że bilans dotychczasowego okresu
kontraktacji i wydatkowania środków UE przedstawia

się bardzo dobrze – rok 2010 był okresem udanym,
w którym z sukcesem udało się przeprowadzić wiele
konkursów i zakontraktować miliony złotych. Istotną
kwestią jest również coraz bardziej skuteczna promocja i informacja dotycząca szeroko pojętych funduszy
unijnych, a świadczyć może o tym choćby organizacja
relacjonowanej Konferencji.
Kolejna prezentacja podczas Konferencji, była poświęcona postępom w realizacji Narodowej Strategii Spójności. Pan dr Jerzy Kwieciński, reprezentujący Europejskie Centrum Przedsiębiorczości zaprezentował
statystyki dotyczące wykorzystania środków finansowych przyznanych Polsce przez UE. Zwrócił uwagę na
ciekawy fakt, że w całym kraju zostało już podpisanych
ponad 46 tys. umów o dofinansowanie (na wartość ok.
206 mld PLN) co jest kwotą porównywalną do wielkości średniego budżetu jakim może dysponować całe
państwo. Te dane pokazują skalę i możliwości jakie
stwarza beneficjentom dostępność tych środków. Prelegent podkreślił również, że liczba składanych wniosków w stosunku do podpisanych umów zaczyna mieć
zdrowe proporcje, co stwarza możliwość wyboru najlepszych projektów do realizacji. Pan dr Jerzy Kwieciński
stwierdził, że programy regionalne w obecnej perspektywie finansowej 2007–2013 okazały się dużo bardziej
efektywne niż w poprzednim okresie programowania.
Okazuje się również, że programy regionalne są lepiej realizowane w stosunku do tych ogólnokrajowych
biorąc pod uwagę wskaźnik procentowy podpisanych
umów o dofinansowanie – 62%.
Podczas konferencji Pan Wiesław Raboszuk – Dyrektor
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zarysował stopień wdrażania RPO Województwa
Mazowieckiego w roku 2010. Zgodnie z aktualnymi danymi do tej pory zostało podpisanych 836 umów. Znane
są statystyki prezentujące środki wypłacone beneficjentom – w roku 2009 było to 274 mln PLN, zaś w 2010
roku wypłacone środki są już na poziomie 1160 mln
PLN. Te kwoty pozwalają bez wątpienia określić rok
2010 jako bardzo udany w zakresie kontraktacji środków unijnych na Mazowszu.
Zorganizowana Konferencja była okazją do spotkania
różnych środowisk – zarówno przedstawicieli jednostek koordynujących wdrażanie programów unijnych
z różnych województw, jak i beneficjentów środków
unijnych z różnych części Polski.

Przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie stopnia
wdrażania programów w swoich województwach oraz
przedstawili lokalne przykłady dobrych praktyk w tym
zakresie, naświetlili napotkane problemy i zaproponowane rozwiązania. Zgromadzona publiczność mogła
wysłuchać przedstawicieli 12 województw: pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz wielkopolskiego.
Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z poszczególnych województw wskazywali na pewne zjawiska, z którymi spotykają się podczas wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Powtarzającym się zjawiskiem
jest rozdźwięk pomiędzy wysokością wnioskowanego
dofinansowania a wysokością dostępnych środków. Zainteresowanie środkami z funduszy UE znacznie przewyższa możliwe do rozdysponowania dotacje. Przedstawiciel
województwa dolnośląskiego –Pan Ireneusz Ratuszniak
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego podkreślił, że znaczenie programów regionalnych nie
jest aż tak duże dla gospodarki kraju jako całości, ale ma
zasadniczy wpływ na życie lokalnej ludności. Zasadniczym celem funkcjonowania regionalnych programów
operacyjnych, zgodnie z zasadą subsydiarności, jest poprawa jakości funkcjonowania jednostek organizacyjnych państwa niższego szczebla – województw, powiatów
oraz gmin. Realizowane na tym poziomie inwestycje
przynoszą ogromną wartość dodaną lokalnym społecznościom. Z kolei Pani Małgorzata Noga, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
podkreśliła ogromne znaczenie działań promocyjnych
i informacyjnych za pomocą różnych środków przekazu
w zakresie realizacji regionalnych programów operacyjnych. Dobra informacja jest przecież podstawą podejmowania odpowiednich działań i inicjatyw.
Konferencja była również okazją do zaprezentowania
projektów realizowanych przez beneficjentów na terenie Mazowsza. Zaprezentowali się zarówno przedsiębiorcy z różnych branż, jak i przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego.
Jednym z beneficjentów RPO WM jest prywatny szpital ortopedyczny Carolina Medical Center. Szpital jest
bardzo aktywnym przedsiębiorcą w zakresie aplikowaf 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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nia o środki dostępne w ramach RPO WM. Realizuje
kilka projektów dotyczących m.in. inwestycji w infrastrukturę w sferę badawczą, wprowadził szereg nowych
usług i produktów, rozwija również szeroką działalność
edukacyjną i prowadzi badania w ramach grantów naukowo-badawczych. Swoje projekty zaprezentowały
również Miasto Legionowo oraz podwarszawska gmina
Nadarzyn. Pan Lucjan Chrzanowski, z-ca Prezydenta
miasta Legionowo przedstawił zrealizowany w mieście
projekt dotyczący budowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie. Inwestycja ta ma na celu
promocję aktywnej rekreacji, sportu i kultury wśród
mieszkańców. Gmina Nadarzyn przedstawiła wnioski
z realizacji projektu dotyczącego kompleksowej rewitalizacji historycznego parku w Młochowie, określanego
jako perełka Nadarzyna i Mazowsza.
Drugi dzień Konferencji także przyniósł wiele ciekawych wniosków i obserwacji. Publiczność miała sposobność wysłuchać prelekcji profesora Tomasza Grosse
z Polskiej Akademii Nauk, który zaprezentował wyzwania dla Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i polityki spójności na przyszłość w świetle doświadczeń
obecnego okresu programowania. Swoją prezentację
przedstawiła także Pani Monika Kordek, Kierownik
Zespołu Rozwoju Regionalnego z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Zaprezentowała zagadnienia związane z planowaniem strategicznym oraz wpływem RPO na rozwój województwa
mazowieckiego. Podkreśliła, że obecnie planowanie
regionalne to niezbędne narzędzie zarządzania gospodarką regionalną w obliczu funkcjonującej gospodarki
wolnorynkowej. Wskazała również na potrzebę wzmacniania ośrodków subregionalnych oraz potrzebę wyrównania prędkości rozwoju poszczególnych podregionów (szczególnie poza obszarem Warszawy).
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Cała Konferencja została trafnie podsumowana przez
Pana dr Jerzego Kwiecińskiego. Podkreślił on znaczenie organizowania tego typu imprez będących forum
wymiany myśli, doświadczeń oraz dobrych praktyk.
Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli
poszczególnych województw zgromadzonych na Konferencji wynika, że zdecydowana większość środków
przeznaczona na ten okres programowania jest już rozdysponowana (ponad 60% środków jest zakontraktowane). Programy Operacyjne realizowane na szczeblu
województw okazują się być dużo lepiej i szybciej realizowane niż te na szczeblu centralnym. Pan dr Jerzy
Kwieciński zwrócił uwagę na fakt, że regionalne programy operacyjne należy rozliczać nie tylko pod kątem
finansowym, ale także jakościowym – uwzględniając
efekty realizacji konkretnych projektów. Są one formą
wizytówki dla dobrze zainwestowanych pieniędzy.
Konferencję zakończył Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pan Wiesław
Raboszuk dziękując zgromadzonym uczestnikom za
liczny udział w Konferencji, jednocześnie zapewnił, że
tego typu inicjatywy jak to spotkanie będą miały swoją
kontynuację w przyszłości.
To bez wątpienia ważna deklaracja, ponieważ organizowanie takich spotkań, będących forum wymiany pomysłów i doświadczeń jest bardzo wartościowe.
Tego rodzaju inicjatywy gromadzą w jednym miejscu
przedstawicieli beneficjentów, specjalistów oraz reprezentantów instytucji wdrażających programy operacyjne. To stwarza szansę na usprawnienie całego systemu
organizacji wdrażania regionalnych programów operacyjnych oraz stanowi siłę napędową dla pomysłów na
nowe inwestycje, generujące pozytywne efekty w różnych dziedzinach życia.

przykłady
dobrych praktyk

beneFicJenci wdrażaJący
proJekty w ramach działania 1.5
rozwóJ przedSiębiorczości
rpo wm 2007-2013

gregor W
Słodycze pudrowe
– Smaczne i zdrowe

Przedsiębiorstwo „Gregor” działa na
rynku od 1993 r. Początkowa działalność
firmy skupiała się na dystrybucji importowanych słodyczy, zaś od 2003 r. została rozszerzona o ich produkcję.

2008 roku firma „Gregor” wystąpiła z wnioskiem
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007–2013, w ramach którego otrzymała dofinansowanie na
zakup nieruchomości oraz adaptację istniejącego obiektu pod
kątem prowadzonej działalności spożywczej.
Dofinansowanie w wysokości 547 795,49 PLN przeznaczono również na zakup oraz instalację nowych maszyn, które pozwoliły na
rozszerzenie oferty produktowej oraz wprowadzanie na rynek nieznanych dotąd wyrobów cukierniczych, takich jak: Lizaki UFOLAKI+10 Witamin, cukierki o innych, dotychczas nieprodukowanych
kształtach, np. w formie płaskich pastylek, Kule Maksy niemające
polskiego odpowiednika, produkt „Ale jaja”, będący nowością na
rynku i nieposiadający równoważnego wyrobu na rynku polskim.
Otrzymana dotacja umożliwiła rozwiązanie kluczowych problemów przedsiębiorstwa, jakimi były brak wystarczającej
powierzchni produkcyjnej, uniemożliwiający właściwe funkcjonowanie na rynku, a tym samym ograniczone pole do konkurowania z innymi przedsiębiorstwami z branży.
Realizacja projektu pn. „Słodycze pudrowe - smaczne i zdrowe”
pozwoliła na znaczące rozszerzenie asortymentu poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz konfekcjonowania tych już
produkowanych. Wartością dodaną zrealizowanego przedsięwzięcia było zwiększenie zatrudnienia.
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euroimplant
biotechnologia
Euroimplant S.A. to oparta na unikalnej wiedzy spółka z branży biotechnologii.
Działalność istniejącej od 2007 roku firmy obejmuje projektowanie i wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauk biologicznych i medycznych.

G

łówne aktywności spółki Euroimplant S.A. zmierzają
w kierunku medycyny regeneracyjnej, toksykologii in vitro, pozyskiwania know-how, opracowywania i wprowadzania na rynek krajowy i europejski kolejnych nowatorskich
produktów z zakresu inżynierii tkankowej, a w konsekwencji
zdobycia istotnej części rosnącego rynku międzynarodowego.
Wśród grup odbiorców rozwiązań projektowanych przez Euroimplant S.A. znajdują się zarówno branża medyczna, przemysł
kosmetyczny, jak i środowiska naukowo-badawcze. Wdrażane
rozwiązania znajdą też zastosowanie w toksykologii, umożliwiając zastępowanie testów toksykologicznych przeprowadzanych
na zwierzętach, testami na hodowlach komórkowych.
Celem strategicznym spółki jest sukces biznesowy przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu innowacyjności,
bezpieczeństwa i pozycji lidera.
Realizacji przedmiotowego celu sprzyja niewątpliwie dofinansowanie w wysokości prawie 2 mln zł, jakie spółka Euroimplant
S.A. otrzymała w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013
na realizację jednego ze swoich projektów pn. „Wdrożenie
nowego produktu Euroderm”. Całkowita wartość projektu to
3 972 320 zł, dofinansowanie zostało przyznane na poziomie
60%, tj. 1 953 600,00 zł; dotychczas sfinansowano 790 850 zł.
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Pozyskane dofinansowanie umożliwiło zakup większość kluczowych urządzeń i sprzętu pomocniczego (izolator, komory
laminarne, zamrażarki na ciekły azot, mikroskopy, zintegrowany
system izolator/inkubator, aparatura do RT PCR, termocycler,
wirówki, sterylizator).
Zakończenie projektu planowane jest w pierwszym kwartale
2011 r. Euroderm jest produktem do zastosowań klinicznych
w leczeniu ran oparzeniowych, przewlekłych ran oraz w chirurgii plastycznej. Produkty tego typu są pomocne w leczeniu rozległych oparzeń, gdzie ich zastosowanie może być czynnikiem
ratującym życie pacjentów, zwłaszcza w przypadku masowych
katastrof. Mała dostępność takich produktów powoduje, że ich
udział w rynku leczenia ran wynosi jedynie ułamek procenta
(Raport JRC). Euroderm należy do zaawansowanych produktów
medycznych inżynierii tkankowej. Istotną innowacją Eurodermu
jest wykorzystanie rusztowania kolagenowego umożliwiającego
namnażanie komórek w warunkach trójwymiarowej hodowli dynamicznej. Warunki te zapewniają dużo lepsze, niż w hodowli
standardowej, środowisko hodowlane dla komórek skóry, co
powoduje dużo szybsze ich namnożenie. Zastosowanie kompozytowego podłoża wyposażonego w sieć kanałów umożliwiających uzyskanie przepływu pożywki jest unikalnym rozwiązaniem
na skalę światową i nie jest oferowane przez żadną inną firmę
na świecie.

bochem

kleJe obuwnicze, meblarSkie, motoryzacyJne, budowlane
Firma BOCHEM została założona w 1991 r. jako spółka cywilna. Rozpoczynała
swoją działalność jako producent niewielkiego asortymentu klejów obuwniczych
na bazie kauczuków chloroprenowych, kauczuków naturalnych oraz żywic poliuretanowych.

Z

czasem gama produktów zaczęła się rozszerzać obejmując również kleje meblarskie, motoryzacyjne oraz
budowlane. Oprócz możliwości wytwarzania klejów
firma BOCHEM w roku 1995 wprowadziła na rynek usługę
laminacji tkanin dla przemysłu obuwniczego, tapicerskiego
i innych. Wraz z dynamicznym rozwojem Spółki następował
wzrost obrotów gospodarczych, a BOCHEM z niewielkiego
przedsiębiorstwa oferującego najprostsze kleje, stał się jednym z większych krajowych producentów nowoczesnych klejów do wielu zastosowań przemysłowych i laminatów obuwniczych.
Od początku prowadzenia działalności sukces rynkowy
Spółki opierał się na stałym doskonaleniu zarówno oferty
asortymentowej, jak i procesów technologicznych. Na bazie
obserwacji rynku Spółka identyfikowała, w którym kierunku
idą oczekiwania klientów i starała się wychodzić naprzeciw
tym oczekiwaniom. Wyrazem takiej strategii jest podjęcie
w ostatnich latach prac badawczo-rozwojowych nad nowym
produktem w ofercie Spółki – skrobi modyfikowanej. Jest to

nowoczesny produkt, mający bardzo szerokie spektrum zastosowania. Na wdrożenie linii produkcji skrobi modyfikowanej firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup i wdrożenie
linii produkcji skrobi modyfikowanej” 7 lipca 2009 r.
Projekt został zrealizowany przez Zespół Badawczo-Rozwojowy Zakładów Chemicznych BOCHEM na podstawie sześcioletnich doświadczeń przy modyfikacji skrobi metodą suchą
na linii. Linia posiada pneumatyczną, hermetyczną instalację
przesyłową, wbudowany system chłodzenia, automatyczne
dozowanie i naważanie surowca oraz wyrobu gotowego.
Instalacja jest wysokowydajna, optymalizuje proces produkcyjny, umożliwia rozszerzenie gamy modyfikatów skrobiowych i podnosi jakość (jednorodność) produktu. Dzięki
pozyskanej dotacji firma wzmocniła swoją pozycję na rynku
krajowym i zagranicznym wśród producentów tego typu wyrobów.
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luS-ar

przetwórStwo
i obróbka Szkła

Firma Lus-ar, której właścicielem jest Paweł Malinowski, prowadzi działalność
gospodarczą od 10 kwietnia 1990 r.

P

oczątkowo firma Lus-ar zajmowała się typową dla zakładów szklarskich działalnością usługową. Z czasem
tradycyjne usługi uległy marginalizacji. Obecnie firma
zajmuje się przede wszystkim przetwórstwem i obróbką szkła
płaskiego przy użyciu najnowocześniejszych technologii na
maszynach CNC oraz bezpośrednim instalowaniem wytworzonych produktów.
Firma sukcesywnie poszerza zakres swojej działalności, tak
aby jej oferta spełniała oczekiwania klientów. Duże znaczenie
dla wzmocnienia konkurencyjności firmy Lus-ar mają wprowadzane inwestycje. Ostatnia, największa inwestycja została
zrealizowana przy udziale funduszy UE.
W dniu 25.06.2009 r. Pan Paweł Malinowski podpisał umowę
o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (Umowa NR RPMA 01.05.00-14442/08-00) na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności
firmy Lus-ar poprzez inwestycję w numeryczne centrum obróbcze szkła” współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania
1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Całkowita wartość projektu
wynosi 854 000,00 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania to: 420 000,00 zł. Projekt wdrożono i zakończono do
31.03.2010 r.
Cel realizowanego przez firmę przedsięwzięcia, którym jest
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lus-ar poprzez roz-
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wój prowadzonej działalności, został zrealizowany poprzez zakup centrum numerycznego do obróbki szkła. Inwestycja znacząco wpłynęła na rozwój działalności firmy. Na rynek został
wprowadzony nowy produkt, zastosowano również zasadnicze
zmiany procesu produkcyjnego. W efekcie przeprowadzonej
inwestycji w firmie nastąpi wzrost zatrudnienia o 6 etatów.
Realizacja pierwszego z celów przedsięwzięcia, jakim jest
wprowadzenie nowego produktu, polega na możliwości wprowadzenia do oferty szkła grawerowanego oraz produktów z wykorzystaniem szkła grawerowanego. Numeryczne centrum
obróbcze jest wyposażone w agregat, umożliwiający grawerowanie w obrabianym szkle.
Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego polega
na możliwości wykonywania wielu czynności za pomoc jednego
urządzenia (tj. centrum obróbczego). Dotychczas poszczególne
zadania wykonywane były na różnych maszynach. I tak, np. na jednym urządzeniu wykonywano cięcie szkła, na innym fazowanie,
na jeszcze innych wiercenie, szlifowanie lub polerowanie. Numeryczne centrum obróbcze umożliwia wykonanie tych wszystkich
czynności na jednym stanowisku pracy oraz pozwala na wykonywanie czynności, których nie można było przeprowadzać za
pomocą żadnych z posiadanych dotychczas urządzeń. Ponadto
zakupione centrum pozwala na pracę na dużych taﬂach szkła.
Zakup numerycznego centrum obróbczego przez firmę Lus-ar
jest przedsięwzięciem, które znacząco wpłynęło na wzrost konkurencyjności firmy w skali nie tylko regionu, lecz również na
terenie całego kraju.

inFormacJa i promocJa
Zobowiązanie beneficjenta do informowania i promowania projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM) następuje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie. Bezpośrednimi wytycznymi wskazanymi w umowie, którymi należy się kierować, są: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Zasady dotyczące informacji i promocji dla
beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Obowiązkiem
beneficjenta jest
informowanie opinii
publicznej o fakcie
otrzymania
wsparcia z funduszy
europejskich.

BenefICjent A oDPoWIeDZIALnoŚĆ ZA
InformACjĘ I PromoCjĘ
Z punktu widzenia beneficjenta najistotniejszymi zapisami, które określają minimalny zakres działań informacyjno-promocyjnych, są artykuły
8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 oraz ww. Zasady. Artykuł 8
Rozporządzenia „Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych
i promocyjnych skierowanych do opinii
publicznej” określa dwa istotne aspekty. Po pierwsze wskazuje podstawową
formę informacji o realizowanym projekcie w postaci tablic informacyjnych
i pamiątkowych, jednak tylko w odniesieniu do projektów, gdzie spełnione
są dwie przesłanki łącznie: celem jest
zakup środków trwałych lub wykonanie
robót infrastrukturalnych lub budowlanych, a całkowita kwota dofinansowania przekroczy próg 500 000 EUR. Drugą ważną informacją jest zawarty w ust.
1 artykułu cel podejmowanych przez
beneficjenta działań – jego obowiązkiem jest informowanie opinii publicz-

nej o fakcie otrzymania wsparcia z funduszy europejskich, a zatem odbiorcą
jest szeroko pojęta opinia publiczna.
Powyższe stwierdzenie jest niezwykle
istotne, gdyż implikuje określone reakcje ze strony beneficjenta. Jest nie
tylko jasnym sygnałem stawiającym
beneficjenta na równi z instytucjami
zarządzającymi programami unijnymi
w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych, lecz w praktyce
nakazuje mu robienie pewnych założeń
oraz podejmowanie określonych działań już na etapie przygotowania do projektu (co może mieć związek z planowaniem kosztów informacji i promocji lub
założeniami do przebiegu projektu).
Artykuł 9 ww. Rozporządzenia określa
minimalny zakres działań informacyjnych i promocyjnych w postaci: umieszczenia emblematu UE, wskazania odpowiedniego funduszu, w ramach którego
realizowany jest projekt oraz umieszczenia hasła określonego przez instytucję
zarządzającą.
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Namacalnym efektem
wszelkich założeń
dotyczących informacji
i promocji projektów
dofinansowanych
w ramach działań RPO
WM jest umieszczanie
określonych logotypów,
znaków i haseł.

Przekazywanie na
bieżąco materiałów
do Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych
dotyczących inwestycji
dofinansowywanych
z RPO WM jest
pośrednią metodą
rozpowszechniania
informacji
i promowania
inwestycji.
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Rozszerzenie definicji celu informacji
i promocji (w kontekście działań RPO
WM) można odnaleźć w Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013: „Celem działań informacyjnych i promocyjnych, prowadzonych
przez beneficjentów, jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa na temat
udziału środków Unii Europejskiej oraz
budżetu województwa mazowieckiego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013”. Zatem jest to potwierdzenie wspomnianej równości i współodpowiedzialności beneficjenta w zakresie informacji, gdyż definicja celu jest
zgodna z art. 69 ust. 1 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, który stanowi
iż: „Państwo członkowskie i instytucja
zarządzająca programem operacyjnym
dostarczają informacji na temat operacji
i współfinansowanych programów oraz
zapewniają ich promocję. Informacje
takie kieruje się do obywateli Unii Europejskiej i beneficjentów w celu podkreślenia roli Wspólnoty i zapewnienia
przejrzystości pomocy funduszy”.
Informacja i Promocja w praktyce
Namacalnym (realnym) efektem wszelkich założeń dotyczących informacji
i promocji projektów dofinansowanych
w ramach działań RPO WM jest umieszczanie określonych logotypów, znaków
i haseł. Ich zakres, który jest opisany
szczegółowo w Zasadach, zależy od wielkości materiałów promocyjnych – co
do zasady na materiałach o dużej powierzchni do wykorzystania ilość stosowanych oznaczeń jest większa. Nośnikami odpowiednich treści promujących
projekt oraz oznaczeń oprócz wspomnianych już tablic informacyjnych i pamiątkowych, są w szczególności:
• wszelkie dokumenty związane z projektem, w tym korespondencja, dokumentacja przetargowa, umowy z podwykonawcami, umowy zawarte z pracownikami
specjalnie zatrudnionymi w celu realizacji projektu, inne umowy
• strony internetowe beneficjenta (jeśli
posiada) i specjalnie stworzone strony
internetowe dotyczące projektu
• informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe
• materiały szkoleniowe, dyplomy, certyfikaty, broszury, ulotki, biuletyny i inne
publikacje
• bannery, standy, roll-upy, ścianki konferencyjne, stoiska wystawowe
• artykuły biurowe (firmowe): papier,
teczki, kalendarze, długopisy, notatniki itp.
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• sprzęt i urządzenia zakupione w celu
realizacji projektu
• gadżety promocyjne, nośniki elektroniczne, bilety itp.
• oraz inne, bezpośrednio związane z projektem
Bardzo dobrą praktyką stosowaną przez
wielu beneficjentów jest dokumentowanie kolejnych etapów projektu w postaci relacji prasowych, fotoreportaży lub
filmików zamieszczanych na stronach
internetowych w miarę postępu prac
projektowych. Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu przyczynia
się do dotarcia do jak najszerszej grupy
odbiorców. Tego typu działania są dosyć powszechne w przypadku dużych
projektów infrastrukturalnych (budowa
dróg, budynków użyteczności publicznej), jednak zalecane jest aby ta forma
komunikacji była wykorzystywana jak
najszerzej, również w przypadku innych,
mniejszych projektów.
Przekazywanie na bieżąco materiałów do
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczących inwestycji dofinansowywanych z RPO WM jest
pośrednią metodą rozpowszechniania
informacji i promowania inwestycji, co
związane jest z wykorzystywaniem przez
instytucje zarządzające dostępnych informacji, aby wypełniać swoje obowiązki
w zakresie dostarczania informacji i zapewniania promocji.
Zapisy umowne a informowanie
i promowanie
Podpisanie przez beneficjenta umowy
o dofinansowanie w ramach RPO WM
jest równoważne z wyrażeniem zgody
na opublikowanie podstawowych informacji o projekcie. Dane w postaci nazwy
beneficjenta, tytułu projektu oraz przyznanej kwoty dofinansowania umieszczane są na liście beneficjentów, co należy uznać za obligatoryjne.
Ponadto umowa zobowiązuje beneficjenta do nieodpłatnego przekazywania materiałów audiowizualnych, zdjęciowych
oraz prezentacji dotyczących projektu
i udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania
z tych materiałów.
Jednak najbardziej restrykcyjny zdaje się być zapis, który pozostawia prawo Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych do wstrzymania
wypłacania dofinansowania w sytuacji,
gdy beneficjent nienależycie wywiązuje się z obowiązku informacji i promocji. Jest to kolejny powód, dla którego
warto już na etapie przygotowywania
inwestycji wziąć pod uwagę wszystkie
obowiązki przewidziane do wypełnienia
w zakresie prawidłowego informowania
i promowania zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi.

Konferencja

W dniu 27 października 2010 r., w Ostrołęce odbyła się Konferencja regionalna
zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
pod hasłem „Dla rozwoju Mazowsza”. Konferencja poświęcona była informacji
i promocji oraz procesowi inwestycyjnemu w projektach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

W

ojewództwo mazowieckie jest obecnie na takim
etapie realizacji programu operacyjnego, że korzystamy już z dofinansowanych w ramach RPO WM
inwestycji. Tym samym beneficjenci otrzymanych dotacji
zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie mają obowiązek stosować założenia informacji i promocji w zakresie
realizowanych projektów zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
Podczas Konferencji Pan Dariusz Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło przedstawił prezentację pt. „Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013 na terenie gminy Kadzidło”. Goście i uczestnicy
spotkania zapoznali się z zadaniami jakie stoją przed wnioskodawcami realizującymi inwestycje w ramach programu
regionalnego na podstawie doświadczenia Gminy Kadzidło
w drodze po fundusze europejskie.
Drugi panel konferencyjny dotyczył informacji i promocji
oraz procesu inwestycyjnego w projektach realizowanych
w ramach RPO WM, a poprowadził go pracownik Wydziału
Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przedstawione zostały
minimalne wymagania w zakresie informacji i promocji,
jakie spoczywają na beneficjentach RPO WM 2007–2013.
Podkreślono, iż celem działań informacyjnych i promocyjnych, prowadzonych przez beneficjentów, jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii
Europejskiej oraz budżetu Województwa Mazowieckiego
w projektach realizowanych w ramach RPO WM 2007–2013.
Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń
i wiedzy między tymi, którzy unijne dotacje już otrzymali i zastosowali wymagania dotyczące informacji i promocji projektu oraz przekazanie istotnych zagadnień w tym zakresie
potencjalnym wnioskodawcom.
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Grupy robocze
Grupy robocze to spotkania przedstawicieli instytucji zaangażowanych
w finansowanie i wdrażanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Realizowane są na szczeblu ogólnopolskim,
lecz ich zadaniem jest usprawnienie systemu wdrażania RPO o zasięgu
regionalnym. W 2010 roku odbyły się cztery spotkania. Ich celem było
zbudowanie forum wymiany informacji i doświadczeń dotyczących
wdrażania RPO WM 2007–2013.
sPotKAnIe GruPy roBoCZej
W DnIACH 11–12 PAŹDZIernIKA 2010 roKu
Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące weryfikacji wniosków podczas oceny formalnej, zagadnienia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz
pomocy publicznej. Omawiano również najczęściej
występujące problemy podczas oceny dokumentów
i przyczyny odrzucenia wniosków o dofinansowanie.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem poruszonych tematów i uzgodnieniem zakresu merytorycznego kolejnej grupy roboczej.
sPotKAnIe GruPy roBoCZej
W DnIACH 26–27 PAŹDZIernIKA 2010 roKu
Tematem drugiego spotkania były zagadnienia z zakresu procedury odwoławczej w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej RPO. Podczas tego spotkania
omawiana była procedura odwoławcza, pomoc publiczna w aspekcie oceny formalnej i merytorycznej oraz
ocena merytoryczna po uwzględnieniu środka odwoławczego.
Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw, Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Jakie zauważyliśmy korzyści w związku z organizowa- nymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych spotkaniami grupy roboczej? Specyfika pracy instytucji finansujących i wdrażających
Regionalne Programy Operacyjne obejmuje bardzo
szeroki zakres działań. Dialog, który umożliwiają takie spotkania pozwala na stworzenie forum wymiany
uwag, informacji, dobrych rozwiązań. Jedno spotkanie inicjuje kolejne. Zakres merytoryczny ustalany
jest przez uczestników grup roboczych, a wynika
z bieżących potrzeb omówienia poszczególnych zagadnień.
Kolejne spotkania odbyły się w grudniu 2010 r. Omawiano na nich zagadnienia dotyczące kontroli projektów i procedury dotyczącej wdrażania projektów
RPO WM 2007–2013.
Zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO do udziału w kolejnych
spotkaniach grup roboczych organizowanych i prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych.
18
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zakoŃczenie konkurSu plaStycznego

„zmiany w moJeJ okolicy”
W
asze zaangażowanie i pomysłowość w wykonaniu prac plastycznych przerosła nasze oczekiwania. Z każdą kolejną
przesyłką, która do nas docierała byliśmy coraz bardziej zachwyceni, że biuletyn mówiący o funduszach europejskich, sprawach
być może nudnych dla dzieci, trafił do Was i co najważniejsze zainteresował. Nadesłane prace pokazały, że dobrze wiecie co zmienia się
w Waszej okolicy i co mogłoby powstać, aby wszystkim żyło się lepiej
i wygodniej. W jury chcieli zasiadać wszyscy. Oglądanie Waszych prac
było dla nas dużą przyjemnością. Obrazy, rysunki, makiety, wyklejanki
… wykorzystaliście tyle technik plastycznych i wykazaliście się tak dużą
inwencją oraz wyobraźnią, że wybór był bardzo trudny. Tym bardziej,
że na konkurs nadeszło ponad 400 prac i wszystkie były bardzo ciekawe.

A oto zwycięzcy:
W kategorii wiekowej 3–6 lat:
I miejsce – marta magdziak
II miejsce – Alicja urlich
III miejsce – Kamila Bansiuk

W kategorii wiekowej klasy 0–III:
I miejsce – Kinga Grochowska
II miejsce – jakub Boruc
III – Kacper Żelazowski

I miejsce
Marta Magdziak
4 lata
Plac zabaw
w Chodowie
przy ul. Jaśminowej

I miejsce
Kinga Grochowska
9 lat
Aqua Park
i jego otoczenie
II miejsce
Alicja Urlich
3 lata
Plac zabaw
w przedszkolu

II miejsce
Jakub Boruc
8 lat
III miejsce
Kamila Bansiuk
4 lata

Plakat

Park rozrywki
w Siedlcach

III miejsce
Kacper Żelazowski
8 lat
Chodnik i droga
w Podstoliskach

Gratulujemy wszystkim autorom nagrodzonych prac. Zapraszamy do galerii na stronie www.mazowia.eu,
gdzie prezentujemy wszystkie Wasze prace plastyczne nadesłane na konkurs.
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19

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

Serdecznie zapraszamy

do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
• Aktualną ofertę stanowią jednodniowe i dwudniowe szkolenia specjalistyczne oraz
cykl szkoleń dla konsultantów jednostek samorządu terytorialnego.
• Szkolenia odbywają się w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz w Warszawie.
• Udział w szkoleniach oraz materiały szkoleniowe są BEZPŁATNE.
• Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
• Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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

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

nakład 10 000; egzemplarz bezpłatny

