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Struktura RPO WM 2014-2020 
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Cele tematyczne wskazane przez KE  
na lata  2014 – 2020 

Osie Priorytetowe  
RPO WM 2014-2020  

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

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

Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza 

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

Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości  

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich  
sektorach 

Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

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

Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku  
 

6. Ochrona  środowiska naturalnego i wspieranie efektywności    
    wykorzystania    zasobów 

Oś Priorytetowa VI: Jakość życia 
 

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

(TEN- T) 

Oś Priorytetowa VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego 
 

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

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

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

11. Wzmacnianie  potencjału instytucjonalnego i skuteczności 
administracji   publicznej 

Oś Priorytetowa XI: Pomoc Techniczna 



 
Założenia podziału alokacji  dla Mazowsza Kraj/Region 

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

(Programy Krajowe) 

Region  

(RPO WM 2014-2020) 
  

 
Fundusz mln UR % mln EUR % 

suma 

EFRR 1  090,65 42% 1 544,69 58% 2 635,34 

EFS 568,66 51% 545,15 49% 1 113,81 

suma 1 659,31   2 089,84   3 749,15 

Alokacja ZIT : 
166 mln EUR Alokacja RIT: 

130 mln EUR 



Plan finansowy w podziale  
na osie priorytetowe w ramach RPO WM 2014-2020 
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Oś priorytetowa Fundusz 
Alokacja 

(EUR) 

%  
alokacji  

programu 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUMA OP 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 172 375 061 8% 

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

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

SUMA  EFRR 1 544 686 317 74% 

SUMA 
EFS,  

w tym bez PT 

545 153 821 26% 

472 162 102 23% 

SUMA EFRR/EFS 2 089 840 138 100% 



Rewitalizacja  

 
wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia 

całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany 

oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. 
 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA VI 

Jakość życia  

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich  

 

Rewitalizacja jest procesem długoterminowym, w którym 

pierwsze działania powinna podjąć władza publiczna, aby 

wyrównać niedoskonałości rynku występujące na obszarze 

zdegradowanym i związane z tym ryzyko, które zniechęca 

prywatnych inwestorów do zaangażowania kapitału 



Rewitalizacja w projekcie Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WM 2014-2020 

7 

OPIS DZIAŁANIA  

Nazwa działania Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych 

Cel szczegółowy 
działania  

Działanie 6.2 Ożywienie obszarów 
zmarginalizowanych poprzez 
przywrócenie lub nadanie im 

nowych funkcji społeczno-
gospodarczych. 
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Dokument stanowiący podstawę formalną: 

Lokalny Program Rewitalizacji 

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d.  

 

Dokumenty wyjściowe: 

 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych – opracowane przez MIR. 

 Instrukcja dotyczy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania  wsparcia z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 



60 727 890,00

54. Infrastruktura mieszkalnictwa 18218369

55. Pozostała infrastruktura społeczna 

przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i 

lokalnego 
42509527

ty
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Rewitalizacja

Typy interwencji 



 zintegrowane przedsięwzięcia polegające na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, 

adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, 

edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na 

poprawę efektywności energetycznej). 

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:  

 zmiana sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich (rynków, 

placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować 

działalność gospodarczą szczególnie o charakterze usługowo-handlowym, 

sprzedaży produktów regionalnych w tradycyjny sposób bezpośrednio od 

producentów, pozwalających na poprawę warunków pracy i utworzenie nowych 

miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz 

miejsc dla przedsiębiorstw społecznych.  

 wzmocnienie spójności społecznej i włączenia społecznego, oraz prowadzenie 

działań prewencyjnych szczególnie w stosunku do dzieci i młodzieży poprzez 

stworzenie im miejsc spotkań, rekreacji, kultury, w tym miejsc w otwartej przestrzeni 

z dostępem do Internetu (tzw. hot- spoty) place zabaw, zielone ekologiczne skwery 

itp. Zapewnienie warunków do aktywizacji społeczności lokalnej, zdiagnozowanych 

grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych i ubogich zamieszkujących 

wokół terenów wspólnych.  
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Podział alokacji 

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej… - c.d.  

 

25 mln 
euro 

• Instrumenty 
finansowe 

Ok. 3 mln 
euro 

• Obszary 
wiejskie 

 

RIT  

26 mln 
euro 

• RIT 

Rewitalizacja 

60,7 mln 

euro 

Budżet 

państwa   

12,0 mln euro 



Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, 

stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR  

na rewitalizację 
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Lp. OŚ PRIORYTETOWA 
 

Kwota budżetu państwa (EUR) 

1. Oś III - Rozwój potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości 

 810 944  

2. Oś IV - Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną 

 7 848 787  

3. Oś  V - Gospodarka przyjazna środowisku  1 004 578  

4. Oś VI - Jakość życia 12 012 846  

RAZEM 21 677 155  

95% = 80% UE + 15% BP  



Wskaźniki: 
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Produkt Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach [szt.] 

Produkt 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 

Produkt Ludność mieszkająca na obszarach objętych projektem rewitalizacyjnym 
[osoby] 

Produkt Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na 
obszarach miejskich [metry kwadratowe] 

Rez. 
bezpośredni 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] 



Potencjalni beneficjenci: 

14 

 JST, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 NGO, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis); 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych; 

 przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne; 

 partnerstwa publiczno-prywatne; 

 instytucje kultury; 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

 instytucje edukacyjne; 

 instytucje rynku pracy; 

 podmiot, który wdraża instrumenty finansowe. 
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Kierunkowe kryteria:  

 projekty realizowane na obszarach zdegradowanych, zidentyfikowanych na podstawie wybranego 
wskaźników odnoszących się do danej jednostki terytorialnej (gminy/powiatu) uwzględniających 
wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji np. 
lokalny wskaźnik rozwoju społecznego;  

 projekty przyczyniające się do powstawania miejsc pracy oraz zwiększające szanse na zatrudnienie 
(a tym samym zmniejszenie ryzyka ubóstwa);  

 projekty wpływające na poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizacja;  
 działania mające na celu poprawę dostępności do usług społecznych będą zgodne z założeniami 

europejskich zasad odejścia od form opieki instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie 
wykluczając stacjonarnych form opieki).  
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Preferowane będą: 

 projekty zapewniające kompleksowe/zintegrowane podejście, szczególnie realizowane w postaci 
wiązek projektów obejmujących EFS;  

 projekty realizowane w partnerstwie, w szczególności będące efektem trwałej współpracy oraz 
akceptacji społecznej, w tym za pośrednictwem LGD; 

 projekty wynikające ze Strategii OMW; 
 projekty celu publicznego wyłaniane w drodze konkursu architektonicznego, architektoniczno-

urbanistycznego lub urbanistycznego, w których wartość robót budowlanych jest mniejsza niż 10 
mln zł lub dotyczy budynków modernizowanych; 

 projekty celu publicznego o wartości przekraczającej 10 mln zł, których realizacja objęta jest 
zakresem projektu ubiegającego się o współfinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, 
obligatoryjnie wyłaniane w drodze konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego 
lub urbanistycznego. 
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Ograniczenia i limity: 

• inwestycje w zakresie kultury ramach działań rewitalizacyjnych maksymalnie do 

2 mln euro kosztów kwalifikowalnych; ( tj. ok 7,1 mln zł); 

 

• możliwość realizacji inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) jeśli 

stanowią one mniejszą część projektu i są elementem LPR; 

 

• w projektach kompleksowej odnowy tkanki mieszkaniowej, co do zasady części 

wspólne budynków wielorodzinnych; 

 

• w projektach kompleksowej odnowy tkanki mieszkaniowej - termomodernizacja 

jako element kompleksowych projektów z dopuszczeniem wyjścia poza części 

wspólne budynków mieszkalnych, jeśli konieczność taka wynika z audytu 

energetycznego. 
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• W PI 9b: 

wymóg obligatoryjnego poprzedzania określonych form nowych obiektów 

kubaturowych lub przestrzeni publicznych o wartości przekraczającej 10 mln zł, których 

realizacja objęta jest zakresem projektu ubiegającego się o współfinansowanie w ramach 

RPO WM, konkursem architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym lub 

urbanistycznym. 

 

preferencji punktowych w pozostałych przypadkach, tj. tych, w których wartość robót 

budowlanych jest mniejsza niż 10 mln zł lub dotyczy budynków modernizowanych. 

 

Ograniczenia i limity – cd.: 

• w PI: 1a,3a, 4e,5b, 6c, 6d, 9a: 

preferencje punktowe, bez odniesienia do demarkacji kwotowej, dla nowych 

obiektów kubaturowych lub przestrzeni publicznych, które zostały wyłonione w ramach  

konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego. 



Dziękujemy za uwagę  

 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w Warszawie 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Al. Solidarności 61,  

Warszawa 03-402  

tel. 022 59 79 751 

e-mail: dsrr@mazovia.pl 

Strona: www.rpo.mazovia.pl 
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