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Zawarte w publikacji wybrane wskaźniki 
liczbowe ilustrują efekty wdrażania RPO WM, 
przewidywane do osiągnięcia do końca 2015 
roku. Wybrane wskaźniki liczbowe i zestawienia 
wartości realizowanych projektów zostały 
oparte na statystykach pochodzących z maja 
i czerwca 2014 roku. Przedstawione dane 
obejmują powiat m.st. Warszawa.

Zdjęcia na stronach 1, 3-5, 8-11, 14-15 
pochodzą z archiwum Wydawcy. 
Pozostałe zostały przekazane przez: 
str. 6-7 – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. 
(fot. Bartłomiej Banaszak), 
str. 8 – Magdalena Kania, 
str. 9 – Elżbieta Pawłow, 
str. 12-13 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Płocku (fot. Andrzej Borkowski). 
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Warszawa
Warszawa to stolica i jednocześnie największe miasto Polski, położone w środkowo-
wschodniej części kraju, na Mazowszu u brzegów Wisły. Jest jednocześnie siedzibą władz 
Polski i województwa mazowieckiego. Stanowi ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz 
gospodarczy na skalę nie tylko krajową, ale też europejską. Mieszczą się w niej siedziby 
Parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest 
głównym węzłem transportowym Mazowsza. Jako największa polska aglomeracja miejska ma 
ogromny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego. Jest 
najbardziej rozwiniętą częścią nie tylko regionu, ale też kraju. Jest także największym 
miejscem pracy w województwie, ważnym rynkiem zbytu towarów i jednocześnie odbiorcą 
działalności usługowo-produkcyjnej mieszkańców otaczających ją powiatów. Warszawa 
pozyskuje z okolicznych regionów i z całej Polski osoby najbardziej przedsiębiorcze, twórcze 
i wykwalifikowane. W stolicy działa ponad  371 tys. podmiotów gospodarczych we wszelkich 
możliwych branżach. Kluczowymi dziedzinami struktury gospodarczej są: handel, działalność 
profesjonalna, naukowo-techniczna, budownictwo oraz przemysł. Swoje siedziby mają tu 
zarówno małe i duże firmy polskie, jak również międzynarodowe korporacje. Warszawa jest 
największym po Górnośląskim Okręgu Przemysłowym ośrodkiem przemysłowym w kraju. To 
miasto nowoczesne ale jednocześnie zachowujące dziedzictwo historyczno-kulturowe. Jego 
tysiącletnie, burzliwe dzieje splatają się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. 
Spuścizna dziejowa widoczna jest w licznych dziełach architektonicznych, założeniach 
urbanistycznych, budownictwie obronnym, obiektach techniki, kamienicach, pałacach, 
zamkach i kościołach, a historyczne centrum Warszawy zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Warszawa jest także centrum kulturalnym Mazowsza. Działają tu 
teatry, filharmonia, muzea i galerie, kina, biblioteki oraz centra mediowe. To jedyna stolica 
w Europie granicząca bezpośrednio z parkiem narodowym. Północno-zachodnie dzielnice 
sąsiadują z Puszczą Kampinoską, której tereny Kampinoskiego Parku Narodowego stanowią 
rezerwat biosfery UNESCO. 

Pod względem liczby ludności jest największym polskim miastem. 1 724 404 mieszkańców 
zamieszkuje powierzchnię 517,24 km² (łącznie z Wisłą; stan na koniec 2013 r.). 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 przyczynia się do poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego.

Główne cele RPO WM to: rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy; 
poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej; aktywizacja miast oraz 
obszarów atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa infrastruktury społecznej warunkującej 
rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Cele główne Programu osiągane są poprzez realizację celów szczegółowych zawartych 
w następujących Priorytetach: 

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu

Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Priorytet III. Regionalny system transportowy

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki 
i rekreacji

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Priorytet I
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 1,5 mld zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 833 mln zł

Priorytet II
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 821 mln zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 581 mln zł

Priorytet III
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 1,8 mld zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 1,3 mld zł

Priorytet IV
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 114 mln zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 49 mln zł

Priorytet V
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 56 mln zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 45 mln zł

Priorytet VI
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 208 mln zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 122 mln zł

Priorytet VII
łączna wartość zatwierdzonych wniosków – 276 mln zł
w tym wnioskowane dofinansowania z UE – 183 mln zł

Ilość środków przeznaczonych w m. st. Warszawie 
na realizację projektów w ramach poszczególnych Priorytetów RPO WM

dofinansowanie z UE



Na zdrowie Warszawie

Szczególny ukłon w stronę mazowieckich 

matek, wykonali autorzy projektu 

modernizacji Szpitala Specjalistycznego 

im. Świętej Rodziny w Warszawie. Placówka 

plasuje się w pierwszej dziesiątce 

porodowej w Polsce, gdyż rocznie rejestruje 

ponad 4,5 tys. narodzin dzieci. Dzięki 

dofinansowaniu, w szpitalu powstała nowa 

sieć internetowa, infolinia, pokoje gościnne 

dla osób towarzyszących pacjentom, 

szczególnie kobietom rodzącym.

W ramach projektu wykonano również 

nowe podjazdy do izby przyjęć oraz 

przychodni, utworzono oddział chirurgii 

onkologicznej oraz zakupiono 

wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. 

Na samym zakupionym w projekcie sprzęcie 

wykonywanych będzie ponad 13,5 tys. 

specjalistycznych badań rocznie, 

co pozwoli uratować lub polepszyć 

zdrowie tysiącom pacjentów.

WARSZAWA
 Zdrowie

Pomoc społeczna

Projekt:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala 

im. Świętej Rodziny

Beneficjent:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie

Wartość projektu: 

34,7 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

23,9 mln zł

175,2 tys.

Potencjalna liczba specjalistycznych 
badań medycznych, które zostaną 
wykonane zakupionym sprzętem 
(szt./rok) 

Liczba zbudowanych/
przebudowanych/ 
doposażonych obiektów 
infrastruktury społecznej 
(szt.)

110 tys.

Liczba pacjentów korzystających 
z infrastruktury ochrony zdrowia 
(osoby/rok) 

70

Liczba osób korzystających 
z obiektów infrastruktury 
społecznej (osoby/rok) 

Liczba przebudowanych 
instytucji ochrony zdrowia 
(szt.)

3

Liczba doposażonych 
instytucji ochrony zdrowia 
(szt.)

9

1

4 5



Na szerokie tory

Koleje Mazowieckie nabierają prędkości 

dzięki dofinansowaniu zakupu nowych, 

ultranowoczesnych lokomotyw TRAXX 

przystosowanych do ciągnięcia 

zmiennokierunkowych, piętrowych 

składów pasażerskich. 

Zaawansowane technicznie

składy typu push-pull z nowymi 

lokomotywami zaczęły kursować 

jako pierwsze w Polsce właśnie na 

Mazowszu, nadając transportowi 

kolejowemu w regionie całkiem nowy tor 

komfortowego podróżowania.

WARSZAWA Transport
Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
kolejowego (szt.)

16

Liczba 
zmodernizowanych
jednostek taboru 
kolejowego (szt.)

62

Pojemność 
zakupionego taboru 
kolejowego (osoby) 

 2 333

Pojemność jednostek 
zmodernizowanego 
taboru kolejowego
(osoby)

219

6 7

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych (km)

Długość wybudowanych 
dróg powiatowych (km) 

4,83

2,62

Inwestycje drogowe
dofinansowane w ramach 
RPO WM 2007-2013

Projekt:

Zakup 11 nowych, dwukabinowych 

lokomotyw elektrycznych, przeznaczonych 

do prowadzenia składów pociągów 

pasażerskich zmiennokierunkowych, 

złożonych z wagonów typu push-pull, 

ze świadczeniem usług serwisowych 

w okresie czterech lat od daty przekazania 

każdej lokomotywy, oraz przeszkoleniem 

pracowników zamawiającego

Beneficjent:

Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

7,5 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

3,8 mln zł



Murowane piękno Warszawy

WARSZAWA
Kultura

Turystyka

Długo wyczekiwana rewitalizacja 

zabytkowych obszarów Warszawy stała się 

możliwa dzięki wsparciu Funduszy 

Europejskich. Ogromny nacisk położony 

został na odnowienie i konserwację 

zabytkowych murów obronnych Starego 

Miasta. Poprzez renowację murów Starego 

Miasta przestrzeń publiczna nabrała 

architektonicznej urody, co przyczynia się 

do promowania Mazowsza oraz Warszawy 

jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, 

turystom i inwestorom. Projekt realizowany 

jest w pięciu dzielnicach Warszawy. 

Inwestycje zrealizowane w ramach 

projektu przyczyniły się do pełniejszego 

wykorzystania potencjału turystycznego 

Warszawy oraz promocji miasta dzięki 

modernizacji ogólnodostępnej infrastruktury 

o charakterze turystycznym, społecznym 

i kulturalnym.

0,1

Liczba przebudowanych 
obiektów instytucji kultury (szt.)

Liczba przebudowanych
obiektów dziedzictwa kulturowego (szt.)  

Liczba przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.)

Liczba osób korzystających 
z obiektów turystycznych (osoby/rok)

Liczba osób odwiedzających dofinansowane 
instytucje kultury (osoby/rok)

Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa 
kulturowego objęte wsparciem (osoby/rok)

3

5

Projekt:

Rewitalizacja wybranych obszarów 

kryzysowych m. st. Warszawy 

w aspekcie ochrony zabytków, 

poprawy jakości przestrzeni publicznej 

oraz społeczno-kulturowym, w tym: 

Śródmieście-Remont i konserwacja 

Murów Obronnych Starego Miasta 

w Warszawie

Beneficjent:

M. st. Warszawa

Wartość projektu: 

24,7 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

19,6 mln zł

10,9 

Długość przebudowanych 
szlaków turystycznych (km)

Długość wybudowanych 
szlaków turystycznych (km)

Powierzchnia zrewitalizowanych 
obszarów (ha)

1,6

2

8 9

344,3 
tys.

2,9 mln

242,3
tys.



Więcej wiedzy w Uniwersytecie

WARSZAWA
 Nauka

Szkolnictwo

Ten ogromny projekt obejmuje budowę 

nowego obiektu dydaktycznego 

dla Wydziału Lingwistyki Stosowanej 

oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Obiekt został wzniesiony 

w sąsiedztwie historycznego kampusu 

uniwersyteckiego i zmienił jego wygląd 

i funkcjonalność nie do poznania. 

Kilka kondygnacji nadziemnych oraz 

podziemnych, wyposażonych zostało 

m.in. w pracownie komputerowe 

z dostępem do szerokopasmowego 

Internetu oraz sale i aule konferencyjno-

kongresowe z profesjonalnymi kabinami 

do tłumaczeń symultanicznych.

Projekt:

Budowa budynku dydaktycznego dla 

potrzeb Wydziału Lingwistyki Stosowanej 

oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego w rejonie ulic Lipowej-

Dobrej-Wiślanej-Browarnej w Warszawie

etap I

Beneficjent:

Uniwersytet Warszawski

Wartość projektu: 

88,9 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

50 mln zł

Liczba projektów badawczych, 
rozwojowych i celowych realizowanych 
przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury (szt.)

Liczba jednostek naukowych 
zaangażowanych w realizację 
projektu (szt.)

16

114

Liczba studentów korzystających 
z infrastruktury wspartej w wyniku 
realizacji projektów (osoby) 

10 11

Inwestycje w rozwój nauki 
i badania dofinansowane w ramach 
RPO WM 2007-2013

Liczba studentów korzystających 
z infrastruktury dydaktycznej 
wspartej w wyniku realizacji 
projektów (osoby)

18,8 tys.

13,8 tys.



Palące potrzeby mazowieckich strażaków

WARSZAWA
 Środowisko
Energetyka

Realizacja projektu znacząco wpłynęła 

na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 

Mazowsza poprzez zwiększenie możliwości 

Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych. 

Poza nowoczesnym wozem dowodzenia 

i łączności, do floty gaśniczej dołączył 

samochód specjalny z mechaniczną drabiną 

o 30 metrowym wysięgu, ciężki wóz 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 

specjalistyczne kontenery do przewozu 

środków gaśniczych, zestawy pomp 

wysokiej wydajności oraz zaawansowany 

samochód ratowniczo-gaśniczy 

z agregatem proszkowym i zamontowaną 

na przyczepie pompą o wysokiej 

wydajności. 

Projekt:

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego 

na terenie województwa mazowieckiego, 

poprzez zakup specjalistycznego sprzętu 

w zakresie zapobiegania i ograniczania 

skutków zagrożeń naturalnych oraz 

przeciwdziałania poważnym awariom 

Beneficjent:

Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży pożarnej w Warszawie

Wartość projektu: 

7,5 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

3,8 mln zł

1,2

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
w wyniku realizacji projektów
(GJ/rok)

91,3

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
w wyniku realizacji projektów
(MWh/rok)

12 13

30

98

7 518,9

Ilość zaoszczędzonej 
energii pierwotnej 
w wyniku realizacji 
projektów (GJ/rok) 

Liczba jednostek wytwarzania 
energii cieplnej 
przy wykorzystaniu energii 
promieniowania słonecznego 
(szt.)

Liczba jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej 
przy wykorzystaniu energii 
promieniowania słonecznego 
(szt.)



Możliwości przedsiębiorczości

WARSZAWA Przedsiębiorczość

Inkubacja przedsiębiorstw stanie się teraz 

jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza dzięki 

powstaniu Warszawskiej Przestrzeni 

Technologicznej – Centrum 

Przedsiębiorczości Smolna. Projekt został 

zrealizowany z myślą o młodych, aktywnych 

przedsiębiorcach pragnących rozwijać swoje 

przedsięwzięcia w optymalnych warunkach 

i z kompleksowym wsparciem. 

Poza pomieszczeniami umożliwiającymi 

organizację własnego biura, powstały sale 

szkoleniowe i konferencyjne, nowoczesne 

stanowiska komputerowe umożliwiające 

pracę w większych grupach, zaplecze 

gastronomiczne pozwalające na 

odpoczynek w ciągu pracowitego dnia 

oraz punkt konsultacyjny, do którego młodzi 

przedsiębiorcy mogą udać się po pomoc, 

a nawet zarejestrować nową firmę 

lub dokonywać na bieżąco zmian 

w obecnie prowadzonej. 

14

Liczba nowych produktów/usług

Liczba uruchomionych usług on-line
 

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie eksportu
 

Liczba przedsięwzięć informacyjno-
-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym
 

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie eksportu lub Liczba 
przedsięwzięć informacyjno-
-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
etatów (EPC)*

Liczba utworzonych 
nowych etatów badawczych 
(kat. 1-5, 7)

Przewidywana całkowita liczba 
bezpośrednio utworzonych 
nowych etatów (EPC)*

Nowe etaty w m.st. Warszawa 

15

191,50

53,251 171,67

926,92

Suma 

Projekt:

Warszawska Przestrzeń Technologiczna – 

Centrum Przedsiębiorczości, Smolna 6

Beneficjent:

Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość projektu: 

9,5 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: 

7,8 mln zł

Kompleksowe przygotowanie terenów 
pod działalność gospodarczą
wartość wszystkich projektów 39,9 mln zł
wnioskowane dofinansowania 33,8 mln zł

Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
wartość wszystkich projektów 159 mln zł
wnioskowane dofinansowania 155,1 mln zł

Rozwój przedsiębiorczości
wartość wszystkich projektów 650,8 mln zł
wnioskowane dofinansowania 238,8 mln zł

Wspieranie powiązań kooperacyjnych 
o znaczeniu regionalnym
wartość wszystkich projektów 51,8 mln zł
wnioskowane dofinansowania 41 mln zł

Promocja gospodarcza
wartość wszystkich projektów 224,3 mln zł
wnioskowane dofinansowania 185,3 mln zł

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
wartość wszystkich projektów 11,8 mln zł
wnioskowane dofinansowania 4,4 mln zł

17,7  

46,5  

57,5  

90,7  

57,5  
*EPC– ekwiwalent pełnego czasu pracy 
  (1 EPC = 1 osobo-rok)

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach wybranych kategorii


