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Miejsce edukacji
w Narodowej Strategii Spójności (1/2)
Diagnoza obu dziedzin w ramach analiz w obszarze edukacji:
„Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”
Wytycza 43: Większa liczba miejsc pracy
Wytyczna 4.4.3 Wzrost poziomu edukacji społeczeństwa
i poprawa jakości kształcenia
Wytyczna 4.3.2 Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez
lepszą edukację i zdobywanie kwalifikacji
Wytyczna 23 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorstw oraz elastyczność rynków pracy
Wytyczna 24 Dostosowanie systemów edukacji i szkoleń
do wymogów rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Zgodność PO Kl z dokumentami i regulacjami UE
oraz dokumentami krajowymi (1/2):
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.,
w sprawie EFS – uchylające 1784/1999
Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu
i Zatrudnienia
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013
Deklaracja Bolońska i Deklaracja Kopenhaska
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
Krajowy Program Reform na lata 2005-2008

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Zgodność PO Kl z dokumentami i regulacjami UE oraz
dokumentami krajowymi (2/2):
Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013
Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013
Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
Strategia rozwoju szkolnictwa wyŜszego w Polsce do 2010
Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego w Polsce do 2010

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Uzupełnieniem PO Kapitał ludzki jest dokument Szczegółowy
Opis Priorytetów PO Kapitał ludzki (projekt z lutego 2007)
Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do
Komisji Europejskiej, kaŜda instytucja zarządzająca programem
operacyjnym przygotowuje dodatkowy dokument
uszczegóławiający jego postanowienia.
W przypadku PO KL jest to Szczegółowy Opis Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obowiązek przygotowania tego
dokumentu spoczywa na instytucji zarządzającej programem
operacyjnym.

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Szczegółowy Opis Priorytetów PO Kapitał ludzki
(projekt z lutego 2007)
Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji,
stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów
programu operacyjnego na temat moŜliwości i sposobu realizacji
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zawarte w nim informacje dotyczącą szczegółowych typów projektów,
listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz
systemu wdraŜania, ułatwią przygotowanie projektu
i prawidłowe przygotowanie wniosku o jego dofinansowanie.

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 11 Priorytetów,
realizowanych równolegle na poziomie centralnym
i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
- Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna;
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw;
- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;
- Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka;
- Priorytet V Dobre rządzenie;
- Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia
ludności w wieku produkcyjnym

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 11 Priorytetów,
realizowanych równolegle na poziomie centralnym
i regionalnym.
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
- Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz
promocja
integracji społecznej;
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
Ponadto realizowany będzie Priorytet XI Pomoc techniczna,
którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania,
wdraŜania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet III Wysoka jakość edukacji (1/2)
Instytucja pośrednicząca: Minister właściwy ds. edukacji
Cele priorytetu realizowane przez:
-Efektywne zarządzanie systemem edukacji – wysoka jakość
kształcenia
-Dostosowanie programów i kierunków do wymogów rynków
pracy i nowoczesnej gospodarki
-Efektywny system kształcenia i zatrudnienia kadr edukacji
-Podnoszenie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie
zarządzania badaniami i komercjalizacji wyników
-Projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Kapitał ludzki

Priorytet III Wysoka jakość edukacji (2/2)
BudŜet Priorytetu: 169.368 tys. euro (12,17% środków na PO KL)
Priorytet III realizuje elementy Wytycznych na rzecz zatrudnienia
23 Inwestycje w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację
24 Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał ludzki
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty
3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty
3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
3.3 Opracowanie i wdroŜenie krajowego systemu kwalifikacji
3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno -zawodowego
3.5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty
3.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji
kluczowych

Program Operacyjny Kapitał ludzki
PRIORYTET IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka
4.1 Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
4.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu
kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy
4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R

Program Operacyjny Kapitał ludzki
PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
8.2 transfer wiedzy

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia
zawodowego
9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (1/2)
Instytucja pośrednicząca: Samorząd województwa
Celem priorytetu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez
wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu
się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki (2/2)
Cele priorytetu realizowane przez:
-wparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie
-zarządzanie zmianą gospodarczą
-transfer wiedzy
BudŜet Priorytetu: 1.588.479 tys. euro (17,13% środków na PO KL)
Priorytet V realizuje element Wytycznych na rzecz zatrudnienia
20 Lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy
21 Podnoszenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Instytucja pośrednicząca: Samorząd województwa
Celem priorytetu jest:
A. wyrównanie szans edukacyjnych
B. zwiększanie potencjału zasobów ludzkich na wyŜszych
poziomach kształcenia

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet IX Regionalne kadry gospodarki (2/3)
Cele priorytetu będą realizowane przez:
-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i studentów
ze środowisk zagroŜonych marginalizacją
-wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół
-podnoszenie kwalifikacji kadr edukacji
-upowszechnienie kształcenia ustawicznego
-projekty innowacyjne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Kapitał ludzki
Priorytet IX Regionalne kadry gospodarki (3/3)
BudŜet Priorytetu: 1.214.435 tys. euro (13,09% środków na PO KL)
Priorytet VII realizuje elementy Wytycznych na rzecz zatrudnienia
23 Inwestycje w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację
24 Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie
tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski
Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).
Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika
ze formułowanych w perspektywie średniookresowej celów
Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest zgodny z celem
NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia
oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej” .

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW (1/2)

1. Nowoczesna gospodarka – cel: stymulowanie rozwoju
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy:
-infrastruktura uczelni
-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
-wspieranie innowacji
-promocja i współpraca

2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu – cel: rozwój wybranych funkcji
metropolitalnych miast wojewódzkich
-system miejskiego transportu zbiorowego
-infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytety i obszary wsparcia w ramach PO RPW (2/2)
3. Infrastruktura transportowa – cel: poprawa dostępności
i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski
Wschodniej
-Infrastruktura drogowa
-Trasy rowerowe

4. Pomoc techniczna – cel: wsparcie procesu wdraŜania
Programu
-Wsparcie procesu wdraŜania Programu
-Działania informacyjne i promocyjne Programu

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet I Nowoczesna gospodarka (1/4)
Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności Polski Wschodniej
(5 województw)
Cele szczegółowe:
-przygotowanie uczelni wyŜszych do aktywnego udziału
w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki
-przeciwdziałanie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (…)
-poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej (…)
-platforma kooperacji regionalnej i międzyregionalnej (…)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet I Nowoczesna gospodarka (2/4)
Cele priorytetu będą realizowane przez 4 działania:
-infrastruktura uczelni wyŜszych
-infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
-wspieranie innowacji
-promocja i współpraca

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Priorytet I Nowoczesna gospodarka (3/4)
Beneficjenci w ramach Priorytetu I:
-uczelnie wyŜsze
-jst oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem
-jednostki naukowe (…)
-przedsiębiorcy
-organizacje pozarządowe
-Instytucja zarządzająca programem
-organy administracji rządowej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Priorytet I Nowoczesna gospodarka (4/4)
BudŜet PO RPW na lata 2007-2013 wynosi 3.051,7 mln euro.
Ze środków UE interwencja EFRR
Poziom współfinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych,
w przypadku objęcia pomocą publiczną do 50%.
Priorytet I Nowoczesna gospodarka zagospodaruje 42,30% środków
(914,4 mln euro)
Wartość projektu – powyŜej 5 mln euro.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, (MNiSW)
- 1314,3 mln euro
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, (MNiSW) - 1314,3 mln euro
Priorytet 3. Kapitał dla innowacji, (MG) - 340 mln euro
Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (MG) 3309,7 mln euro
Priorytet 5. Dyfuzja innowacji, (MG) - 398,9 mln euro
Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, (MG)
- 410,6 mln euro
Priorytet 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego
(MSWiA) - 2294,1 mln euro

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Z instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach PO IG będą
mogły skorzystać następujące grupy beneficjentów:
-Przedsiębiorcy, w tym mali i średni
-Jednostki sfery badawczo-rozwojowej
-Instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci
-Jednostki administracji centralnej i obywatele.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (1/4)
Celem priorytetu jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce
poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe
dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Priorytet obejmuje między innymi:
-wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
słuŜących budowie gospodarki opartej na wiedzy (…)
-wsparcie udziału jednostek naukowych i ich sieci w projektach
badawczych w 7. Programie Ramowym UE (…)
-wsparcie transferu wyników badań naukowych do gospodarki (…)
-odmłodzenie zasobów ludzkich nauki, przeniesienie dobrych
praktyk UE w zakresie współpracy nauki z gospodarką (…)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (2/4)
Wspierane będą między innymi:
-identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych
-definiowanie zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów
badawczych w priorytetowych obszarach nauki i technologii
-wsparcie współpracy badawczej i rozwojowej polskich podmiotów
prowadzących działalność B+R
-wsparcie ochrony własności przemysłowej
-projekty zwiększające podejmowanie pracy naukowej przez
studentów i absolwentów uczelni
-doskonalenie w zakresie kompetencji pracowników naukowobadawczych i inne…

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (3/4)
Beneficjenci którym udzielane będzie wsparcie bezzwrotne:
-jednostki naukowe
-sieci i konsorcja naukowe
-polskie platformy technologiczne
-naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców
-podmioty działające na rzecz nauki
-Narodowe Centrum Badań i Prac Rozwojowych
-minister właściwy ds. nauki
Część działań podlega regułom pomocy publicznej.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (4/4)
Priorytet I PO IG komplementarny z:
-16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi
-PO RPW
-PO KL
BudŜet Priorytetu I – 1.314,27 mln euro
Instytucja Pośrednicząca Pr. I – Minister właściwy ds. nauki
Łącznie na PO IG przeznaczono 8.241,05 mln euro (ceny 2004)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R (1/4)
Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki
konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej
i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających
w Polsce.
W ramach priorytetu oferowane będzie wsparcie dla inwestycji
w aparaturę naukowo-badawczą oraz, gdzie będzie to niezbędne,
w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim
potencjale badawczym.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R (2/4)
Wsparte będą między innymi:
-ośrodki o wysokim potencjale badawczym przez rozwój ich infrastruktury
badawczej
-rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach
-projekty na podstawie umów międzynarodowych i będących
uzupełnieniem 7PR UE
-projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury
informatycznej nauki
-projekty rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
dla środowiska naukowego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R (3/4)
Do beneficjentów naleŜą:
-jednostki naukowe (w tym centra badawcze)
-sieci i konsorcja naukowe
-Narodowe Centrum Badań i Prac Rozwojowych
-centra Komputerów DuŜej Mocy
-Europejski Instytut Technologiczny +,
-szkoły wyŜsze (…)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R (3/4)
Priorytet II PO IG komplementarny z:
-16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi
-PO RPW
-PO KL
Instytucja Pośrednicząca Pr. II – Minister właściwy ds. nauki
BudŜet Priorytetu I – 1.314,27 mln euro (15,95% alokacji PO IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VII Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw (1/2)
Celem jest tworzenie warunków do wykorzystania technologii
informatycznych i komunikacyjnych w sektorze prywatnym i
publicznym zwiększających dostępność przedsiębiorstw do zasobów
informacyjnych.
Wspierane będą:
-budowa zintegrowanych platform usług i publiczno-prywatnych portali
internetowych
-rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu (e-learning)
-projekty z zakresu telemedycyny i e-zdrowia

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VII Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw (2/2)
Beneficjenci:
-instytucje publiczne, w tym jednostki administracji centralnej
i samorządowej
-jst
-szkoły wyŜsze
-jednostki naukowo-badawcze
-organizacje pozarządowe w tym stowarzyszenia i fundacje
Instytucja Pośrednicząca Pr. VII: Minister właściwy ds. informatyzacji
BudŜet Priorytetu VII – 823,53 mln euro (9,99 % alokacji PO IG)

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Podstawowe cele RPO:
•
•

Podnoszenie konkurencyjności
poszczególnych regionów.
Promowanie zrównowaŜonego rozwoju.

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Zakres wsparcia:
1.

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

2.

Społeczeństwo informacyjne.

3.

Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie
struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc
pracy.

4.

Środowisko.

5.

Zapobieganie i zwalczanie zagroŜeń przyrodniczych i technologicznych.

6.

Turystyka.

7.

Inwestycje w kulturę.

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
Zakres wsparcia:
8.

Inwestycje w transport.

9.

Inwestycje energetyczne.

10.

Inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe).

11.

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę
społeczną.

Opcjonalnie w ramach RPO moŜna realizować inwestycje z zakresu:
1.

Wsparcia obszarów problemowych wybranych miast.

2.

Współpracy międzyregionalnej.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Cel generalny:
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
województwa.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Nauka i Edukacja na przykładzie RPO Woj. Mazowieckiego

Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu
Cel główny:
Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach pozametropolitalnych
i zdegradowanych gospodarczo.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu
Cel szczegółowy to między innymi:
Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez
wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego
połoŜenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji oraz
wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego w sferze badawczorozwojowej.

Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu
to między innymi:
Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego
Realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie sfery
badawczo-rozwojowej poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury badawczej jednostek naukowych,
inwestycje związane z tworzeniem wspólnej infrastruktury
specjalistycznej, projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju
nowoczesnej infrastruktury informatycznej sektora badawczorozwojowego.
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Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
Przewiduje się tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie
innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym,
przedsiębiorstwami i innymi podmiotami słuŜących transferowi
nowych technologii i know-how, tworzenie i rozwój infrastruktury,
która ułatwia dostęp do finansowania np. biura transferu
technologii, inkubatory, programy gotowości inwestycyjnej,
przygotowanie warunków lokalowych dla prowadzenia
działalności gospodarczej i innowacyjnej, w tym parków
przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości, Centrów
Transferu Technologii, parków technologicznych, wspieranie
i rozwój spójnych systemów informacji o innowacjach i promocji
innowacyjności.
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Beneficjenci:
-Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne
wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego,
-Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego,
-Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
-Przedsiębiorcy (MSP w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej), ,
-Jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe,
szkoły wyŜsze i inne podmioty słuŜące transferowi nowych
technologii i know-how,
-Instytucje otoczenia biznesu.
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Priorytet I.
Alokacja środków w RP WM ogółem: 1 795,77 tys. euro
Na Priorytet I - 459,72 tys. euro
Cel główny:
Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości, szczególnie na obszarach pozametropolitalnych
i zdegradowanych gospodarczo.
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Nauka i Edukacja w RPO Woj. Mazowieckiego
Priorytet II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego
Na Priorytet II - 251,41 tys. euro

Cel główny
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie dla przedsięwzięć
wynikających z e-Strategii Województwa Mazowieckiego

Cele szczegółowe:
- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
- Rozwój e- usług
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Beneficjenci:
-Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne
wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.
-Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
-Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
-Jednostki badawczo-rozwojowe, centra badawczo-rozwojowe,
szkoły wyŜsze i inne podmioty słuŜące transferowi nowych
technologii i know-how,
-Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku,
-Przedsiębiorcy ( MSP w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej)
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Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego

Cel główny
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze
społecznym.
Na Priorytet VII - 161,62 tys. euro

Cele szczegółowe
-podniesienie standardów ochrony zdrowia i Ŝycia oraz
upowszechnienie leczenia, takŜe specjalistycznego
-poprawa jakości infrastruktury słuŜącej opiece społecznej
-poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej
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Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego

Priorytet celu Konwergencja:
- inwestycje w edukację, w tym w kształcenie zawodowe,
przyczyniające się do podwyŜszenia atrakcyjności
i jakości Ŝycia;
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Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego

Beneficjenci:
-Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące
zadania jednostek samorządu terytorialnego
-Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

-Instytucje edukacyjne działające w systemie oświaty.
-Organizacje pozarządowe.
-Instytucje działające w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej
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