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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa prowadzony przez miasto stołeczne Warszawa, rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009 roku. Będąc jednym
z ponad 500 punktów europejskiej sieci informacyjnej, pełni rolę centrum informacji na temat Unii Europejskiej, realizując zadania powierzone przez Komisję Europejską.
Głównym celem Punktu jest zapewnienie bezpośredniego, efektywnego i rzetelnego przepływu informacji między Komisją Europejską a mieszkańcami Warszawy i okolic. Konsultanci pracujący
w Europe Direct – Warszawa prowadzą dialog z mieszkańcami, zachęcają do dyskusji na temat współczesnej Europy, zdobywają opinie na temat funkcjonowania Unii oraz dzielą się zdobytą
wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem pracowników Punktu jest także wskazywanie mieszkańcom stolicy możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich oraz programów
finansowanych z budżetu Wspólnoty.
JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - WARSZAWA?
• Konsultacje i doradztwo – wsparcie w poszukiwaniu informacji na temat prawa, działalności i instytucji Unii Europejskiej, możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.
• Organizacja Europejskich Wykładów Otwartych – bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do
aktualnej sytuacji, wydarzeń czy sugestii uczestników. Do prowadzenia wykładów zapraszani są eksperci ds. funduszy europejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych
europejskich sieci informacyjnych jak i eksperci z Team Europe.
• Prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów warszawskich przedszkoli i szkół, podczas których konsultanci przekazują wiedzę na temat Unii Europejskiej i jej aktualnych priorytetów,
instytucji, polityki młodzieżowej czy ciekawostek.
• Organizacja warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub aktywnie poszukujących zatrudnienia, podczas których uczestnicy
mogą nabyć nowe umiejętności, kompetencje osobiste i zawodowe.
• Organizacja corocznej imprezy plenerowej pt. „Europa zmienia Warszawę”, w której udział bierze kilkadziesiąt instytucji realizujących projekty unijne.
• Wydawanie Biuletynu Europejskiego, zawierającego aktualne informacje na temat Unii Europejskiej, konkursów i inicjatyw, skierowanych do organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców Warszawy.
• Prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o projektach współfinansowanych z funduszy europejskich realizowanych w Warszawie jak i aktualnie ogłaszanych konkursach
w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.
• Zapewnienie bezpłatnego dostępu do publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat Unii Europejskiej.

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
tel: +48 22 443 07 50, +48 22 443 07 51
faks: +48 22 443 07 98
e-mail: sekretariat.BFEiPR@um.warszawa.pl
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W ostatnich latach Warszawa nieustannie zmienia swoje oblicze, staje się coraz piękniejsza, nowocześniejsza i funkcjonalna. Niemal codziennie pojawiają się
nowe inwestycje, które w znaczącym stopniu wpływają na postrzeganie Warszawy jako nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom europejskiej metropolii.
Zachodzące w Warszawie zmiany wpływają zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i komfort gości odwiedzających stolicę. I choć w trakcie tych działań
pojawiają się czasowe utrudnienia (place budowy, zamknięte drogi, objazdy), to ich końcowy efekt przynosi wiele długofalowych korzyści. Realizacja licznych
projektów, finansowanych bądź z udziałem funduszy europejskich, bądź wyłącznie z budżetu m.st. Warszawy, jest wyrazem troski o rozwój miejskiej
mobilności, przedsiębiorczości i innowacji, rewitalizacji, ochrony środowiska, kultury i sztuki, zdrowia, nauki i edukacji i wielu innych dziedzin.
Polska to kraj będący największym beneficjentem środków unijnych. Do tej pory miasto stołeczne Warszawa pozyskało z budżetu Unii Europejskiej 13,7 mld
złotych – więcej, niż jakikolwiek inny samorząd w Polsce. Dlatego też fundusze europejskie stanowią dla Polaków i warszawiaków najbardziej widoczny
przejaw naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Korzyści z realizacji projektów unijnych są namacalne i bezpośrednio odczuwalne przez całą społeczność.
Większość pytań, które trafiają do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, dotyczy właśnie funduszy europejskich, szczególnie możliwości
ich pozyskania na założenie czy rozwój działalności gospodarczej. Również dzieci pytane na prowadzonych przez nas lekcjach europejskich, z czym najbardziej
kojarzy im się Unia Europejska, odpowiadają, że z inwestycjami, które powstały dzięki unijnemu wsparciu (Centrum Nauki Kopernik, metro czy projekty
realizowane lokalnie w ich szkole bądź sąsiedztwie). Dlatego też jednym ze sztandarowych działań Punktu Europe Direct - Warszawa jest coroczna,
kilkudniowa impreza plenerowa pn. „Europa zmienia Warszawę”, w której udział bierze kilkadziesiąt instytucji realizujących projekty unijne. Głównym celem
imprezy „Europa zmienia Warszawę” jest ukazanie mieszkańcom Warszawy, jak bardzo ich najbliższe otoczenie zmienia się dzięki przedsięwzięciom
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Tego rodzaju inicjatywy przyczyniają się do lepszego zrozumienia wartości europejskich, a co za tym idzie –
inspirują do pozytywnych działań i inicjatyw społecznych.
Tematyka wykorzystania funduszy europejskich z roku na rok zyskuje na znaczeniu i budzi coraz większe zainteresowanie, a edukacja
w dziedzinie programów i funduszy Unii Europejskiej cały czas pozostaje aktualnym i ważnym tematem. Niniejsza publikacja, ukazująca wykorzystanie
środków unijnych w Warszawie, jest odpowiedzią na powyższe potrzeby.
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Wpływ funduszy europejskich na rozwój Warszawy

W ciągu lat, które upłynęły od początku polskiej transformacji ustrojowej, Warszawa konsekwentnie buduje swoją pozycję na mapie metropolii europejskich.
Pozytywne zmiany, które dotyczą zarówno funkcjonalności, otwartości jak i nowoczesności naszej stolicy są zauważalne w całej tkance miejskiej.
Przeobrażenia te nie byłyby możliwe bez udziału funduszy europejskich, stanowiących kluczowe źródło współfinansowania znacznej części projektów
rozwojowych. Środki unijne pozwalają na poprawę wizerunku Warszawy, która staje się dziś miastem proinnowacyjnym, włączającym społecznie oraz
przyjaznym dla środowiska naturalnego, w zgodzie z kierunkami rozwoju, według których przekształcane są najważniejsze europejskie metropolie.
Wszystkie te zmiany dokonują się także poprzez realizację projektów europejskich, których liczba osiągnęła już niemal 590, o łącznej wartości 24,6 mld
złotych. Projekty te reprezentują niemal pełny przekrój aktywności w ramach kompetencji władz miasta: od dużych projektów infrastrukturalnych poprzez
mniejsze zadania inwestycyjne aż do lokalnych działań edukacyjnych i społecznych.
Na realizację wszystkich tych działań Warszawa uzyskała dotychczas ok. 13,7 mld złotych z różnych europejskich źródeł pomocowych, wśród których
najistotniejszą rolę odgrywają fundusze Unii Europejskiej. Oznacza to, że na jednego mieszkańca stolicy przypadło do dziś statystycznie ponad 7,8 tys. złotych
wsparcia. Pochodzi ono w głównej mierze z unijnego Funduszu Spójności, a także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz w mniejszym stopniu - źródeł pozawspólnotowych, w tym m.in. mechanizmów finansowych państw EOG.
Z uwagi na rolę i znaczenie Warszawy, jej sprawne codzienne funkcjonowanie musi być oparte na efektywnej infrastrukturze transportowej, w której
szczególną pozycję zajmuje nowoczesny, niskoemisyjny transport publiczny. Kwestia ta stanowi główne wyzwanie inwestycyjne w Warszawie, wspierane
dofinansowaniem unijnym. W zgodzie z dążeniem do dalszej poprawy stanu środowiska i jakości życia, kontynuowane są także działania na rzecz rozwoju
systemu wodno-kanalizacyjnego, będącego obok transportu drugą kluczową kwestią, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury miejskiej.
Flagową inwestycją Warszawy, finansowaną przy udziale Funduszu Spójności, jest
budowa drugiej linii metra. Po realizacji i uruchomieniu odcinka centralnego
nadszedł czas na wdrożenie drugiego etapu, obejmującego równoczesne
przedłużenie w kierunkach wschodnim i zachodnim. Budowa metra, jako
bazowego elementu kompleksowego systemu komunikacji publicznej, jest
uzupełniana szeregiem inwestycji. Należy wśród nich wyróżnić rozwój systemu
tras tramwajowych (w tym budowa trasy na Wilanów), zakup nowoczesnego
taboru autobusowego, rozwój kolei miejskiej, a także powstanie istotnych
połączeń drogowych, takich jak np. modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej oraz
przebudowa ulicy Marynarskiej, które rozprowadzają ruch do najważniejszych
arterii aglomeracji warszawskiej.
Inne warszawskie projekty infrastrukturalne są przedmiotem wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu zrealizowaliśmy
fot. Zbigniew Panów
Centrum Nauki Kopernik - unikatowy projekt kulturalno-edukacyjny, cieszący się
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od jego uruchomienia ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów.
W pobliżu Centrum Nauki Kopernik zmodernizowane zostały bulwary
nadwiślańskie, stanowiące element Warszawskiego Węzła WodnoRowerowego. Na Pradze Północ powstały zaś w swoim sąsiedztwie,
w specjalnie na ten cel odrestaurowanych i zaadaptowanych kamienicach
dwie instytucje: Muzeum Warszawskiej Pragi i Centrum Kreatywności
Targowa.
EFRR przyczynił się także do realizacji szeregu innych projektów z zakresu
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy też informatyzacji, stanowiących
bardzo istotne czynniki prawidłowego funkcjonowania m.st. Warszawy.
Nowoczesne miasto nie może jednak ograniczać się tylko do rozwoju swojej
podstawowej infrastruktury – niezbędne są też działania wspierające
działalność gospodarczą, które zajmują także bardzo ważną pozycję w
spektrum zainteresowania funduszy unijnych. Efektem aktywności władz
stolicy w tym zakresie są m.in. obiekty Warszawskiej Przestrzeni
Technologicznej: Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz nowoutworzone
Centrum Kreatywności Targowa. To one stanowią odpowiedź na rosnące
fot. m.st. Warszawa
zapotrzebowanie w zakresie wsparcia dla nowego, dynamicznego biznesu
w Warszawie.
Do innych ważnych dziedzin aktywności miasta, wspieranych ze środków europejskich, musimy zaliczyć także rewitalizację obszarów zdegradowanych,
którym dedykowany jest specjalny program miejski. Obejmuje on plany interwencji w zakresie takich zagadnień jak wykluczenie społeczne, przestępczość,
brak dostępu do odpowiedniej jakości usług i przestrzeni publicznych oraz dekapitalizacja infrastruktury mieszkaniowej. W celu rozwiązania narastających
problemów, zaplanowane zostały kompleksowe rozwiązania projektowe, skierowane w szczególności do społeczności prawobrzeżnej Warszawy. Służą one
potrzebie zrównoważenia rozwoju społecznego, ekonomicznego oraz przestrzennego stolicy, który skoncentrowany był przez długie lata po drugiej stronie
Wisły.
Rozwój pomocy społecznej jest kolejnym z najistotniejszych obszarów aktywności władz miejskich, a przedsięwzięcia realizowane w tym zakresie są
przedmiotem finansowania w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród szerokiego katalogu działań należy wyróżnić przede
wszystkim integrację zawodową i społeczną, w tym skierowaną do osób bezrobotnych, wsparcie dla kompetencji zawodowych, jak również inspirowanie
aktywności przedsiębiorczej oraz politykę senioralną.
Mając na uwadze przyszły rozwój gospodarczo-społeczny, Warszawa pozostaje aktywna także w sferze wparcia dla nauki i edukacji. Projekty realizowane
z udziałem funduszy europejskich były dedykowane w szczególności rozwojowi szkolnictwa zawodowego dla różnych typów szkół, budowaniu potencjału
edukacyjno-zawodowego w zakresie przedmiotów ścisłych, a także wybranym grupom zawodowym, wymagającym aktualizacji umiejętności i kompetencji
zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.
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fot. Maciej Margas
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Wymogiem dla efektywnego rozwoju nowoczesnej metropolii, jaką staje
się dziś Warszawa, jest prowadzenie działań uwzględniających realną
funkcjonalność całego obszaru miejskiego, wykraczającą w sposób
naturalny poza ustalone granice administracyjne. Skuteczność takich
działań jest tym samym uzależniona od ścisłej współpracy samorządów
lokalnych, której dedykowany jest nowy instrument polityki miejskiej –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na bazie tej koncepcji, m.st.
Warszawa wraz z 39 okolicznymi gminami w ramach tzw. Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekty, których podstawowym
założeniem jest partnerska integracja gmin aglomeracji warszawskiej.
Największa pula środków w ramach tego instrumentu została
przeznaczona na rozwój i promocję wspólnego systemu tras rowerowych
jako elementu systemu transportu niskoemisyjnego, uzupełnianego
dodatkowo poprzez sieć parkingów przesiadkowych typu Park & Ride.
W ramach funkcjonujących na podobnych zasadach tzw. mechanizmów
finansowych państw EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Warszawa
podejmuje realizację szeregu projektów o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym, a także społecznym. Największą część środków
pochodzących z źródeł, przeznaczono na modernizację wybranych
obiektów zabytków Starego Miasta, w których prowadzona jest
działalność Muzeum Warszawy.
Całość warszawskiej aktywności projektowej, wspieranej przez fundusze
europejskie, jest spójna z wizją przygotowywanej Strategii Warszawa
2030: Aktywni Mieszkańcy, Przyjazne Miejsce, Otwarta Metropolia.
Wszystkie wspomniane projekty stanowią praktyczną realizację polityki
rozwojowej władz miasta, która na pierwszym miejscu stawia oczekiwania
nie tylko swoich obecnych i przyszłych mieszkańców, ale także wszystkich
odwiedzających europejską metropolię XXI wieku, jaką staje się dziś nasza
stolica.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi na kolejnych stronach
opisami wybranych projektów, wspieranych ze środków europejskich,
które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Warszawie.

1. MOBILNOŚĆ MIEJSKA
Jednym z najważniejszych zagadnień rozwijającej się w szybkim tempie stolicy jest usprawnienie komunikacji miejskiej i rozbudowa sieci
transportu drogowego. Do tej pory udało się zrealizować inwestycje w tej dziedzinie o łącznej wartości ponad 17,2 mld zł zaś kwota
dofinansowania ze środków UE wyniosła ponad 9,8 mld zł.
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej wybudowano centralny odcinek II linii metra oraz zakupiono nowe pociągi do obsługi obu linii. Obecnie
trwają prace nad rozbudową II linii o kolejne 6 stacji. Ponadto, unowocześniono miejski tabor tramwajowy, kolejowy i autobusowy.
Usprawnieniu komunikacji służy również wprowadzony system inteligentnego zarządzania ruchem oraz sieć parkingów „Parkuj i Jedź“,
umożliwiających bezpłatne parkowanie auta osobom, które korzystają z komunikacji miejskiej. Rozszerzono istniejącą sieć Szybkiej Kolei
Miejskiej, poprzez skierowanie pociągów do Sulejówka, Otwocka, Legionowa (Wieliszewa), a także skomunikowanie Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina z centrum miasta.
Działania obejmujące inwestycje drogowe, skoncentrowano na budowie układu obwodnic oraz nowych połączeń międzydzielnicowych. Dzięki
trasom S2 i S8, Warszawa uzyskała dostęp do ogólnopolskiej sieci autostrad. Oznacza to konieczność realizacji dróg łączących nowe trasy
ekspresowe z istniejącym układem transportowym stolicy – np. skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską, rozbudowa
ul. Żołnierskiej czy węzeł Marynarska. Wśród zrealizowanych inwestycji nie można pominąć mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie, łączącego
północne dzielnice miasta: prawobrzeżną Białołękę z lewobrzeżnymi Bielanami. Ważnym elementem polityki działań miasta są bieżące,
kompleksowe remonty i modernizacje kluczowych dróg. Infrastruktura Warszawy jest stale dostosowywana do potrzeb rozwijającej się
metropolii: na bieżąco prowadzone są inwestycje w rozbudowę sieci połączeń drogowych oraz utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie.
Podejmowane są liczne działania, mające na celu usprawnienie komunikacji między prawo- i lewobrzeżną częścią Warszawy oraz ułatwiające
komunikację między dzielnicami.

fot. m.st. Warszawa

Filip Kwiatkowski

fot. Zbigniew Panów
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1.1 II linia metra w Warszawie
– Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka
centralnego wraz z zakupem taboru

Metro, jako alternatywny dla samochodu środek lokomocji, poprzez znaczne
zmniejszenie natężenia ruchu ulicznego, przyczynia się do redukcji emisji spalin
i zanieczyszczenia środowiska, umożliwia szybsze przemieszczanie się
użytkowników komunikacji miejskiej, jak również służy polepszeniu warunków
bezpieczeństwa podróżowania.
Centralny odcinek II linii metra ma ponad 6 km długości i liczy 7 stacji (od stacji
„Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”), położonych na głębokości od
13 do 23 m.
Do obsługi I i II linii metra zakupiono 35 nowych pociągów INSPIRO, z których każdy
składa się z 6 wagonów.

fot. Zbigniew Panów

Wartość całkowita projektu:

5 978 709 113,69 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

3 602 743 794,77 zł
fot. m.st. Warszawa
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1.2 Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zakupem taboru – etap II

Na odcinku ok. 6,6 km powstanie 6 nowych stacji metra – 3 stacje na odcinku
zachodnim (w dzielnicy Wola) i 3 stacje na odcinku wschodnio – północnym (dzielnice:
Praga-Północ oraz Targówek). W ramach projektu na terenie Stacji Techniczno –
Postojowej Kabaty zostanie wybudowana hala postojowa taboru metra, a także
zostanie zakupionych 13 pojazdów metra, do obsługi nowo wybudowanej trasy.
Inwestycja stanowi przedłużenie II linii metra, przez co znacząco poprawi istniejący
system komunikacyjny dzielnic i ułatwi mobilność mieszkańców. Nowe stacje
budowane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii, mając na celu
minimalizację wpływu na środowisko naturalne. Ponadto, znacznie poprawiona
zostanie akustyczność stacji w celu redukcji hałasu.
Ciekawą informacją jest fakt, że w stropie stacji Trocka umieszczono "przesyłkę dla
przyszłych pokoleń" - zgrane na nośniku elektronicznym życzenia od współczesnych
mieszkańców Polski dla przyszłych mieszkańców Warszawy oraz aktualne gazety.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

3 164 178 317,08 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

1 826 345 155,08 zł
fot. m.st. Warszawa
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1.3 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa
wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą
towarzyszącą

fot. Tramwaje Warszawskie

Wartość całkowita projektu:

1 196 790 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

554 610 000,00 zł
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Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic: Rakowiecka – Puławska
– Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – al. Rzeczpospolitej (wraz
z budową odpowiednich terminali czołowych) oraz w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. na odcinku od ul. Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Ponadto, zakupionych
zostanie 50 tramwajów dwukierunkowych, zaś na przystankach zamontowany
zostanie System Informacji Pasażerskiej. W ramach działań zbudowana zostanie nowa
zajezdnia tramwajowa (Annopol) – pierwsza od 1963 r., kiedy kiedy to otwarta
została Zajezdnia Żoliborz.
Inwestycja przyczyni się do rozwoju i większego wykorzystania niskoemisyjnego
transportu miejskiego, zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście
i poprawy płynności ruchu, ograniczenia negatywnego wpływu transportu na
środowisko naturalne w mieście, poprzez redukcję hałasu i zmniejszenie
zanieczyszczeń powietrza, integracji istniejącej infrastruktury transportowej a także
dostosowania systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości
poruszania się.

1.4 Uruchomienie obsługi transportem kolejowym
Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina

Mieszkańcy Warszawy i turyści odwiedzający stolicę mogą korzystać z nowo
utworzonego połączenia kolejowego, dzięki któremu podróż z Lotniska Chopina do
centrum Warszawy trwa zaledwie 20 minut. Do Lotniska Okęcie dojeżdżają dwie linie
Szybkiej Kolei Miejskiej: S2 (trasa Lotnisko Chopina - Sulejówek Miłosna) i S3 (trasa
Lotnisko Chopina – Wieliszew). Linie te obsługiwane są przez 13 nowoczesnych,
elektrycznych, sześciowagonowych zespołów trakcyjnych.

fot. archiwum Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Wartość całkowita projektu:

369 128 814,12 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

238 440 671,91 zł
fot. Zbigniew Panów
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1.5 Zakup taboru autobusowego
(130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych)
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Miejskie Zakłady Autobusowe od 2015 r. posiadają 10 autobusów elektrycznych, które
z powodzeniem obsługują śródmiejską linię 222. W ramach projektu planuje się zakup
kolejnych autobusów, które będą obsługiwać trasy w zabytkowych i szczególnie
cennych pod względem przyrodniczym rejonach m.st. Warszawy – na Trakcie
Królewskim i w Lasku Bielańskim. Tabor składający się ze 130 autobusów
niskoemisyjnych, w tym 30 pojazdów 12m i 100 pojazdów 18m, pozwoli na znaczące
ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w mieście,
redukcję hałasu i poprawę komfortu jazdy pasażerów.
Wraz z zakupem autobusów niezbędna jest również infrastruktura, która pozwoli na
korzystanie z taboru: system ładowania (zasilania paliwem) autobusów w zajezdniach
oraz system ładowania na krańcach tras (potencjalnie około 19 przyłączy). Po realizacji
projektu będzie to największa flota autobusów elektrycznych w tym regionie Europy.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

418 200 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

180 000 000,00 zł
fot. m.st. Warszawa
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1.6 Obsługa północnych obszarów Warszawy
komunikacją tramwajową w związku z rozbudową
sieci metra oraz zakupem taboru

Projekt dotyczy modernizacji czterech tras tramwajowych w dzielnicach: Praga
Północ, Targówek i Bielany, tj:
ź trasy od węzła przesiadkowego „Młociny” (skrzyżowanie ul. Zgrupowania AK
„Kampinos” z ul. Kasprowicza) do początku węzła z ul. Pułkową,
ź trasy w ciągu Trasy Mostu Północnego, w węźle z ul Modlińską oraz w ulicy
Obrazkowej,
ź trasy w ciągu ul. Marymonckiej łączącej nową trasę tramwajową w ciągu TMP
z rejonem Żoliborza i stację metra „Marymont”
ź trasy na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni
Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 84 tramwaje niskopodłogowe oraz
przebudowano zespół przystankowy Bródnowska, dzięki czemu zlikwidowano
konieczność wchodzenia pasażerów na jezdnię w trakcie wsiadania i wysiadania
z tramwajów.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

778 716 827,47 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

496 783 403,05 zł
fot. m.st. Warszawa

15

1.7 Modernizacja trasy tramwajowej W-Z w Warszawie
na odcinku Cmentarz Wolski - Dworzec Wileński

Zmodernizowana trasa tramwajowa łączy obszary Woli na lewym brzegu Wisły poprzez Śródmieście - z obszarami Pragi Północ w prawobrzeżnej części miasta. Trasa
biegnie wzdłuż głównych ulic Warszawy: ul. Wolskiej, al. Solidarności oraz Mostem
Śląsko – Dąbrowskim (odcinek mostowy był realizowany poza projektem). W ramach
projektu odnowiono 23 przystanki tramwajowe i zainstalowano na nich 30 tablic
Systemu Informacji Pasażerskiej.
W wyniku realizacji tej inwestycji powstał pierwszy w Warszawie tram-bus-pas na
odcinku pl. Bankowy – Park Praski, który – poprzez wyłączenie ruchu
samochodowego na tym odcinku - znacząco usprawnił funkcjonowanie komunikacji
miejskiej.

fot.Piotr Wierzbowski

Wartość całkowita projektu:

132 316 299,30 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

81 528 891,62 zł
fot. Bożena Głodkowska
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1.8 Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”
(Park&Ride) – II etap

Parkingi „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) promują korzystanie z transportu publicznego,
przyczyniając się do zmniejszenia korków w centrum miasta i lepszej jakości
powietrza. System publicznych, niestrzeżonych parkingów umożliwia bezpłatne
parkowanie pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu przedstawią ważny lub
uprzednio skasowany bilet komunikacji miejskiej.
W ramach projektu dofinansowana została budowa ośmiu parkingów „Parkuj
i Jedź”: Anin SKM, Al. Krakowska, Wawer SKM, Ursus Niedźwiadek, Metro
Marymont, Metro Stokłosy, Metro Wilanowska, Metro Ursynów.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

97 243 173,50 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

40 663 797,10 zł
fot. m.st. Warszawa
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1.9 Budowa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie od węzła
z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła
z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”

Wybudowanie Mostu Północnego, który od 1 grudnia 2011 roku nosi imię Marii
Skłodowskiej–Curie, znacząco poprawiło warunki ruchu drogowego w takich
dzielnicach Warszawy jak Bemowo, Bielany i Białołęka. W ramach projektu powstał
obiekt mostowy, jezdnie, estakady, łącznice wielopoziomowe, ścieżki rowerowe,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, system odprowadzania i podczyszczania wód
opadowych, ekrany akustyczne oraz nasadzenia drzew i krzewów.

fot. zmid.waw.pl

Wartość całkowita projektu:

1 255 264 390,79 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

741 890 541,20 zł
fot. zmid.waw.pl
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1.10 Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska
odc. węzeł Marsa – granica miasta-etap II

Celem projektu jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 637 i 631 (ciąg ulic Marsa Żołnierska) do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego, o zwiększonej
przepustowości i nośności, stanowiącej bezpośrednie powiązanie sieci dróg Warszawy
z międzynarodową siecią drogową TEN-T. Inwestycja ta zapewni wysokiej jakości
międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe, poprawi płynność
i bezpieczeństwo jazdy. Jej realizacja wymaga przebudowy aktualnego lokalnego układu
drogowego, istniejącej infrastruktury oraz zamontowania urządzeń ograniczających
negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Długość odcinka modernizowanego
wynosi ok. 4,8 km.

fot. zmid.waw.pl

Wartość całkowita projektu:

216 962 603,44 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

167 131 159,01 zł
fot. zmid.waw.pl
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1.11 Przebudowa ul. Marynarskiej
na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego

Realizacja projektu polega na przebudowie ul. Marynarskiej na odcinku od
ul. Taśmowej do węzła Marynarska – Wołoska – Rzymowskiego, przebudowie
istniejącej infrastruktury drogowej oraz montażu urządzeń ograniczających
negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Celem inwestycji jest
poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy Służewca,
ponieważ sąsiedztwo największego zagłębia biurowego w stolicy sprawia, że ruch
samochodowy na tym obszarze jest bardzo wzmożony. W ramach inwestycji ulica
Marynarska zostanie poszerzona do 10,5 m. i trzech pasów ruchu w każdym
kierunku. Pojawią się drogi dla rowerów i nowe chodniki, w ciągu ulicy Postępu
powstanie wiadukt drogowy umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad ul.
Marynarską, skrzyżowanie z ulicą Wynalazek zostanie przebudowane, a istniejące
tu przejście ze światłami dla pieszych zastąpi kładka. Wzdłuż ulicy Postępu oraz
fragmentu ulicy Marynarskiej wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej
długości 346 m. Przebudowane zostanie także torowisko tramwajowe od
skrzyżowania z ul. Rzymowskiego do nowej pętli przy ul. Suwak.
Potrzeba realizacji inwestycji wynika z otwarcia węzła Marynarska i drogi S79, która
komunikuje ul. Marynarską z ekspresową obwodnicą Warszawy.

fot. zmid.waw.pl

Wartość całkowita projektu:

56 079 661,47 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

47 667 712,24 zł
fot. zmid.waw.pl
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2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE, ROZWÓJ GOSPODARCZY

Partnerska współpraca i aktywne działania wspierające przedsiębiorczość stanowią podstawę rozwoju gospodarczego Warszawy. Dlatego też
w stolicy zainicjowano wiele krajowych i międzynarodowych projektów partnerskich oraz działań sprzyjających tworzeniu konkurencyjnego
rynku. Powstały dwa wyjątkowe w swoim rodzaju ośrodki, wspierające małych i średnich przedsiębiorców: Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
udzielające profesjonalnej pomocy przedsiębiorcom i osobom mającym ciekawy pomysł na biznes oraz Centrum Kreatywności Targowa, które
jest miejscem pracy i spotkań biznesowych osób, prowadzących działalność gospodarczą w sektorach kreatywnych. Na wsparcie
przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju gospodarczego w Warszawie do tej pory przeznaczono ponad 117 mln zł, z czego kwota unijnego
dofinansowania wynosiła prawie 71 mln zł.

fot. m.st. Warszawa

fot. m.st. Warszawa

fot. m.st. Warszawa
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2.1 Warszawska Przestrzeń Technologiczna –
Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Centrum Przedsiębiorczości Smolna to inkubator startupów, nowych możliwości
biznesowych, ośrodek spotkań i wydarzeń oraz nowoczesna przestrzeń
technologiczna. Centrum integruje instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorców,
naukowców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem własnej firmy. Jego
zadaniem jest stymulowanie aktywności oraz działanie na rzecz wdrożenia nowych
usług, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami warszawskiego rynku. To tu
początkujący przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksową, bezpłatną informację na
temat zakładania, prowadzenia a także możliwości dofinansowania swojej
działalności. Ponadto, w tej doskonałej lokalizacji w ramach Inkubatora
udostępniana jest powierzchnia biurowa na preferencyjnych warunkach. Centrum
mieści się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w Parku Beyera przy
ul. Smolnej 4.
Więcej informacji na stronie: www.firma.um.warszawa.pl

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

8 141 631,62 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

6 602 445,11 zł
fot. m.st. Warszawa
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2.2 Warszawska Przestrzeń Technologiczna –
Centrum Kreatywności Targowa

Centrum Kreatywności Targowa to inkubator dla startupów sektora kreatywnego
i miejsce działań promujących branże kreatywne. W zrewitalizowanej, praskiej kamienicy
mieszczą się nowocześnie wyposażone biura i sale szkoleniowe a przeszklony dziedziniec
jest doskonałym miejscem do organizacji dużych wydarzeń wystawienniczokonferencyjnych.
Oferta współpracy Centrum Kreatywności skierowana jest do nowo powstających firm
z terenu Mazowsza, które działają w sektorze kreatywnym nie dłużej niż 3 lata.
W Centrum swoje pomysły biznesowe i nowe umiejętności mogą rozwijać przedsiębiorcy
z branży designu, mody, gier, architektury, filmu i wideo, muzyki, radio i tv, ICT, rzemiosła
artystycznego, reklamy, fotografii, sztuk perfomatywnych, rynku sztuki i antyków czy
rynku wydawniczego.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

29 280 086,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

14 540 268,68 zł
fot. m.st. Warszawa
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2.3 Warszawa
Promocja gospodarcza
Warszawskiego
3.3
Stolicą Ambitnego
Biznesu
Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

Głównym celem projektu jest pomoc firmom z obszaru metropolitarnego stolicy
w wejściu na rynki międzynarodowe. Projekt skierowany jest do przedstawicieli
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym start-upów, które obok doradztwa
i szkoleń dotyczących interesujących ich rynków zagranicznych, otrzymają od
Warszawy wsparcie w postaci uczestnictwa w międzynarodowych targach, misjach
gospodarczych, spotkaniach B2B i konferencjach, a ponadto wsparcie promocyjne
(reklama, broszury, katalogi, etc.).

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

29 999 990,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

23 999 992,00 zł
fot. m.st. Warszawa
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3. REWITALIZACJA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Na obszarze miasta stołecznego Warszawy wytypowane zostały mikroobszary, na terenie których prowadzone są działania infrastrukturalne i społeczne,
pozwalające na przywrócenie funkcji, które zostały utracone oraz umożliwiające stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi. Odbywa się
to poprzez rewitalizację obszarów kryzysowych, modernizację infrastruktury i angażowanie lokalnych społeczności, która wspólnie uczy się dbać
o przestrzeń miasta i wypracowuje wraz z jego władzami kompleksowe rozwiązania. Poprzez prace rewitalizacyjne, obecnie skoncentrowane po praskiej
stronie naszego miasta, przywracana zostaje świetność dawnym obiektom. Często też nadawane są im zupełnie nowe, społecznie oczekiwane funkcje
tak, aby warszawiacy mogli w pełni korzystać z ich potencjału.
Na działania w dziedzinie rewitalizacji i włączenia społecznego wydaliśmy dotychczas łącznie ponad 100 mln zł, z czego niemal połowa (41 mln)
pochodziła ze środków UE.

24

25

3.1 Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy i pierwszą placówką
muzealną na terenie prawobrzeżnej Warszawy. Działalność Muzeum nastawiona jest
na rozwój lokalnej tożsamości oraz kultywowanie tradycji poprzez liczne działania,
w tym m.in. stałe ekspozycje i wystawy czasowe, salę historii mówionej, salę ginących
zawodów oraz edukacji interaktywnej, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
skomputeryzowaną czytelnię, bibliotekę, salę konferencyjną, magazyny zbiorów,
pracownie naukowe, kawiarenkę z praskimi specjałami, sklepik z wydawnictwami
i pamiątkami. Muzeum Warszawskiej Pragi zlokalizowane jest w jednym z najstarszych
zachowanych na tym obszarze obiektów mieszkalnych przy ul. Targowej 50/52,
w którym znajdował się dawniej żydowski dom modlitwy.

fot. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wartość całkowita projektu:

35 882 472,42 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

12 123 380,04 zł
fot. m.st. Warszawa
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3.2 Rewitalizacja wybranych obszarów
kryzysowych m.st. Warszawy
w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości
przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym
Rewitalizacja umożliwiła powstanie infrastruktury publicznej o charakterze
rekreacyjno-sportowym, kulturalnym oraz społecznym, sprzyjającej integracji
mieszkańców wybranych terenów. Rewitalizacją objęto m.in. Teatr Ochoty,
budynek w Parku Achera w Ursusie, Dom Dziennego Pobytu w Rembertowie, Mury
Obronne Starego Miasta oraz ulicę Białostocką na Pradze Północ. Inwestycje
zrealizowane w ramach projektu przyczyniły się do pełniejszego wykorzystania
potencjału turystycznego Warszawy oraz promocji miasta dzięki modernizacji
ogólnodostępnej infrastruktury. W miejsce zdegradowanego obszaru objętego
projektem powstała infrastruktura pozwalająca na aktywizację i integrację
mieszkańców, w tym młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

fot. m.st. Warszawa

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

30 190 215,52 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

17 211 030,75 zł

fot. m.st. Warszawa
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fot. m.st. Warszawa

fot. m.st. Warszawa
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3.3 Kalejdoskop kultury – zachowanie
dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Wartość całkowita projektu:

1 015 194,34 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

743 531,49 zł
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Działania realizowane w ramach projektu „Kalejdoskop Kultury” obejmują zarówno
modernizację infrastruktury, jak i przedsięwzięcia pozwalające w sposób interaktywny
poznać historię i dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. W ramach projektu
przeprowadzono modernizację Placu Hallera oraz dostosowano budynek Domu
Kultury „Praga” do potrzeb osób niepełnosprawnych.
„Kalejdoskop kultury” to również cykl wirtualnych spacerów po Pradze-Północ. Na
uwagę zasługuje w szczególności wycieczka „Trzeci wymiar Pragi” wykorzystująca
najnowocześniejszą technikę fotografii trójwymiarowej, dająca iluzję poruszania się
w przestrzeni na miarę XXI wieku. Zwiedzający mogą zobaczyć Pragę z lotu ptaka
i zagłębić się w jej zaułki, podziwiając detale architektoniczne, świadczące o dawnej
świetności Dzielnicy. Każdy z udostępnionych na stronie Urzędu Dzielnicy PragaPółnoc spacerów rozwija odrębny wątek tematyczny, zachęcając do fascynującej
podróży w czasie.
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3.4 Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice

Głównym celem programu społecznej rewitalizacji była integracja i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu – działania zostały skierowane do 535 osób - 280 kobiet
i 255 mężczyzn. Ponad 50% grupy docelowej stanowiły osoby młode w wieku 15-25
lat, w tym przede wszystkim młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
Program zakładał wzmocnienie więzi sąsiedzkich osób zamieszkujących tereny
zdegradowane w trzech wybranych dzielnicach m.st. Warszawy (Targówek, PragaPółnoc oraz Praga-Południe), zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów
kryzysowych w kształtowanie najbliższego otoczenia, zwiększenie umiejętności
rodzicielskich matek i ojców z terenów kryzysowych Pragi-Północ i Pragi-Południe,
korzystających ze wsparcia Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej, zwiększenie
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez młodych dorosłych oraz wzrost
motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15-25 lat w aktywnym spędzaniu
czasu wolnego.
Ponadto w ramach programu 35 praskich podwórek odmieniło swoje oblicze przy
ogromnym zaangażowaniu mieszkańców i współpracy architektów i artystów.
Dziedzińce wzbogacono o nowe nasadzenia, ławeczki, trawniki oraz kolorowe graffiti.

Wartość całkowita projektu:

1 886 498,90 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

1 569 353,90 zł
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4. KULTURA I TURYSTYKA

Warszawa ma wiele do zaoferowania w dziedzinie kultury, sztuki i turystyki, dlatego też tak ważne są nowe możliwości rozwoju
w tych dziedzinach. Świadczy o tym budowa i modernizacja wielu budynków i instytucji kultury – znakomitym przykładem takich działań jest
uruchomienie Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy czy adaptacja budynków Fortu Sokolnickiego na potrzeby
Centrum Sztuki.
Aby Warszawa rozwijała się we właściwym kierunku, niezbędne jest zaangażowanie w ten proces mieszkańców naszego miasta, poprzez tworzenie
warunków do rozwoju twórczości i zdobywania nowej wiedzy oraz wspieranie wartościowych projektów. Dzięki wsparciu funduszy unijnych udało się
otworzyć jedną z najnowocześniejszych europejskich placówek ukazujących związek nauki z kulturą i codziennym życiem, która przyciąga miliony
zwiedzających – Centrum Nauki Kopernik.
Na działania dotyczące wsparcia oferty kulturalnej i turystycznej wydano łącznie ponad 584 mln zł, z czego około 275 mln pochodzi ze środków Unii
Europejskiej.

fot. m.st. Warszawa
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4.1 Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich placówek
ukazujących związek nauki z kulturą i codziennym życiem.
Wraz z sześcioma galeriami, planetarium oraz otaczającym go Parkiem Odkrywców jest
miejscem wielu projektów artystycznych, koncertów, spektakli oraz pokazów. Przy
pomocy naukowych narzędzi i współczesnych technik prezentacji, osoby odwiedzające
Centrum Nauki Kopernik badają naturę otaczającego świata, przeprowadzają ciekawe
eksperymenty oraz poznają możliwości praktycznego zastosowania nauki w rozwoju
społeczeństwa.
Corocznie Centrum odwiedza ponad milion gości - dorosłych i dzieci.

fot. z archiwum Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Wartość całkowita projektu:

364 779 247,06 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

206 784 744,68 zł
fot. m.st. Warszawa
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4.2 Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy
"Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I

W ramach projektu, którego działania skoncentrowano na terenach nadbrzeża
Wisły, powstała atrakcyjna dla mieszkańców i turystów przestrzeń miejska,
oferująca: Multimedialny Park Fontann – a w nim przepiękne letnie pokazy, bulwar
nadwiślański – komfortowa miejska promenada na lewobrzeżnym odcinku Wisły od
wysokości ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Nadwiślański Szlak Rowerowy
- trasa rowerowa o dł. 26 km na lewym brzegu rzeki od granicy z gminą Łomianki do
granicy z gminą Konstancin-Jeziorna, trzy plaże miejskie - w okolicach ZOO, Stadionu
Narodowego i Saskiej Kępy oraz Port Czerniakowski, gdzie w ramach rewitalizacji
przebudowano pomosty i miejsca do cumowania dla jednostek sportoworekreacyjnych oraz barek mieszkalnych, a także pogłębiono basen portowy
i wzmocniono nabrzeże.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

81 579 334,27 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

17 614 639,01 zł
fot. m.st. Warszawa

fot. Marcin Czechowicz
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4.3 Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja
obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum
Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy
i stanowiło oddział Muzeum Narodowego. Muzeum wznowiło działalność po wojnie
w 1948 r. pod nazwą Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.
Celem projektu jest kapitalny remont elewacji i wnętrz siedziby Muzeum Warszawy jedenastu połączonych wewnętrznie kamienic przy Rynku Starego Miasta
w Warszawie (strona Dekerta). Projekt obejmuje wyposażenie, montaż wystawy,
zakupy i konserwację eksponatów. W Muzeum będą gromadzone i wystawiane
pamiątki historyczne związane z dziejami Warszawy. Sale ekspozycyjne zostaną
zorganizowane w sposób umożliwiający niezależne zwiedzanie wystawy stałej oraz
wystaw czasowych. Poza wystawami będą tam również organizowane pokazy
i warsztaty, konferencje, spotkania i imprezy kulturalne.
W budynku zaplanowano także bibliotekę, czytelnię, pracownie konserwatorskie oraz
archiwum. Na parterze będzie funkcjonować kawiarnia, sklep z pamiątkami
varsavianistycznymi i muzealne kino. W projekcie duży nacisk położono na
udostępnienie sal muzealnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz na kwestię
dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

fot. Marcin Czechowicz Muzeum Warszawy

Wartość całkowita projektu:

64 611 992,21 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

18 294 816,77 zł
fot. Grażyna Kułakowska Muzeum Warszawy
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4.4 Warszawa Chopina
„Warszawa Chopina” to projekt mający na celu poszerzenie i uwspółcześnienie
kompleksowej oferty turystycznej, związanej z życiem i twórczością Fryderyka
Chopina. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest stworzenie nowego wizerunku
młodego kompozytora, który pojawił się w przestrzeni miejskiej oraz w Internecie.
Przykładem może być aplikacja „Żywy Chopin w mieście”, umożliwiająca wykonanie
zdjęcia z wirtualną postacią Chopina w Warszawie, a także aplikacja „Fryderyk
Chopin w Warszawie” – nowa wersja przewodnika mobilnego, wzbogacona
o ciekawostki związane z artystą. Więcej informacji: www.chopin.warsawtour.pl

fot. Marcin Czechowicz

Wartość całkowita projektu:

962 021,65 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

696 391,84 zł
fot. SBT
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4.5 Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego
na potrzeby placówki kultury - Centrum Sztuki

Fort Sokolnickiego zlokalizowany jest na Żoliborzu, na terenie parku im. St.
Żeromskiego, na lewym brzegu Wisły. Realizacja projektu polegała na rozbudowie
i adaptacji trzech zabytkowych budynków Fortu Sokolnickiego (główny budynek
Fortu, budynek prochowni północnej oraz budynek prochowni południowej) na
potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki. W wyniku prac powstała placówka, która
zapewniła zainteresowanym dostęp do wielu dziedzin sztuki. W przyszłości
poszczególne pomieszczenia będą wynajmowane indywidualnym twórcom lub
organizatorom, którzy zajmują się działalnością artystyczną. W tym celu Fort musiał
zostać poddany gruntownej konserwacji i modernizacji. Działania realizowane
w ramach projektu mają charakter kompleksowy - obejmują szeroki zakres
modernizacji istniejącej infrastruktury, tj. prace ogólnobudowlane, instalacyjne,
konserwatorskie oraz ziemne.
Celem działań jest zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
pokoleń, wzmocnienie jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz
wzrost potencjału społeczno-kulturalnego Warszawy i Mazowsza poprzez
przystosowanie zabytkowych obiektów powojskowych m.st. Warszawy na potrzeby
placówki kultury.

Wartość całkowita projektu:

12 611 003,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

7 451 471,89 zł
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaangażowanie w ochronę cennych zasobów naturalnych jest koniecznością i inwestycją, która przyczynia się do poprawy komfortu życia
mieszkańców. Dzięki największej oczyszczalni ścieków w Polsce - „Czajce”, Warszawa oczyszcza 100% odbieranych ścieków komunalnych.
Aktualnie realizowana faza V umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 13 tys. mieszkańców. Koncentrując działania na wykorzystaniu
walorów naturalnych Warszawy, priorytet stanowi opieka nad obszarami Natura 2000, które są dla stolicy wartością i inwestycją samą w sobie.
Chcąc utrzymać to unikatowe zjawisko, na prawobrzeżnej stronie Wisły realizowany jest duży projekt, dotyczący ochrony siedlisk występujących
tu kluczowych gatunków ptaków. Działaniami objęto też ponad 60 ha terenów nadwiślańskich łąk, w celu przywrócenia naturalnych siedlisk
przyrodniczych i ostoi cennych gatunków roślin i zwierząt nad Wisłą. Mając świadomość, że wczesne alarmowanie i ostrzeganie ludności
stanowi jedno z kluczowych działań organu kryzysowego, Warszawa pozyskała środki na rozbudowę systemu wczesnego alarmowania
i ostrzegania, który wspomagany jest przez urządzenia, monitorujące warunki meteorologiczne czy poziom wody wybranych cieków wodnych.
Dotychczas udało się zrealizować inwestycje w obszarze ochrony środowiska o łącznej wartości niemal 5,9 mld zł zaś łączna kwota
dofinansowania ze środków UE wyniosła około 2,9 mld zł.

fot. Paweł Brzeziński Zarząd Mienia
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fot. Marcin Łukawski
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5.1 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie – Faza V

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” jest
kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodnościekowej aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock. Zadania planowane do realizacji
w ramach Fazy V mają charakter komplementarny w stosunku do działań
zrealizowanych w ramach Faz I - IV.
Realizacja projektu umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców,
podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców oraz redukcję ilości emisji CO2
do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Ponadto budowa zbiornika retencyjnego ścieków na terenie oczyszczalni ścieków
„Czajka” oraz wykonanie i wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią
kanalizacyjną pozwolą na odciążenie kluczowych obiektów sieci i równomierną
dystrybucję ścieków w kanalizacji ogólnospławnej zarówno w trakcie pogody
bezdeszczowej, jak i deszczowej. Możliwość retencji ścieków przyczyni się do
ograniczenia liczby zrzutów burzowych do Wisły oraz pozwoli na bezpieczniejszą
eksploatację obiektów sieci kanalizacyjnej. Wdrożenie centralnego systemu
sterowania siecią kanalizacyjną w istotny sposób przyczyni się także do zmniejszenia
występowania lokalnych podtopień oraz zalań terenów ulic i osiedli wynikających
z intensywnych opadów.
.fot. Krzysztof Kobus Travelphoto.pl

Wartość całkowita projektu:

850 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

541 871 812,50 zł
fot. K.Kowlski dla MPWiK
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5.2 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków
Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej
presji aglomeracji warszawskiej

Celem projektu jest zarówno odtworzenie kolonii lęgowych, jak również poprawa
warunków siedliskowych korzystnych dla bytowania, lęgów i wędrówek licznych
unikatowych gatunków ptaków (m.in. rybitwy białoczelnej). Projekt obejmuje swoim
zasięgiem 50-kilometrowy odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
Dolina Środkowej Wisły, położony na terenie 9 warszawskich dzielnic oraz
sąsiadujących gmin nadwiślańskich. Duże znaczenie dla projektu mają działania
informacyjne, promocyjne i edukacyjne, zwiększające świadomość ekologiczną
mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków oraz
przyjaznego dla przyrody użytkowania terenów nadwiślańskich.

fot. Marcin Łukawski

Wartość całkowita projektu:

15 873 600,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

13 546 575,00 zł

fot. Jakub Badełek
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5.3 Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie
fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Wartość całkowita projektu:

1 285 811,49 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

617 763,57 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie
województwa mazowieckiego poprzez kompleksowe działania na rzecz fauny i flory.
W ramach przedsięwzięcia, planowany jest pierwszy w historii województwa program
reintrodukcji żółwia błotnego, gatunku obecnie zagrożonego wyginięciem. Celem
programu jest ponowne wprowadzenie do środowiska przedstawicieli naturalnie
występującego tu niegdyś żółwia, którego populacja na terenie województwa
drastycznie się zmniejszyła wskutek wieloletnich niekorzystnych zjawisk takich jak:
osuszanie terenów, zanieczyszczenie natury przez pestycydy czy też presja ze strony
żółwi ozdobnych, niebędących naturalnymi mieszkańcami okolicznych terenów.
Realizacją tego nowatorskiego zadania zajmą się specjaliści z Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE zostanie
wybudowana infrastruktura oraz zakupiony sprzęt niezbędny do rozmnożenia żółwia
błotnego.
Program reintrodukcji żółwia błotnego to jeden z wielu elementów, które przyczynią
się do poprawy uwarunkowań życia roślin i zwierząt. Lasy-Miejskie Warszawa zajmą
się m.in. odnową świetlistej dąbrowy. Jest to typ lasu dębowego, który zanika w
Polsce. Na początku XXI w. na terenie całego kraju nie było więcej niż 200 ha dobrze
zachowanej świetlistej dąbrowy. Ww. lasy zarastają gatunkami drzew i krzewów, które
mocno zacieniają ich dno i tym samym utrudniają rozwój gatunków światłolubnych.
Zabiegi planowane przez Lasy Miejskie pozwolą na odnowienie tego cennego siedliska
przyrodniczego.
W ramach projektu zostało również zawiązane partnerstwo z gminą Stare Babice, na
terenie której powstanie m.in. drewniana kładka w Rezerwacie Przyrody Łosiowe
Błota, dzięki czemu odwiedzający to miejsce turyści, będą mogli eksplorować
dotychczas niedostępne bagienne tereny bez zakłócania warunków bytowania
okolicznej fauny i flory.
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5.4 Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania
ludności w Warszawie

fot. Paweł Brzeziński Zarząd Mienia

Wartość całkowita projektu:

4 520 900,01 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

2 802 426,25 zł
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Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności ma na celu poprawę
słyszalności sygnałów alarmowych na terenie miasta, w tym szczególnie w rejonach
występowania potencjalnego zagrożenia powodzią, zagrożenia ze strony zakładów
wykorzystujących substancje niebezpieczne, czy też w miejscach gromadzenia się
dużej liczby osób. System rozbudowany zostanie o 120 nowych punktów
alarmowania (aktualny system składa się z 54 punktów) oraz o urządzenia
monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach
wodnych.
Planowana jest budowa 8 punktów pomiarowych poziomu wody zlokalizowanych
w dzielnicach Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów i Ursynów, 4 punktów pomiaru
intensywności opadów oraz stacji bazowej wraz z aplikacją zarządzającą. Dodatkowo
projekt zakłada realizację działań edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców,
w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach
ostrzegawczych.
Po rozbudowie system pozwoli na przesyłanie sygnałów do około 96% mieszkańców
miasta.

5.5 Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku
OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły

Łąki to nie tylko bogaty świat roślin, ale też i zwierząt, często rzadkich i zagrożonych
wyginięciem: małych i dużych ssaków, ptaków śpiewających czy drapieżnych, gadów,
płazów, wreszcie owadów i innych bezkręgowców - zwłaszcza motyli. Działania,
którymi objęto ponad 60 ha terenów nadwiślańskich, mają na celu przywrócenie
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków nad Wisłą w Warszawie.
Spodziewane efekty to ograniczenie występowania obcych, szybko
rozprzestrzeniających się gatunków roślin zwanych inwazyjnymi, które zagrażają
gatunkom rodzimym. Przywrócenie właściwego, zróżnicowanego składu
gatunkowego łąkom zalewowym oraz wzrost różnorodności biologicznej.
Jedną z największych powierzchni objętych projektem, jest położona na północ od
mostu Gdańskiego łąka na Golędzinowie, która zajmuje ponad 20 ha. Na obszarze tym
wytyczono szeroki pas ziemi, w który wsiano zebrane wcześniej nasiona (np.maków
i chabrów). Tak powstała miękko wijąca się tzw. „rzeka kwiatów”.

Wartość całkowita projektu:

1 487 183,73 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

1 264 106,17 zł
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6. POMOC I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W Warszawie, działania społeczne adresowane są do wszystkich grup wiekowych, poczynając od najmłodszych, kończąc na najstarszych mieszkańcach
stolicy. Seniorom oraz osobom niepełnosprawnym dedykowane są programy z zakresu cyfryzacji, które mają zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu.
Wdrażane są również inicjatywy, włączające do aktywnego życia osoby zagrożone marginalizacją społeczną i wykluczeniu zawodowemu. Równolegle
z tymi programami realizowane są inwestycje w modernizację i budowę infrastruktury, na przykład budowa ośrodka dziennego pobytu dla osób
z chorobą Parkinsona. Podejmowane są również aktywności, zmierzające do poprawy standardu usług i jakości pobytu w domach pomocy społecznej.
Do młodzieży natomiast adresowane są projekty, przygotowujące młodych ludzi do aktywnego i skutecznego zaistnienia na rynku pracy, poprzez
umożliwienie odbycia staży, zdobycia praktycznego doświadczenia, specjalistycznej wiedzy jak i doradztwa w zakresie wyboru zawodu czy profilu
działalności gospodarczej.
Na działania z zakresu pomocy i aktywizacji społecznej, w ostatnich latach przeznaczono łącznie ponad 452 mln zł, z czego 390 mln pochodziło ze środków
przekazanych przez UE, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fot. m.st. Warszawa
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fot. fot. Victoria Kolisnyk

fot. fot. Victoria Kolisnyk

6.1 Ośrodek dziennego pobytu dla osób
z chorobą Parkinsona

Jest to pierwszy w Polsce ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony zarówno dla osób
cierpiących na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, jak również dla tych,
u których rozpoznano ograniczone zaburzenia psychiczne. Działalność placówki
obejmuje aktywizację zawodową i społeczną osób chorych oraz ich opiekunów,
w wieku 20 – 64 lata, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy. Ośrodek zapewnia
udział w grupach wsparcia, poradnictwo zawodowe, integracyjne warsztaty
wyjazdowe oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie z codziennymi problemami.
Ośrodek zapewnia udział w zajęciach grupowych i indywidualnych oraz indywidualne
konsultacje z psychoterapeutami. Przykładowe zajęcia: logopedyczne, plastyczne,
rehabilitacja, biblioterapia, muzykoterapia, psychoedukacja, terapia tańcem
i ruchem, trening umiejętności poznawczych, warsztaty prasowe, filmoterapia.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

2 969 521,91 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

2 969 521,91 zł

fot. m.st. Warszawa
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6.2 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w m.st. Warszawa

Projekt skierowany jest do osób pomiędzy 18 a 29 rokiem życia, zarejestrowanych
w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w tym do osób bezrobotnych i długotrwale
bezrobotnych, dla których przygotowano następujące metody wsparcia:
- opracowanie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
- pośrednictwo w znalezieniu pracy, konsultacje z doradcą zawodowym
- udział w szkoleniach (podniesienie / nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
przewidziana liczba uczestników – 142 osoby)
- udział w stażach (szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego jak i nowych
umiejętności, przewidziana liczba uczestników to 600 osób w tym 396 kobiet)
- dotacje na start własnej firmy (w maksymalnej wysokości 16.000,00 zł),
pozwalającej osiągnąć niezależność
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 17%
osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich
kwalifikacjach oraz 43% osób niekwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup
docelowych, biorących udział w projekcie i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
m.st. Warszawy.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

16 731 039,40 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

14 100 920,01 zł
fot. m.st. Warszawa
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6.3 Nowoczesne technologie szansą rozwoju
zawodowego i aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób
z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności poprzez dostarczenie Internetu do gospodarstw domowych.
Dzięki unijnemu wsparciu, zakupiono 900 zestawów komputerowych: 600 zestawów
standardowych przekazano osobom głównie z niepełnosprawnością ruchową, 300
zestawów zaś wyposażono w dodatkowe oprogramowanie i oprzyrządowanie tak, by
mogły służyć osobom niewidzącym lub słabo widzącym.
W ramach działań koordynacyjnych powstało 7 ogólnodostępnych pracowni
komputerowych dla z niepełnosprawnościami. E-pracownie warszawskie wyposażone
są w specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie dostosowane do
potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, min. czujnik mrugnięć pozwalający
kontrolować komputer, drukarkę brajlowską umożliwiającą tłumaczenie, zapisywanie
i drukowanie dokumentów w postaci brajlowskiej, urządzenie umożliwiające pełną
kontrolę nad komputerem przy pomocy ruchów ust i wiele innych.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

13 194 684,90 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

13 194 684,90 zł

fot. m.st. Warszawa
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6.4 AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego
starzenia się w Warszawie

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rozwój
i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistych potrzeb populacji
i czynników demograficznych poprzez: podniesienie jakości świadczonych usług
przez warszawskie domy pomocy społecznej oraz rozwój miejskich systemowych
rozwiązań dla osób starszych i niesamodzielnych.
Działaniami objęto 14 domów pomocy społecznej (DPS) prowadzonych przez miasto
społeczne Warszawę, dla których zakupiono 12 dziewięcioosobowych samochodów
do przewozu osób niesamodzielnych, 3 wanny specjalistyczne z osprzętem, 148
łóżek rehabilitacyjnych. Ponadto opracowano i opublikowano standardy opieki
i pracy opiekuna w domach pomocy społecznej, które mają wzmocnić poszanowanie
godności osób starszych i niesamodzielnych. We wszystkich domach pomocy
społecznej opieki społecznej założono ogrody sensoryczne, które wykorzystywane
będą do działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych oraz
integrujących. Zorganizowano też pikniki promocyjno-edukacyjne na terenach
DPS-ów, integrujące społeczność lokalną z ich mieszkańcami.
W ramach projektu przeprowadzono serię szkoleń m.in. dla personelu 14 domów
pomocy społecznej m.st. Warszawy, udoskonalających ich umiejętności w zakresie
opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, w tym szkolenia z hortiterapii.
Wydano również broszurę informacyjno-edukacyjną, informującą o możliwościach
zapobiegania chorobom związanym ze stylem życia, zawierającą szereg informacji
i wskazówek przydatnych w życiu codziennym Seniora.

fot. fot. Victoria Kolisnyk

Wartość całkowita projektu:

3 999 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

3 159 210,00 zł
fot. fot. Victoria Kolisnyk
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7. DOBRE RZĄDZENIE

Dobre rządzenie zakłada poprawę jakości zarządzania w instytucjach publicznych oraz wzmocnienie potencjału administracyjnego poprzez szkolenia dla
pracowników podnoszące ich kompetencje i profesjonalizm świadczonych usług.
Sprawna i efektywna lokalna administracja wpływa dodatnio na wzrost gospodarczy i rozwój miasta oraz zaspokaja potrzeby jego mieszkańców.
Inwestując w dobre rządzenie, poprawiając sprawność przebiegu procesów decyzyjnych i ich transparentność, inwestuje się równocześnie w silne
społeczeństwo obywatelskie i partycypacyjne, chętnie włączające się w procesy konsultacji i wyrażania własnych opinii. Na tej podstawie można trafnie
identyfikować i skutecznie rozwiązywać różne problemy ekonomiczne i społeczne. W tym celu utworzono m.in. nowoczesne Centrum Komunikacji
z Mieszkańcami, pierwszy na taką skalę projekt w Polsce.
W tym obszarze zainwestowano prawie 9,5 mln zł z czego ponad 8,2 mln zł pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

fot. m.st. Warszawa
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fot. m.st. Warszawa

fot.Maciej Margas
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7.1 Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami
w m.st. Warszawie

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 to pierwszy w Polsce zintegrowany
system kontaktu pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Jako jedno z niewielu na
świecie, zapewnia mieszkańcom całodobowy kontakt z Urzędem przez siedem dni
w tygodniu, za pośrednictwem kilku kanałów kontaktu: telefonu 19115, portalu
internetowego www.warszawa19115.pl, aplikacji mobilnej Warszawa 19115, e-maila,
czatu oraz mediów społecznościowych.
Dzięki MCK Warszawa 19115 mieszkańcy mają możliwość uzyskania kompleksowej
i jednolitej informacji, dotyczącej usług świadczonych przez urząd i miejskie jednostki
organizacyjne, mogą zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji
miejskiej takie jak np. dziura w drodze, zniszczona zieleń, nielegalne wysypisko śmieci
czy zepsutą sygnalizację świetlną. Poprzez system on–line, można zarezerwować także
wizytę w urzędzie lub skorzystać z usługi tłumacza migowego. Przez system można
zgłosić także własną inicjatywę – pomysł zmian, które sprawią, że Warszawa stanie się
piękniejsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna. Od kwietnia 2016
w systemie działa Warszawski System Powiadomień, poprzez który wysyłane są
powiadomienia push lub sms, z informacjami z różnych obszarów życia miasta i pracy
samorządu. System automatycznie przesyła komunikaty o lokalnych zagrożeniach.
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 obsługuje średnio dziennie ponad 1000
zgłoszeń. Dotychczasowy rekord dzienny – 2277 zgłoszeń, padł dnia 7 lipca 2016,
przed szczytem NATO.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

4 456 559,04 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

3 732 459,15 zł
fot. m.st. Warszawa
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7.2 Rewitalizacja - wspólna sprawa

Celem projektu jest wypracowanie modelowych ścieżek dojścia do rozwiązywania
problemów związanych z ożywieniem gospodarczym i zwiększeniem atrakcyjności
inwestycyjnej terenów objętych rewitalizacją.
Działania zaplanowane w projekcie, obejmujące swym zasięgiem obszar Pragi
Północ (Starej Pragi, Nowej Pragi) oraz Pragi Południe (Kamionka), mają charakter
modelowy, co pozwala na ich upowszechnienie jako standardy i dobre praktyki,
które będą mogły być wykorzystane przez inne miasta, borykające się z podobnymi
problemami.
Realizacja projektu ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia liczby pustostanów
lokali użytkowych, wzmocnienia praskiej przedsiębiorczości – przede wszystkim
tradycyjnych rzemiosł, uporządkowania sfery przestrzennej oraz zwiększenia
aktywności i integracji lokalnej społeczności.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

4 642 310,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

4 177 310,00 zł
fot. m.st. Warszawa
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8. NAUKA I EDUKACJA

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków unijnych, na rozwój nauki i edukacji w Warszawie przeznaczono ponad 128 mln zł, z czego około 118 mln zł
pochodziło ze środków przyznanych m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Dzięki temu, zgodnie z miejską polityką edukacyjną, można było podjąć szereg inwestycji rozwijając oświatę, inwestując w infrastrukturę i rozwój oferty
edukacyjnej. Szczególnie duży nacisk położono na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, czego przykładem jest projekt
„Zawody budowlane na rynku pracy”. Ponadto podjęto szereg działań w celu zapewnienia wszystkim równego dostępu do edukacji, m.in. poprzez
program „Edukacja ku niezależności”, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Inicjatywy współfinansowane ze środków europejskich
umożliwiają młodzieży szkolnej zdobycie wiedzy, wykraczającej poza ramy standardowego programu nauczania, jak i wspierają kadrę pedagogiczną
poprzez doskonalenie ich kompetencji i metod pracy.

fot. m.st. Warszawa
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fot. m.st. Warszawa

fot.Maciej Margas

8.1. Edukacja ku niezależności - modernizacja programu
przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Projekt umożliwił młodzieży niepełnosprawnej nabycie nowych kompetencji
społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać
lęk przed otoczeniem. Pozwolił również na zdobycie umiejętności przygotowujących
ją do samodzielnego podjęcia pracy.
Rezultatem działań projektowych jest podniesienie jakości nauczania
w zawodowych szkołach specjalnych oraz dostosowanie kompetencji ich przyszłych
absolwentów do aktualnych potrzeb rynku pracy. W tym celu przeszkolono
nauczycieli oferując im możliwość uzupełnienia i udoskonalenia swoich
umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego. Opracowane w ramach projektu
materiały edukacyjne oraz przygotowanie nauczycieli do funkcji trenera pracy
stanowią istotny wkład w doskonalenie kadr oświatowych jak również sprzyjają
innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

1 060 028,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

921 399,00 zł
fot. m.st. Warszawa
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8.2 Zawody budowlane na rynku pracy
Celem projektu było dostosowanie szkolnictwa zawodowego (zasadniczych szkół
zawodowych i techników budowlanych) do potrzeb rynku pracy w branży budowlanej,
podniesienie poziomu kształcenia w tych placówkach, a także zapoczątkowanie
długotrwałej współpracy pomiędzy szkołami a wyższymi uczelniami technicznymi oraz
firmami budowlanymi (praktyki, patronaty, oferty pracy). Dzięki projektowi zwiększył
się poziom wiedzy praktycznej z przedmiotów zawodowych, na temat innowacji
w branży budowlanej, funkcjonowania profesjonalnych placów budowy oraz
stosowania nowoczesnych technologii. Projektem objęto 1410 uczniów warszawskich
szkół budowlanych, oferując im możliwość odbycia praktyk na budowlach i w firmach
produkcyjnych, a przez to praktycznego zastosowania zdobytej, teoretycznej wiedzy.
Ponadto zorganizowano dla uczącej się młodzieży serię eksperckich wykładów,
pokazów multimedialnych czy zajęć w laboratoriach badawczych, poświęconych
innowacyjnym rozwiązaniom w budownictwie.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

1 014 600,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

885 237,00 zł
fot. m.st. Warszawa
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8.3 Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli
jako przykład systemowego rozwiązania dla
obszarów metropolitalnych

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

5 530 758,84 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

4 809 355,51 zł

Głównym celem projektu, realizowanego przez miasto stołeczne Warszawę,
w partnerstwie z Towarzystwem Amicus oraz Fundacją Humanites, było
zapewnienie kompleksowego wsparcia jednostkom edukacyjnym w obszarze
doskonalenia nauczycieli. Model realizacji projektu oparto na trzyetapowym
procesie: diagnozie potrzeb placówki, doskonaleniu pracy nauczycieli oraz
wdrażaniu nowych umiejętności. Podczas dwóch lat realizacji projektu,
wspomaganiem objęto 150 warszawskich szkół i przedszkoli, w projekcie
uczestniczyło 4 896 warszawskich nauczycieli.
Rezultatem projektu było stworzenie obok istniejącej oferty doskonalenia
nauczycieli, oferty równoległej dla rad pedagogicznych, służącej zwiększeniu
umiejętności pracy zespołowej. Ponadto, dostosowano programy doskonalenia
nauczycieli do potrzeb konkretnych placówek poprzez wdrożenie rocznych planów
wspomagania, podniesienie kompetencji dyrektorów placówek w zakresie
korzystania z diagnozy potrzeb, wzmocnienie współpracy dyrektorów
i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia. Grupą, na którą
projekt oddziaływał pośrednio byli uczniowie i rodzice, którzy odczuli pozytywne
zmiany w dydaktyczno - wychowawczej pracy placówek.
Doświadczenia z realizacji projektu stanowią rekomendację i podstawę do
organizacji stołecznych placówek oświatowych w przyszłości. Ze względu na
ogromne zainteresowanie rezultatami projektu, samorządowa placówka
doskonalenia nauczycieli: Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń(WCIES) obecnie kontynuuje pracę ze szkołami i radami
pedagogicznymi w wypracowanym w projekcie trybie.

fot. m.st. Warszawa
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8.4 Matematyka dla ciekawych świata
„Matematyka dla ciekawych świata” to cykliczne wykłady i ćwiczenia realizowane
z myślą o rozwijaniu zainteresowań matematycznych zdolnych i ambitnych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Pomysł narodził się w Interdyscyplinarnym Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Realizacja IV edycji zajęć, odbywających się od września do grudnia 2012 roku, była
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu rozszerzono wówczas
ofertę spotkań oraz opracowano materiały dydaktyczne, które wykorzystywane są
w kolejnych edycjach. Podczas wykładów i ćwiczeń praktycznych młodzi słuchacze
dowiedzieli się m.in. jak prognozuje się pogodę, czym jest całka i pochodna oraz jak
zbudować komputerowy model wahadła.
Projekt przyczynił się do rozwijania zainteresowań i umiejętności matematycznych
młodych ludzi w kontekście dalszej ścieżki edukacji i funkcjonowania na rynku pracy.

Wartość całkowita projektu:

223 563,70 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

216 563,70 zł
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9. ZDROWIE I OPIEKA ZDROWOTNA

Niemal 123 mln zł, z czego prawie 87 mln pochodzących ze środków unijnych, wykorzystano dotychczas na modernizację i rozbudowę warszawskich
szpitali oraz przychodni. Efektem tych działań jest podniesienie standardu usług medycznych dla pacjentów korzystających
z dziennej opieki zdrowotnej. Dzięki unijnemu wsparciu, w wielu oddziałach szpitalnych pojawił się najnowocześniejszy sprzęt, umożliwiający
szczegółową diagnostykę. Uzupełniono sieć placówek medycznych w tych miejscach, gdzie potrzeby pacjentów nie były w pełni zaspokajane.
Przykładem jest rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny, która umożliwiła przekształcenie szpitala ginekologiczno-położniczego w szpital
wielospecjalistyczny. Istotną rolę dla dużego miasta odgrywają Szpitalne Oddziały Ratunkowe, dlatego tak ważną inwestycją było wyposażenie
w specjalistyczny sprzęt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim.
Idąc z duchem postępu, wiele szpitali wykorzystuje pozyskane środki unijne na modernizację i rozbudowę systemów informatycznych.

fot. Szpital Wolski
fot. m.st. Warszawa
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fot. m.st. Warszawa
fot. m.st. Warszawa

fot. m.st. Warszawa

55

9.1 Rozbudowa i modernizacja Szpitala
im. Świętej Rodziny

Dzięki projektowi, placówka o charakterze wyłącznie ginekologiczno-położniczym
przekształcona została w szpital wielospecjalistyczny, poświęcony problemom
zdrowia rodziny, obejmujący opiekę nad wszystkimi jej członkami, od narodzenia aż
po schyłek życia. W ramach projektu utworzono m.in. nowy oddział opieki nad
noworodkami oraz przychodnię dla dzieci i dorosłych. Zakupiony został również
specjalistyczny sprzęt medyczny, gdyż duży nacisk położono na opiekę
ambulatoryjną i intensywne formy leczenia szpitalnego.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

34 710 621,80 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

23 887 611,10 zł
fot. m.st. Warszawa
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9.2 Podniesienie dostępu do specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu
Wolskim w Warszawie
W ramach projektu zakupiono nowoczesne wyposażenie oraz wysokospecjalistyczny
sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do uruchomienia Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego (SOR) w gruntownie przebudowanych i zmodernizowanych
pomieszczeniach dawnej Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Ogólnej w Trybie
Jednodniowym. Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie dostępu do
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Warszawy,
w szczególności dzielnic Wola i Bemowo, oraz gmin podwarszawskich. Dzięki niej
nastąpiła znacząca poprawa w zakresie szybkiej diagnostyki i natychmiastowego
podejmowania leczenia pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia,
zmniejszenie śmiertelności w tzw. okresie wczesnoszpitalnym oraz zmniejszenie liczby
zgonów, których można było uniknąć.

fot. Szpital Wolski

Wartość całkowita projektu:

4 664 134,03 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

3 917 445,02 zł

fot. Szpital Wolski
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9.3 Rozbudowa zintegrowanego systemu
informatycznego o dostęp on-line do danych
medycznych w oparciu o EDM Szpitala
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ
w Warszawie

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie przejdzie kompleksową
informatyzację. Pozyskane środki unijne zainwestuje m.in. w zakup sprzętu
informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania, które umożliwi wdrożenie
różnego rodzaju e-usług dla pacjentów. Dzięki wprowadzonym zmianom pacjenci
będą mogli m.in. on-line sprawdzić grafik przyjęć lekarzy i umówić się na wizytę
w dogodnym dla siebie terminie. Podstawowym kanałem informacyjnym będzie
indywidualne konto pacjenta stworzone w profilu e-PUAP, dostępne również na
urządzeniach mobilnych. Takie rozwiązanie nie tylko usprawni kontakt z placówką, ale
pozwoli też uniknąć m.in. zjawiska wielokrotnego rezerwowania terminów przez
pacjentów. Natomiast dzięki usłudze e-badanie pacjenci będą mogli bez wychodzenia
z domu uzyskać dostęp do swoich wyników badań – dokumenty otrzymają drogą
elektroniczną bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty. W podobny sposób
usprawnione zostanie pobieranie wyników badań diagnostyki obrazowej. Natomiast
usługa e-kontrahent ułatwi udostępnienie dokumentacji medycznej innym
placówkom.
Wśród nowych rozwiązań systemowych wprowadzonych w szpitalu nie zabraknie
również m.in.: systemu archiwizacji danych, a także zapasowego centrum
przetwarzania danych.

fot. m.st. Warszawa

Wartość całkowita projektu:

4 339 317,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

3 471 453,59 zł
fot. m.st. Warszawa
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10. WSPÓŁPRACA METROPOLITARNA

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie. Stworzenie silnego europejskiego ośrodka
społeczno-gospodarczego – to cel, który nie zostanie osiągnięty poprzez działania prowadzone indywidualnie i niezależnie, wręcz przeciwnie –
narzędziami niezbędnymi do jego zrealizowania są przede wszystkim aktywności na rzecz zintegrowania stolicy z otaczającymi ją gminami. Idea
współpracy musi być oparta na realizacji wspólnych działań i przedsięwzięć. Zaangażowanie we wspólne inicjatywy wymaga i stale będzie wymagało od
samorządów metropolii warszawskiej dążenia do uzyskania kompromisu dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jednym z ważniejszych celów tych działań
powinno być także traktowanie sukcesu całego obszaru metropolitalnego jako efektu pracy każdej z tworzących go gmin.
Metropolia warszawska wymyka się klasycznym ramom podziału administracyjnego. Rozwój Warszawy napędzany jest w dużej mierze dzięki migrującej
tu ludności. Jednocześnie miasto „rozlewa się” na otaczające ją gminy, co skutkuje wyzwaniami związanymi m.in. z rozwojem i utrzymaniem miejskiej
i podmiejskiej infrastruktury. Z powyższych względów niezbędne jest dążenie do rozwiązywania wspólnych problemów poprzez interwencje
horyzontalne, które zostały określone w dokumentach: Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 oraz Strategia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

fot. m.st. Warszawa

fot.Maciej Margas

fot.Maciej Margas
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10.1 Programowanie Rozwoju Obszaru
Metropolitalnego Warszawy - PROM
Głównym celem projektu było wsparcie funkcjonowania oraz wzmocnienie powiązań
w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy (72 gminy), zgodnie z polityką rozwoju
kraju i województwa mazowieckiego. Kluczowym aspektem projektu było
wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
wchodzącymi w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W ramach projektu
wyznaczono Obszar Metropolitalny Warszawy, a także przeprowadzono jego
gruntowną analizę społeczno-gospodarczą. Kluczowym opracowaniem, które
powstało w ramach projektu, jest Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do roku 2030.
Na jej podstawie wypracowano dokumentację projektową dla wybranych projektów
Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Dodatkowym celem realizacji projektu było
przygotowanie samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy do realizacji
projektów w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

fot.Maciej Margas

Wartość całkowita projektu:

2 318 502,34 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

2 009 832,34 zł
fot.Maciej Margas
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10.2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza
sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając
realizowanie przez m.st. Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych
przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na
lata 2014-2020. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca
samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów
i rozwiązywania problemów, które dotyczą całego obszaru metropolitalnego.
Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powinny
promować współpracę przy rozwiązywaniu problemów wspólnych dla gmin
tworzących metropolię warszawską.

fot. m.st. Warszawa

Kwota przewidziana na przedsięwzięcia planowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020:

165 756 619 EUR

Do obszarów interwencji uwzględnionych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ należą:
E-usługi publiczne:
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
- Dostęp do informacji publicznej
- Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych
opartego na narzędziach TIK
Gospodarka:
- Rozwój oferty terenów inwestycyjnych
- Promocja gospodarcza
- Opieka nad dziećmi do lat 3
- Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Transport niskoemisyjny
- Rozwój sieci dróg rowerowych
- Rozwój sieci parkingów P+R

Więcej informacji na temat współpracy oraz projektów na
fot.Maciej Margas
www.omw.um.warszawa.pl
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10.3 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego

fot. m.st. Warszawa
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Celem wieloletniego projektu, jest zapewnienie warunków efektywnej współpracy
w ramach porozumienia ZIT oraz wzmocnienie instytucjonalne m.st. Warszawy i gmin
metropolii.
Realizacja celów Strategii ZIT, określającej zintegrowane działania, służące
rozwiazywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych,
demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie, przyczyni się do
ich zrównoważonego rozwoju co jest jednym z istotnych kierunków wyznaczanych
wramach polityki spójności w latach 2014-2020.

Wartość całkowita projektu:

10 795 655,93 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE:

9 716 090,20 zł

fot.. Zbigniew Panów

63

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
Centrum Przedsiębiorczości Smolna
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
Tel. +48 22 443 03 69; 22 443 07 80
europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
facebook.com/EuropeDirectWarszawa
www.europedirect.um.warszawa.pl
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00
Bezpłatna* infolinia telefoniczna w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11
- umożliwia połączenie z każdego miejsca w Europie, z konsultantem mówiącym
również w języku polskim
* niektórzy operatorzy, hotele lub budki telefoniczne mogą naliczać opłaty
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