
Typy beneficjentów (projektodawców) Działania RPO WM 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 

8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM 
8.2. Działania informacyjno-promocyjne 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM 
8.2. Działania informacyjno-promocyjne 

Jednostki organizacyjne podległe 
Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla 
których jest on organem założycielskim lub 
organem nadzorczym 

4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
 

Jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną 

2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
2.2 Rozwój e – usług 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia 

1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje 
1.7. Promocja gospodarcza 
2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu 
2.2. Rozwój e-usług 
3.1. Infrastruktura drogowa 
3.2. Regionalny transport publiczny 
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
5.1. Transport miejski 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej1 

Organy administracji rządowej 5.2. Rewitalizacja miast 

Jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną 

1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje 
2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu 
3.1. Infrastruktura drogowa 
3.2. Regionalny transport publiczny 
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
5.1. Transport miejski 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 

Podmioty wybrane w drodze Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych wykonujące 
usługi publiczne na podstawie 
obowiązującej umowy zawartej z 
jednostką samorządu terytorialnego na 

4.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 

                                                 

1 W zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej oraz działań dotyczących 
stacjonarnej opieki paliatywnej /hospicyjnej. 



świadczenie usług z danej dziedziny 

Podmioty, które wykonują usługi publiczne 
na zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego, w których większość 
udziałów lub akcji posiada samorząd  
terytorialny  

1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje 
1.7. Promocja gospodarcza 
2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
3.2. Regionalny transport publiczny 
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 

Spółki z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego 

5.2. Rewitalizacja miast 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony 
Środowiska 

4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jednostki organizacyjne 

4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
6.2. Turystyka 

Parki narodowe i krajobrazowe 4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
6.2. Turystyka 

KULTURA 

Instytucje kultury 5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 

Osoba prawna prowadząca powiązanie 
kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, szkoły wyższe, fundacje 
stowarzyszenia) 

1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym 

PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNES 

Instytucje Otoczenia Biznesu 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu 
2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 

Podmioty działające w oparciu o zapisy  
Ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym 

1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje 
3.1. Infrastruktura drogowa 
3.2. Regionalny transport publiczny 
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej 

Przedsiębiorcy sektora turystyki 6.2. Turystyka 

Osoba prawna prowadząca powiązanie 
kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, szkoły wyższe, fundacje 
stowarzyszenia) 

1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym 

Przedsiębiorcy wykonujący zadania 
jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie publicznego transportu miejskiego 

5.1. Transport miejski 
 



Przedsiębiorstwa energetyczne 
prowadzące działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej, ciepła i paliw gazowych 

4.2. Ochrona powierzchni ziemi 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
 

Przedsiębiorcy 1.2. Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka 
1.5. Rozwój przedsiębiorstw 
1.7. promocja gospodarcza 
1.8.Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania 
najlepszych dostępnych technik (BAT) 
2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP2 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 

PROMOCJA REGIONU 

Instytucje regionalne wspierające 
promocję regionu 

1.7. Promocja gospodarcza 
 

Osoba prawna prowadząca powiązanie 
kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, szkoły wyższe, fundacje 
stowarzyszenia) 

1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym 

EDUKACJA I BADANIA 

Jednostki badawczo-rozwojowe 
prowadzące działalność edukacyjną 

7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
 

Szkoły wyższe 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 
2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
2.2. Rozwój e-usług 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
5.2. Rewitalizacja miast 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji3 

Osoba prawna prowadząca powiązanie 
kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, szkoły wyższe, fundacje 
stowarzyszenia) 

1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym 

Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o 
zasadach finansowania nauki 

1.1.Wzmocnienie sektora  
2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu 
badawczo-rozwojowego 
2.2. Rozwój e-usług 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 

Partnerstwa jednostek naukowych i szkół 
wyższych 

1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego 

Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii 
Nauk, prowadzące działalność 
edukacyjną 

7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
 

Osoby prawne i fizyczne będące 
organami prowadzącymi szkoły i placówki 

4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 

Osoby prawne i fizyczne będące 
organami prowadzącymi przedszkola, 
szkoły, inne placówki w rozumieniu art.2 
Ustawy o systemie oświaty 

7.2. Infrastruktura służąca edukacji 

                                                 

2 Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa 
3 Wsparcie nie dotyczy najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede 
wszystkim specjalistów  w zakresie nowoczesnych technologii. Nie będą realizowane projekty 
szkół wyższych, znajdujących się na liście indykatywnej załączonej do PO IiŚ. Nie przewiduje 
się wsparcia szkół artystycznych. 



STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI WYZNANIOWE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków 
wyznaniowych 

2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej4 

Osoba prawna prowadząca powiązanie 
kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki 
naukowe, szkoły wyższe, fundacje 
stowarzyszenia) 

1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
regionalnym 

Organizacje pozarządowe 2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
5.2. Rewitalizacja miast 
6.1. Kultura 
6.2. Turystyka 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej5 

Organizacje pozarządowe działające na 
rzecz przedsiębiorców 

1.7. Promocja gospodarcza 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS 5.2. Rewitalizacja miast 

ZDROWIE 

Zakłady opieki zdrowotnej 2.1.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu 
2.2. Rozwój e-usług 
4.3. Ochrona powietrza/ energetyka 
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia 
7.2. Infrastruktura służąca edukacji 
7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej 

SŁUŻBY MUNDUROWE – POLICJA, STRAŻ POŻARNA 

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 
(realizująca projekt ujęty w Indykatywnym 
wykazie Indywidualnych projektów 
kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013) 

2.2. Rozwój e –usług 

Komenda Główna oraz komendy 
wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 

4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 

LOTNICTWO 

Państwowy organ zarządzania ruchem 
lotniczym 

3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza 

Spółki z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzające portami 
lotniczymi 

3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza 

 

                                                 

4
 Beneficjentami mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów                      o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w 
zakresie pomocy społecznej. 
5 Dotyczy organizacji prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, mających 
zleconą przez organy administracji rządowej i samorządowej realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej (w myśl art. 25 Ustawy           z dn. 14.03.2004 r. o pomocy społecznej). 


