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Szanowni Państwo,
Warszawa stała się w ciągu ostatnich siedmiu lat największym – pod względem różnorodności – beneficjentem środków unijnych w Polsce. Perspektywa budżetowa Unii
Europejskiej, rozpoczęta w 2007 roku, przyniosła już ponad 8 miliardów złotych dofinansowania. Dzięki nim zrealizowaliśmy projekty niemal we wszystkich obszarach,
za których postępy odpowiadamy jako stołeczny samorząd. Efektywne wykorzystanie
środków zapewnia zrównoważony, inteligentny i włączający społecznie rozwój naszego miasta. Najbardziej znaczące kwoty wsparcia unijnego skierowaliśmy na realizację projektów w zakresie transportu publicznego, zaległości infrastrukturalnych,
kluczowych odcinków sieci drogowej stolicy oraz ochrony środowiska. Fundusze
unijne odgrywają ponadto bardzo istotną rolę w rozwoju warszawskiej infrastruktury
kulturalnej, zdrowotnej i społecznej. Wykorzystując je wspieramy także informatyzację administracji, wdrażamy kompleksowe projekty społeczne i inspirujemy rozwój
gospodarczy. Wszystkie te przedsięwzięcia składają się na wysoce pozytywny obraz
wielkich przemian, których – dzięki pomocy Unii Europejskiej – dokonujemy na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców i gości naszej stolicy. Niniejsza broszura pozwoli
Państwu poznać projektowe osiągnięcia Warszawy, do czego serdecznie zapraszam.
Życzę Państwu miłej lektury,

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
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Wpływ funduszy europejskich na rozwój miasta w latach 2007-2013

Warszawa jest prężnie rozwijającą się europejską metropolią. Miasto zmienia się na naszych
oczach, stając się bardziej funkcjonalne, przyjazne mieszkańcom, otwarte dla inwestorów
i turystów. Duża jest w tym zasługa środków zewnętrznych – funduszy Unii Europejskiej.
Zasilają one wydatnie budżet miasta, stanowiąc dodatkowe i ważne źródło finansowania
działań prorozwojowych.
Perspektywa finansowa UE 2007-2013 przysporzyła stolicy wiele korzyści. Są one widoczne
w wielu obszarach, w postaci zrealizowanych inwestycji i podjętych działań. Niekiedy wiązało się to z ogromnym wysiłkiem zarówno po stronie miasta, jak i samych mieszkańców.
Wspólny trud w pełni rekompensują rezultaty wdrożonych przedsięwzięć. Dzięki nim Warszawa zmieniła swoje oblicze. Stała się bardziej innowacyjna, oferująca warunki do inteligentnego rozwoju, a nade wszystko inspirująca wiele środowisk i jednostek.
Dokonane zmiany były możliwe dzięki realizacji ponad 370 projektów w ciągu ostatnich
siedmiu lat, o łącznej wartości ponad 17 mld zł. Były to projekty zarówno infrastrukturalne,
jak i projekty podnoszące aktywność, wiedzę i umiejętności beneficjentów.
Warszawa w okresie 2007-2013 uzyskała z Unii Europejskiej dofinansowanie na łączną kwotę ponad 8 mld zł, co daje średnio 4,7 tys. zł na mieszkańca. Środki te pochodziły przede
wszystkim z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (razem
95,8% kwoty dofinansowania), a także z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych
źródeł (w tym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Warszawa ze względu na funkcje stołeczne i metropolitalne potrzebuje rozwiniętej infrastruktury transportowej, dlatego wdrożono ważne, aczkolwiek długoterminowe i kosztowne projekty. Wpłynęły one pozytywnie na przestrzeń miasta, zwiększając funkcjonalność połączeń
transportowych. Projekty te przyczyniły się do poprawy jakości przestrzeni i środowiska, głównie poprzez rozwój i poprawę Wartość projektów według źródeł finansowania
komunikacji publicznej w Warszawie, a także zmniejszenie
379 mln zł
148 mln zł
emisji spalin. Na poprawę stanu środowiska miały również
3 192 mln zł
Fundusz Spójności
wpływ zrealizowane projekty
wodno-ściekowe, poprawiająEFRR
ce jakość wody pitnej i standardy oczyszczania ścieków
EFS
z całej Warszawy.
Największe warszawskie inwestycje infrastrukturalne, tj. budowa II linii metra, duży projekt wodno-ściekowy dla Warszawy, czy modernizacja tras

Inne
13 451 mln zł
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tramwajowych z zakupem taboru, a tak- Udział poszczególnych funduszy w finansoże inwestycje w miejski transport kolejowy waniu projektów
SKM wraz z obsługą lotniska Chopina, sfi4,2% 0,8%
nansowano głównie z Funduszu Spójności,
podobnie jak modernizację głównej arterii 15,5%
miasta – Al. Jerozolimskich wraz z budową
Fundusz Spójności
węzła Łopuszańska-Kleszczowa.
EFRR

Łącznie w latach 2007-2013 w rozwój
EFS
przestrzeni miejskiej zarówno z Funduszu
Spójności, jak i Europejskiego Funduszu
Inne
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu mia79,4%
sta zainwestowano prawie 17 mld zł. Skala
tych inwestycji świadczy, że priorytetem dla
władz Warszawy jest komunikacja miejska,
infrastruktura drogowa i ochrona środowiska oraz działania na rzecz rewitalizacji tkanki
miejskiej i przestrzeni publicznej. Mają one zasadnicze znaczenie i wpływ na jakość życia
w mieście. Trudno bowiem wyobrazić sobie Warszawę bez metra, oczyszczalni ścieków,
zmodernizowanych Al. Jerozolimskich, wybudowanej trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie,
czy parkingów strategicznych „Parkuj i jedź”.
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego istnieje i bije rekordy popularności, wśród dzieci i dorosłych, warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Z EFRR
zmodernizowano i przebudowano wiele budynków użyteczności publicznej, jak Teatr Powszechny, warszawskie szpitale, przychodnie oraz szkoły. W realizacji jest również projekt
pn. Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń”, który zwraca miasto ku rzece
i zachęca mieszkańców do korzystania z jej uroków, dzięki nadbrzeżnej infrastrukturze.
Rozwój społeczny to drugi równie ważny obszar podejmowanych interwencji w ramach
projektów unijnych. Z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie uzyskało około 230 projektów. Wśród nich były projekty mające na celu, m.in.: reintegrację społeczną
i zawodową, aktywizację zawodową osób bezrobotnych, podnoszenie umiejętności
i kompetencji zawodowych
Wartość projektów według obszaru rozwoju
osób pracujących, wsparcie
osób zagrożonych wyklucze1 228 mln zł
78 mln zł
niem społecznym, wspieranie
postaw przedsiębiorczych,
organizację praktyk zawodowych dla studentów.
Projekty z zakresu rozwoju
gospodarczego
Projekty z zakresu rozwoju
społecznego
15 644 mln zł
Projekty infrastrukturalnoprzestrzenne
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Flagowym projektem Warszawy z zakresu rozwoju gospodarczego jest – Centrum
Przedsiębiorczości Smolna oraz
wiele mniejszych projektów
o charakterze innowacyjnym
i wspierających rozwój innowacji.

W tym czasie w Warszawie zrealizowano również projekty o charakterze horyzontalnym
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ukierunkowane na wzmacnianie mechanizmów partycypacji w mieście, budowę systemu przeciwdziałania przemocy, czy wspieranie edukacji
ekologicznej.
Jak widać, bieżące potrzeby miasta, głównie w zakresie dalszego rozwoju komunikacji miejskiej, poprawy infrastruktury drogowej i ochrony środowiska determinują sposób wydatkowania pieniędzy unijnych. Projekty z tych trzech dziedzin dominowały bowiem w strukturze
wydatkowania środków unijnych w latach 2007-2013.
Równie ważnymi projektami o znacze- Wartość projektów według dziedzin tematyczniu długofalowym dla mieszkańców nych
Warszawy są projekty z dziedziny nauki
Efektywność
i edukacji. Od 2007 roku dzięki funduenergetyczna
Rynek pracy
szom UE zrealizowano około 130 taZdrowie/Opieka
kich projektów. Dotyczyły one zarówno
zdrowotna
Turystyka i sport
wsparcia szkolnictwa zawodowego,
Rozwój gospodarczy
jak i różnych grup zawodowych, w tym
Kultura i rewitalizacja
nauczycieli, taksówkarzy oraz wsparcia
uczniów różnych typów szkół – gastroPomoc i aktywizacja
społeczna
nomicznych, hotelarskich, poligraficzNauka i edukacja
nych. Wśród tej grupy projektów były
Drogi
również takie, które umożliwiły młoOchrona środowiska
dzieży doskonalenie umiejętności języ0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Komunikacja miejska
kowych, czy odbycie stażu za granicą.
Miliardy zł
******
****
*
Wszystkie dotychczasowe projekty, wspierane przez fundusze unijne, wpisują się w Strategię
Rozwoju m.st. Warszawy, pośrednio realizując cele Strategii Europa 2020, które warunkują
rozwój zrównoważony, inteligentny i włączający społecznie. Są wyrazem polityki służącej
rozwojowi miasta, które zmienia się dynamicznie, zgodnie z oczekiwaniami, tak władz Warszawy, jak i samych mieszkańców. Jest to właściwy kierunek zmian, czego przykładem są
wdrożone projekty. Można je sprowadzić do wspólnego mianownika, którym jest rozwój
zrównoważony miasta obejmujący sferę – społeczną, gospodarczą i przestrzenną.
W dalszej części broszury znajdują się syntetyczne opisy wybranych projektów, które dzięki
wsparciu środków unijnych, zmieniły Warszawę.
Opracowano na podstawie danych na dzień 31.08.2014 r.
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1.

Komunikacja miejska						

1.1. II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa

odcinka centralnego wraz z zakupem taboru
Wartość całkowita projektu

5 942 289 708,22 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 3 111 490 000,00 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych

Okres realizacji

2007-2015

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

52%

Celem budowy II linii metra jest umożliwienie szybszego przemieszczania się użytkowników miejskiej
komunikacji publicznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i podróżowania.
Metro jest ekologicznym środkiem transportu, zmniejsza hałas i zanieczyszczenie powietrza, nie przyczynia się do podziału, czy degradacji krajobrazu i nie wpływa negatywnie na obszar Natura 2000.
Poprzez znaczne zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego nastąpi redukcja emisji spalin do
atmosfery, dzięki czemu powietrze stanie się czystsze.
Cała II linia metra została podzielona na 4 odcinki:
• Zachodni – za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Połczyńska” wraz ze stacją techniczno-postojową „Mory”,
• Centralny – od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”,
• Wschodni-Północny – za stacją „Dworzec Wileński” do stacji „Bródno”,
• Wschodni-Południowy od stacji „Stadion” do stacji „Gocław” wraz ze stacją techniczno-postojową
„Kozia Górka”.
W ramach projektu budowany jest odcinek centralny składający się z linii metra o długości około
7 km, oraz 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat – Uniwersytet,
Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński, przebudowywana jest stacja techniczno-postojowa Kabaty wraz z rozbudową głowicy zachodniej oraz realizowane są prace przygotowawcze dla całej planowanej II linii metra.
Do obsługi I i II linii metra zostało zakupionych 35 nowych pociągów sześciowagonowych, jednoprzestrzennych o nazwie INSPIRO.

astrukturalny w kraju.
zy samorządowy projekt infr
ięks
najw
to
ra
met
linii
II
Budowa
tralnego II linii metra,
zeniu budowy odcinka cen
Przewiduje się, że po zakońc
cje są dostępne na stronie
rma
Info
180 mln osób rocznie.
z sieci korzystać będzie ok.
2.ztm.waw.pl/
internetowej: http://metro
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1.

Komunikacja miejska						

1.2. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion

Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów
niskopodłogowych
Wartość całkowita projektu

330 293 387,68 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE

155 828 344,20 zł

Program

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Działanie

7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych

Okres realizacji

2008-2014

Beneficjent

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Udział
dofinansowania

47%

Realizacja projektu przyczyniła się do usprawnienia komunikacji zbiorowej oraz zapewnienia płynności ruchu w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Narodowego.
Inwestycja objęła m.in. modernizację 3 km torowiska tramwajowego, zasilania trakcyjnego
i 12 przystanków oraz zakup 30 niskopodłogowych tramwajów.
Projekt przyczynił się do poprawy komfortu podróżowania po prawobrzeżnej części stolicy oraz
zmienił strukturę transportu środkami komunikacji zbiorowej na korzyść komunikacji szynowej, bardziej przyjaznej środowisku.

tał również
W ramach projektu zos
rowania ruchem
ste
tem
sys
ny
mio
urucho
ajów oraz system
mw
tra
dla
z priorytetem
zględniający
uw
informacji pasażerskiej
wnych.
pra
nos
peł
nie
b
osó
potrzeby
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1.

Komunikacja miejska						

1.3. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie

im. Fryderyka Chopina
Wartość całkowita projektu

372 321 689,36 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE

177 491 216,89 zł

Program
Działanie

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitarnych

Okres realizacji

2009-2014

Beneficjent

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Udział
dofinansowania

48%

Celem projektu było zapewnienie szybkiego dojazdu do Lotniska Chopina transportem przyjaznym
środowisku, a także poprawa obsługi lokalnego ruchu pasażerskiego.
Uruchomione połączenie kolejowe składa się z dwóch relacji: Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia – Legionowo i Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia – Otwock.
W ramach projektu zakupiono 13 sześciowagonowych, nowoczesnych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, które przewożą do 4 tys. pasażerów w ciągu godziny w każdym kierunku.

echać

minut można doj
połączeniu w około 20
Dzięki nowoczesnemu
do Lotniska Chopina.
z centrum Warszawy
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2.

Drogi						

2.1. Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła

z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego
„Młociny”
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE

1 309 360 012,19 zł
349 605 364,32 zł

Program

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Działanie

8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Okres realizacji

2004-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

27%

Głównym celem projektu była poprawa warunków ruchu w mieście, szczególnie w jego północnych
dzielnicach. Most Północny połączył Dzielnicę Białołęka z lewobrzeżną częścią Warszawy i odciążył od
intensywnego ruchu samochodowego most Grota-Roweckiego.
W ramach projektu powstał obiekt mostowy, jezdnie główne, estakady drogowe, łącznice
wielopoziomowe, ścieżki rowerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, systemu odprowadzania
i podczyszczania wód opadowych, ekrany akustyczne oraz nasadzenia drzew i krzewów.
Miasto uzyskało nowy odcinek drogi o długości 4,26 km wraz z nową przeprawą przez Wisłę.

ekt,
Mostem Północnym obi
Początkowo nazwany
kiej-Curie.
ws
odo
Skł
rii
i imię Ma
od 1 grudnia 2011 r. nos
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2.

Drogi						

2.2. Modernizacja Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska –

Kleszczowa
Wartość całkowita projektu

224 130 044,97 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 125 213 732,71 zł
Program

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Działanie

6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Okres realizacji

2007-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

56%

W wyniku realizacji projektu powstał bezkolizyjny przejazd Al. Jerozolimskimi (odcinek drogi krajowej
nr 8). Dzięki w/w inwestycji oraz po wybudowaniu węzła „Salomea”, ulica ta stanowi atrakcyjne połączenie z trasami S2/A2, z którego korzystają obecnie mieszkańcy Dzielnic Włochy i Ursus oraz osoby
dojeżdżające do pracy w Warszawie z kierunku południowo-zachodniego.
Węzeł Łopuszańska – Kleszczowa jako element obwodnicy miejskiej ma istotny wpływ na ruch tranzytowy w mieście. Jego podstawowym zadaniem jest poprawa warunków ruchu na odcinku obwodnicy, zmierzająca do odciążenia z ruchu centralnych dzielnic miasta.
W ramach projektu wybudowano wielopoziomowe skrzyżowanie w miejscu przecięcia Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską i Kleszczową oraz odcinki dróg dochodzących do skrzyżowania.

zyjne
kiej na skrzyżowanie bezkoli
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Jero
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70%
o
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Prze
tym miejscu
zenia liczby wypadków w
przyczyniła się do zmniejs
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2.

Drogi						

2.3. Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy

AK – Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego
Wartość całkowita projektu

477 883 287,42 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 113 148 131,55 zł
Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

3.1 Infrastruktura drogowa

Okres realizacji

2007-2015

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

24%

Realizacja projektu poprawiła obsługę ruchu wewnętrznego w obrębie dzielnic Włochy, Ursus
i Bemowo w Warszawie, związanego z istniejącymi i projektowanymi osiedlami mieszkaniowymi oraz
centrami usługowymi. Projekt polega na budowie drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
W zakres projektu wchodzi także budowa przejścia podziemnego dla pieszych w rejonie ul. Poczty
Gdańskiej, kładki dla pieszych przy ul. Świerszcza, wiaduktu drogowego nad torami PKP linii
Warszawa – Katowice oraz tunelu drogowego pod torami PKP linii Warszawa – Kunowice. Projekt
jest częścią składową przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Nowolazurowej na odcinku od
Al. Jerozolimskich do Trasy Armii Krajowej.

Podczas realizacji inw
estycji zastosowano now
oczesne
technologie budowy obi
ektów inżynierskich: bud
owa
wiaduktów – technolog
ia nasuwania podłużneg
o,
budowa tunelu – techno
logia nasuwania poprze
cznego.

zono na stronie
budowy zamieszc
Zdjęcia i filmy z
ych:
Inwestycji Drogow
Zarządu Miejskich
.pl
http://zmid.waw
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2.

Drogi						

2.4. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską
Wartość całkowita projektu

154 972 971,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 107 108 450,30 zł
Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

3.1 Infrastruktura drogowa

Okres realizacji

2007-2013

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

69%

Choć inwestycja ta zlokalizowana jest we wschodniej części m.st. Warszawy, na terenie styku dwóch
dzielnic: Wawer i Praga Płd. obejmując skrzyżowanie ulic: Płowieckiej, Marsa, Ostrobramskiej i Grochowskiej, to od początku uważana była za inwestycję kluczową z uwagi na jej ponadregionalny
wymiar. Stanowi ostatni etap wcześniej zakończonych odcinków Trasy Siekierkowskiej.
W ramach projektu przebudowano istniejące skrzyżowanie na wielopoziomowe rondo, a także dwie
estakady, wyprowadzające ruch z miasta ulicą Marsa, co korzystnie wpłynęło na przepustowość,
upłynniło ruch i zmniejszyło uciążliwość komunikacyjną w tym rejonie miasta.
Wykonano również ekrany akustyczne, chodniki, ścieżki rowerowe, nasadzenia drzew i krzewów,
przebudowę i budowę nowych układów kanalizacji deszczowej, sieci i urządzeń energetycznych, sieci
rozdzielczej i przyłączy wodociągowych, sieci i urządzeń teletechnicznych, sieci gazowniczej, budowę
pętli do pomiaru ruchu i sygnalizacji świetlnej, budowę oświetlenia trasy i łącznic węzła.
Trasa Siekierkowska jest obecnie jednym z ważniejszych połączeń komunikacyjnych stolicy. Zapewnia
spójność komunikacyjną lewo- i prawobrzeżnej części Warszawy na jej południu i umożliwia ruch
poza centrum miasta.

Jednym z elementów
inwestycji jest rondo tur
binowe
zaprojektowane w tak
i sposób, że potoki ruc
hu pasa
wewnętrznego i zewnęt
rznego nie przecinają
się.
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3.

Ochrona środowiska							

3.1. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie

– Faza III i Faza IV
Wartość całkowita projektu

4 106 646 292,46 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 1 814 448 325,99 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
1.1 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres realizacji

2007-2015

Beneficjent

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji

Udział
dofinansowania

44%

Projekt jest jednym z największych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w Europie mając
fundamentalne znaczenie dla kształtowania ekosystemu, nie tylko Warszawy, ale przede wszystkim
Morza Bałtyckiego oraz rzeki Wisły.
Realizacja projektu przebiegała w czterech fazach:
Faza I objęła budowę przepompowni i układu przesyłowego ścieków z południowej i południowo-zachodniej części Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Południe” oraz przewodu przesyłowego ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni do punktu wprowadzenia ich do Wisły – łącznie ok. 20 km.
Faza II obejmowała modernizację infrastruktury ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody dla Warszawy, Piastowa, Pruszkowa oraz części gmin ościennych, a także poprawę jakości i dystrybucji wody
poprzez modernizację technologii uzdatniania wody w dwóch zakładach uzdatniania. Ostatecznie
wybudowano i zmodernizowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 157 km.
Faza III to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Czajka” wraz z budową układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej strony miasta. Ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy zostały skierowane do oczyszczalni ścieków „Czajka” w dniu 27.06.2012 r.
Faza IV obejmuje budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, a także zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej.
Docelowymi odbiorcami projektu są mieszkańcy Warszawy i okolicznych miast oraz gmin.
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3.

Ochrona środowiska						

3.2. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”
Wartość całkowita projektu

3 769 827,36 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 3 204 353,25 zł
Program

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Działanie

5.1.2 Ochrona gatunków ex-situ, ochrona
zasobów genowych oraz budowa centrów
rehabilitacji zwierząt

Okres realizacji

2010-2013

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

85%

Głównym celem projektu było wybudowanie w pełni wyposażonego Ośrodka Rehabilitacji Krajowych
Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, a dzięki temu zapewnienie opieki, leczenia, rehabilitacji i możliwości powrotu do środowiska naturalnego chorych i trafiających w ręce ludzi ptaków. „Ptasi Azyl”
wyposażony został w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-chirurgiczny. W oparciu o duże doświadczenie specjalistów pracujących w ogrodzie zoologicznym, „Ptasi Azyl” ma również pełnić funkcję edukacyjną dla przyszłych lekarzy weterynarii. Ze względu na swój leczniczo-rehabilitacyjny charakter,
ośrodek jest miejscem zamkniętym dla ruchu turystycznego. Informacje na temat działalności Azylu
można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka: http://ptasiazyl.zoo.waw.pl/
Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie od 1998 r. istniał „Ptasi Azyl” zajmujący
się leczeniem i rehabilitacją ptaków. Budowa nowego ośrodka na wydzielonym terenie na granicy
ZOO była koniecznością wynikającą z unijnych dyrektyw, zgodnie z którymi na terenie ZOO można
utrzymywać wyłącznie zwierzęta wolne od chorób zakaźnych i inwazyjnych.
Każdy mieszkaniec Warszawy i okolic może przynieść ptasiego pacjenta do Azylu, lub przekazać go
za pośrednictwem specjalnych służb.

„Ptasi Azyl” przyjmuje
znie.
2,5 tys. pacjentów roc
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3.

Ochrona środowiska						

3.3. Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie

m.st. Warszawy
Wartość całkowita projektu

7 251 009,69 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 4 155 349,50 zł
Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

4.3. Ochrona powietrza, energetyka

Okres realizacji

2007-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

57%

W ramach projektu dokonano termomodernizacji czterech budynków oświatowych zlokalizowanych
na terenie dzielnicy Mokotów, Ursus, Wesoła i Wola. Zakres prac obejmował ocieplenie budynków,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
Realizacja projektu korzystnie wpłynęła na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości energii niezbędnej do ogrzewania budynków szkolnych, a tym samym zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ze spalanych paliw. Znacząco polepszył się stan techniczny zaniedbanych przez wiele lat obiektów, a w rezultacie znacznie obniżono koszty ogrzewania oraz
poprawiono estetykę i funkcjonalność budynków.

o
będzie zmniejszenie roczneg
Efektem realizacji projektu
.
58%
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o
w
obiektó
na energię dla wybranych

zapotrzebowania
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4.

Turystyka						

4.1. Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) - etap I
Wartość całkowita projektu

94 281 413,13 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 17 850 000,00 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym

Okres realizacji

2010-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

19%

Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców miasta, a także turystów z kraju i z zagranicy do spędzania czasu nad Wisłą oraz korzystania z alternatywnych form transportu – żeglugi śródlądowej
oraz komunikacji rowerowej.
Zadania realizowane w ramach projektu to: modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru
Wisły na odcinku od wysokości ul. Boleść do mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz budowa Multimedialnego Parku Fontann na terenie Skweru I Dywizji Pancernej. Jest to nowy zespół fontann multimedialnych w zamkniętym obiegu wody, oparty na technologii pozwalającej na organizację widowisk
„światło-woda-dźwięk”.
Projekt zakłada też budowę szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy – „Nadwiślański Szlak Rowerowy” czyli trasę rowerową o długości ok. 26 km na lewym brzegu Wisły od
Łomianek do Konstancina-Jeziornej oraz rewitalizację Portu Czerniakowskiego polegającą na pogłębieniu kanału i basenu portowego, umocnieniu nabrzeża zachodniego oraz uzbrojeniu nabrzeża
w instalację wodno-ściekową.
W ramach projektu powstaną trzy plaże miejskie zlokalizowane w okolicach ZOO, Stadionu Narodowego i na Saskiej Kępie.

dy piątek i sobotę
są wyświetlane w każ
Pokazy multimedialne
zamczu.
Pod
końca września na
od początku maja do
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4.

Turystyka									

4.2. Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy

i NATURA 2000
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE

1 480 000,00 zł
500 000,00 zł

Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

6.2 Turystyka

Okres realizacji

2013-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

34%

Projekt ten ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i jakości wypoczynku mieszkańców Warszawy poprzez urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego w Forcie V Włochy
w Dzielnicy Włochy oraz wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż Parku przy Bażantarni w Dzielnicy
Ursynów.
W ramach projektu realizowana jest rewitalizacja Fortu V Włochy – m.in. odtworzenie historycznych
narysów wału głównego i fosy, budowa drogi fortecznej i ścieżki spacerowej oraz rekonstrukcja
dostępnej części placu przed koszarami. Dzięki przedsięwzięciu powstała również ścieżka rowerowa
o długości ok. 570 m., zlokalizowana pomiędzy al. KEN i ul. Rosoła na Ursynowie.
Więcej informacji: http://www.europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sciezki-edukacyjne

się od nieistniejącego dziś obiektu
Nazwa Parku i ulicy „Przy Bażantarni” wzięła
III Sobieskiego, dla uatrakcyjnienia
Jana
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nętrznego
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w
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Twierdzy Warszawa, wy
wieku.
osiemdziesiątych XIX
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4.

Turystyka						

4.3. Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
Wartość całkowita projektu

7 643 107,43 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 2 654 272,90 zł
Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

6.2 Turystyka

Okres realizacji

2009-2013

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

35%

Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej powstało nowe muzeum upamiętniające ofiary
niemieckich egzekucji dokonanych na terenie Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej.
W ramach realizacji projektu dokonano rozbiórki starego obiektu i wybudowano nowy budynek
muzeum, zakupiono niezbędne wyposażenie oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum zlokalizowane jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Ekspozycja znajdująca się wewnątrz budynku to zbiory fotografii, dokumentów i pamiątek związanych z ofiarami hitlerowskich egzekucji. Jej głównym założeniem jest upamiętnienie tragicznych
wydarzeń rozgrywających się w Palmirach i w Puszczy Kampinoskiej w latach 1939-1943, a także
powojennych ekshumacji. Widoczne przez przeszklenia fragmenty otoczenia Muzeum są również
częścią ekspozycji.
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5.

Kultura i rewitalizacja						

5.1. Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu

Polowego – oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE

10 956 800,33 zł
6 573 350,87 zł

Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

6.1 Kultura

Okres realizacji

2008-2011

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

60%

Muzeum Ordynariatu Polowego to nowa placówka kulturalna na mapie Warszawy, położona w samym sercu Starego Miasta – w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Na
ponad 340 m2 odwiedzający Muzeum mogą zapoznać się z dziejami duszpasterstwa polowego,
obejrzeć eksponaty związane z postaciami biskupów i kapelanów wojskowych oraz misjami wojskowymi, dotyczące pracy i roli kapelanów wojskowych w życiu żołnierzy i ludności cywilnej.
Jest to pierwsza instytucja w Polsce, która łączy turystykę sakralną i militarną.
muzeum jest nowocześnie zaprojektowaną
Pomimo lokalizacji w zabytkowym kościele,
ego muzealnictwa. Poprzez
łczesn
wspó
instytucją, odpowiadającą wymogom
enie przestrzeni muzealnej
nasyc
i
ieży
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5. Kultura i rewitalizacja						
5.2. Muzeum Warszawskiej Pragi
Wartość całkowita projektu

37 996 320,50 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 12 123 380,04 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym

Okres realizacji

2007-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

32%

Muzeum Warszawskiej Pragi powstaje jako placówka chroniąca i propagująca dziedzictwo całego
obszaru prawobrzeżnej Warszawy. Siedziba muzeum mieścić się będzie w jednym z najstarszych
zachowanych obiektów mieszkalnych na terenie warszawskiej Pragi. Celem projektu jest bowiem
renowacja zespołu zabytkowych kamienic praskich wraz z ich otoczeniem oraz ich adaptacja na cele
muzeum.
W Muzeum Warszawskiej Pragi, historia tej dzielnicy zostanie przedstawiona w formie nowoczesnej
narracji. W wyremontowanych kamienicach mają się znaleźć m.in. ekspozycje muzealne, sala edukacji interaktywnej i historii mówionej oraz kawiarnia.
Docelowo Muzeum Warszawskiej Pragi ma pełnić funkcję ośrodka, dzięki któremu mieszkańcy będą
mogli zaangażować się w życie lokalnych społeczności i nawiązać nowe więzi sąsiedzkie. Działalność
Muzeum będzie wspierać rozwój lokalnej tożsamości oraz kultywować tradycje przy pomocy wystaw
czasowych, warsztatów, badań, imprez tematycznych oraz dyskusji społecznych.
Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy.

W jednej z kamienic znajdował się dawny żydow
ski dom
modlitwy, na ścianach sal modlitw zachowały
się fragmenty
malowideł przedstawiające Żydów modlących
się pod Ścianą
Płaczu w Jerozolimie i Grób Racheli w Betlej
em. Sale modlitewni
wraz z zachowanymi polichromiami są zabyt
kiem unikatowym
w skali Warszawy i województwa mazowieck
iego. Zachowana
modlitewnia jest cennym źródłem do badan
ia kolorystyki
malowideł w żydowskich domach modlitwy,
znanych wyłącznie
z czarno-białych fotografii.
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5.

Kultura i rewitalizacja						

5.3. Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Wartość całkowita projektu

364 779 247,06 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 206 725 906,69 zł
Program

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Działanie

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym

Okres realizacji

2007-2011

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

57%

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością.
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 dla rozwoju społeczeństwa.
Centrum Nauki Kopernik wraz z sześcioma galeriami, planetarium oraz otaczającym go Parkiem Odkrywców jest miejscem akcji artystycznych: koncertów, spektakli, pokazów oraz prezentacji edukacyjnych i naukowych.
Oferta Centrum skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: począwszy od małych dzieci i młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami i rodzicami, starszą młodzieżą szkolną, studentami i nauczycielami akademickimi, również z uwzględnieniem osób w wieku 15-25 lat (tzw. young adults, którzy są
szczególnie wymagającą i trudną grupą odbiorców).

yciąga

Kopernik prz
Rocznie Centrum Nauki
ch.
ący
zaj
ied
ok. 1 milion odw
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5.

Kultura i rewitalizacja						

5.4. Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy

w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej
oraz społeczno-kulturowym
Wartość całkowita projektu

26 410 507,41 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 17 487 953,69 zł
Program

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Działanie

5.2 Rewitalizacja miast

Okres realizacji

2007-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

66%

Celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez rozwój turystyki i kultury
w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, a także integrację mieszkańców oraz zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Modernizacją objęto m.in. Teatr Ochota, budynek w Parku Achera w Ursusie, Dom Dziennego Pobytu
w Rembertowie, Mury Obronne Starego Miasta oraz ulicę Białostocką na Pradze Północ.
W miejsce zdegradowanych obszarów powstała infrastruktura przyciągająca mieszkańców do inicjatyw o charakterze integrującym, kształcącym i resocjalizacyjnym.
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6.

Zdrowie i opieka zdrowotna					

6.1. Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu
Wolskim w Warszawie
Wartość całkowita projektu

4 608 758,85 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 3 917 445,02 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
12.1 Rozwój systemu ratownictwa
medycznego

Okres realizacji

2008-2011

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

85%

Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w ramach udzielania pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwiając:
• natychmiastowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• radykalną poprawę w zakresie szybkiej diagnostyki i krótkoterminowej obserwacji pacjentów
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjentów,
• zmniejszenie śmiertelności w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w tzw. okresie wczesnoszpitalnym i zmniejszenie liczby „zgonów do uniknięcia”,
• redukcję czasu oczekiwania na świadczenia medyczne,
• wzrost dostępności specjalistycznych usług medycznych dla ludności Warszawy, w szczególności
w dzielnicach: Wola, Bemowo, częściowo Śródmieście oraz w gminach podwarszawskich.
W ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w gruntownie przebudowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach
dotychczasowej Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Ogólnej w Trybie Jednodniowym.
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6.

Zdrowie i opieka zdrowotna						

6.2. Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Świętej Rodziny
Wartość całkowita projektu

34 666 410,14 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 23 888 021,68 zł
Program
Działanie

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia
i życia

Okres realizacji

2007-2015

Beneficjent

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Udział
dofinansowania

69%

Realizacja projektu doprowadzi do utworzenia na terenie Warszawy szpitala Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka.
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej części budynku oraz zakupu wysokospecjalistycznego
sprzętu medycznego.
Powstanie unikalny szpital z pełną opieką nad kobietą od wieku dziecięcego, przez okres dojrzewania, ciążę, poród, do okresu pomenopauzalnego.
Wszystkie sale chorych wyposażone będą w sanitariaty i prysznice a powstanie nowej sieci internetowej i zorganizowana infolinia, umożliwi pacjentom kontakt z rodziną. Osoby towarzyszące pacjentkom, zwłaszcza kobietom rodzącym, będą mogły skorzystać z pokoi gościnnych, które zapewni
szpital.

zy innymi: oddział
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6.

Zdrowie i opieka zdrowotna						

6.3. Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala

Czerniakowskiego w Warszawie
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE
Program
Działanie

11 211 310,89 zł
2 027 426,61 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia
i życia

Okres realizacji

2008-2011

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

18%

Celem projektu było utworzenie zintegrowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w pełni wyposażonego w sprzęt odpowiadający aktualnym potrzebom pacjentów. Zakres projektu objął modernizację
wygospodarowanych przez Szpital pomieszczeń na parterze, ich przystosowanie do montażu odpowiedniego sprzętu, zakup wyposażenia oraz systemu przesyłania zdjęć radiologicznych.
W ramach wyposażenia Szpital zakupił tomograf komputerowy, nowoczesny aparat do prześwietleń
oraz mobilny aparat RTG do wykonywania zdjęć przy łóżku pacjenta i dwa aparaty umożliwiające
wykonywanie zdjęć w trakcie zabiegów operacyjnych.

było utworzenie na
ografii komputerowej możliwe
Dzięki powstaniu pracowni tom
na oddziale neuronie
ziele
gologii dziecięcej i wyd
terenie szpitala pododdziału laryn
logicznym sekcji udarowej.
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7.

Pomoc i aktywizacja społeczna						

7.1. Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona
Wartość całkowita projektu

2 969 521,91 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 2 969 521,91 zł
Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Okres realizacji

2011-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

100%

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób dotkniętych chorobą Parkinsona, chorych na stwardnienie rozsiane i zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym oraz ich opiekunów.
Realizacja projektu pokazała potrzeby osób chorych i opiekunów odnoszące się do zakresu pomocy
i wsparcia, prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, aktywizacji społecznej i zawodowej.
Chorzy mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach psychologicznych, rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Osoby objęte projektem uczestniczyły także w grupach wsparcia, poradnictwie zawodowym
i szkoleniach.
Na podstawie uzyskanych doświadczeń pomoc świadczona chorym i opiekunom będzie bardziej
dopasowana do ich potrzeb i oczekiwań.
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7.

Pomoc i aktywizacja społeczna						

7.2. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy

Społecznej „Na Przedwiośniu”
Wartość całkowita projektu

12 963 828,92 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE
Program
Działanie

6 130 454,95 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
7.3 Infrastruktura służąca pomocy
społecznej

Okres realizacji

2008-2012

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

47%

Adaptacja starego budynku szkoły przy ul. Bachusa pozwoliła na utworzenie Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” z zapleczem sanitarnym, terapeutycznym i technicznym dla około 70 dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych (ze współistniejącymi chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychicznymi czy dysfunkcją narządu ruchu).
DPS „Na Przedwiośniu” zaspokaja potrzeby bytowe i opiekuńcze oraz świadczy usługi wspomagające, takie jak: zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne, zabiegi terapeutyczno-rehabilitacyjne, zabiegi rewalidacyjno-wychowawcze. Prowadzi także warsztaty terapii zajęciowej i dba o dostęp
do kultury.
W ramach projektu zagospodarowano teren wokół budynku, a także zakupiono sprzęt do rehabilitacji oraz wyposażenie.

j „Na Przedwiośniu” to
Dom Pomocy Społeczne
społecznej na terenie
ocy
jedyna jednostka pom
ą
je się niepełnosprawn
Warszawy, która zajmu
młodzieżą.
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7.

Pomoc i aktywizacja społeczna						

7.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych

w Warszawie
Wartość całkowita projektu

25 471 183, 08 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 25 471 183, 08 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion

Okres realizacji

2010-2013

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

100%

Dzięki realizacji projektu, na terenie m.st. Warszawy znacząco zmniejszono problem wykluczenia
cyfrowego, braku dostępu do Internetu i narzędzi informatycznych wśród osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu zakupiono 2000 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, które zostały bezpłatnie użyczone na okres 5 lat osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności. Dzięki
realizacji projektu osoby niepełnosprawne uczą się nowych umiejętności, przełamują barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobywają nowe kwalifikacje, czy
nawet znajdują pracę.
Do projektu zgłosiły się osoby powyżej 12 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

PUE, która
W ramach programu stworzono Platformę Usług Elektronicznych
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7.

Pomoc i aktywizacja społeczna						

7.4. Warszawskie inspiracje do pracy
Wartość całkowita projektu

1 915 994,80 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 1 915 994,80 zł
Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Okres realizacji

2012-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

100%

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez umożliwienie uczestnikom skorzystania z bogatej oferty szkoleń zawodowych,
jak i spersonalizowanej ścieżki wsparcia psychologicznego, edukacyjnego i zawodowego.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Warszawy, ze
szczególnym uwzględnieniem sześciu dzielnic: Targówka, Woli, Bemowa, Białołęki, Bielan i Żoliborza.
Przeprowadzone w projekcie działania umożliwiają uczestnikom projektu podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w szkoleniach zawodowych
i zajęciach reintegracji zawodowej, a także przyczyniają się do wzrostu umiejętności i kompetencji
społecznych.

Działania prowadzone w ramach projektu realizowane są w oparciu
o spersonalizowaną ścieżkę wsparcia psychologicznego i zawodow
ego –
Indywidualny Plan Działania, opracowany pod kierunkiem doradcy
zawodow

ego.
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7.

Pomoc i aktywizacja społeczna

7.5. Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży

w Warszawie
Wartość całkowita projektu

6 528 530,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 6 528 530,00 zł
Program
Działanie

Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion

Okres realizacji

2013-2015

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

100%

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin
w trudnej sytuacji materialnej i uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Dzięki realizacji projektu zakupiono 1000
komputerów przenośnych z dostępem do Internetu, które zostały bezpłatnie użyczone na okres 5 lat
dzieciom i młodzieży zamieszkałej i uczącej się w Warszawie. Ponadto w ramach projektu zakupiono
150 zestawów komputerowych, które umiejscowiono w 30 placówkach m.st. Warszawy, gdzie zostały udostępnione do bezpłatnego użytkowania mieszkańcom miasta.
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8.

Nauka i edukacja						

8.1. Zawody budowlane na rynku pracy
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE

1 014 600,00 zł
885 237,00 zł

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji

2009-2011

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

87%

Celem projektu było dostosowanie szkolnictwa zawodowego (zasadniczych szkół zawodowych
i techników budowlanych) do potrzeb rynku pracy, 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.

Każdy uczeń wziął udział w praktykach, które odbywały się na placach
budowy czy
w firmach produkujących materiały budowlane. Wybór tej formy
dodatkowych
zajęć edukacyjnych podyktowany był koniecznością uzupełnienia
szkolnej wiedzy
o praktyczne aspekty nauki zawodu.
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8.

Nauka i edukacja						

8.2. Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia

do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wartość całkowita projektu
Wartość dofinansowania z funduszy UE

1 060 028,00 zł
921 399,00 zł

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji

2010-2013

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

87%

Projekt umożliwił zdobycie przez młodzież niepełnosprawną nowych kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem oraz przygotował ją do samodzielnego podjęcia pracy.
Rezultatem działań projektowych jest podniesienie jakości nauczania. Modernizacja programu przysposobienia do pracy i jego wzbogacenie o treści z zakresu kompetencji społecznych i zajęcia praktyczne pozwolą w przyszłości nadać nowy kształt szkolnictwu specjalnemu.

Projekt wpisuje się w działania zapobiegające wykluczeniu społeczn
emu
niepełnosprawnych, dostosowując kompetencje przyszłych absolwe
ntów
zawodowych szkół specjalnych do potrzeb rynku pracy.
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9.

Przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy, rynek pracy		

9.1. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości

Smolna
Wartość całkowita projektu

8 274 107,24 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 6 715 049,38 zł
Program
Działanie

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów
pod działalność gospodarczą

Okres realizacji

2009-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

81%

Centrum Przedsiębiorczości Smolna pełni rolę integratora wobec instytucji otoczenia biznesu, a także
przedsiębiorców, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem własnej firmy, stymulując
ich aktywność i działając na rzecz wdrażania nowych usług zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami
warszawskiego rynku.
W ramach projektu powstał budynek biurowy zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Smolnej 4. Jest
to inwestycja, która sprzyjać ma tworzeniu spójnej polityki wspierania przedsiębiorczości poprzez
budowanie porozumienia wszystkich zainteresowanych instytucji. Centrum Przedsiębiorczości jest
elementem redukującym bariery rozwoju, z którymi spotykają się nowi przedsiębiorcy, jest ośrodkiem
spotkań ludzi biznesu i organizatorem wielu ważnych wydarzeń skierowanych dla przedsiębiorczych
mieszkańców Warszawy. Centrum jest również dobrym miejscem do pracy, a jednocześnie przestrzenią wymiany idei i miejscem gdzie znaleźć można konkretne rozwiązania. W perspektywie długookresowej zakłada się, że Centrum Przedsiębiorczości inspirować będzie ekonomiczny wzrost stolicy
i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Na stronie www.firma.um.warszaw
a.pl
znaleźć można wiele cennych infor
macji
o aktualnych wydarzeniach skier
owanych
do przedsiębiorców.
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9.2. Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja

i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego
samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą
gospodarczą
Wartość całkowita projektu

3 605 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 3 064 250,00 zł
Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji

2012-2014

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

85%

Głównym celem projektu jest stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model
zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym
usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.
Projekt skierowany jest do małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie Warszawy.
Bierze w nim udział 6 stołecznych dzielnic: Ochota, Praga-Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów
i Wola. Przedsiębiorców z tych dzielnic wspierają Animatorki Współpracy z MŚP, które zostały specjalnie przeszkolone do tego zadania. Animatorki organizują spotkania, podczas których można poznać
innych przedsiębiorców i nawiązać współpracę; wymienić doświadczenia, zbudować i utrwalić pozytywny wizerunek swojej firmy, zyskać dostęp do ewentualnych inwestorów; zdobyć lub pogłębić
wiedzę na tematy związane z biznesem oraz jego prowadzeniem i rozwojem.
relacji sieciowych
tu jest stymulowanie
Głównym celem projek
rking).
two
(ne
ym
aln
iomie lok
przedsiębiorców na poz
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9.3.

ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową
pracowników
Wartość całkowita projektu

1 977 573,92 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE 1 977 573,92 zł
Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie

Okres realizacji

2013-2015

Beneficjent

Miasto stołeczne Warszawa

Udział
dofinansowania

100%

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności osób po 50 roku życia na rynku pracy.
W ramach realizacji projektu przewidziane jest stworzenie następujących produktów:
• Poradnika zarządzania wiekiem, skierowanego do pracodawców z sektora MSP.
• Narzędzia diagnozującego kompetencje zawodowe w formie testu, które będzie służyło ocenie
kompetencji pracowników wobec wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Test kompetencji pomoże wskazać
mocne i słabe strony osoby 50+, zarówno w obszarze kompetencji pracowniczych, jak i przedsiębiorczych.
• Nawigatora przedsiębiorczości, który kompleksowo, w prosty i przystępny sposób, pozwoli zaplanować własną działalność gospodarczą.
ACTIV 50 + to projekt innowacyjny, który dzięki wypracowanym narzędziom, przyczyni się do wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku życia oraz podniesienia konkurencyjności
tych osób na rynku pracy.
Produkty, które powstają w ramach projektu wzmocnią pozycję osób po 50 roku życia, jako wartościowych pracowników, posiadających cenne doświadczenie, które może być wykorzystane zarówno
w pracy na etacie jak i przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Produkty, które powstaną w proj
ekcie:
poradnik zarządzania wiekiem, narz
ędzie
diagnozujące kompetencje zawodow
e,
nawigator przedsiębiorczości, będą
dostępne na stronie internetowej
Centrum
Przedsiębiorczości Smolna:
http://firma.um.warszawa.pl/
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Budowa
ul. Nowolazurowej

Muzeum Miejsce
Pamięci Palmiry

Gmina Czosnów

Muzeum
Ordynariatu
Polowego

Multimedialny
Park Fontann

Most
Marii Skłodowskiej - Curie

Starego Miasta

Port Czerniakowski

Budowa skrzyżowania
drogi krajowej nr 2
z Trasą Siekierkowską

Dom Dziennego Pobytu
- „Centrum Złotego Wieku”

Modernizacja trasy
tramwajowej Dworzec
Wileński – Stadion Narodowy
– Rondo Waszyngtona

Wybrane projekty warszawskie

Termomodernizacja
SP nr 173 w Wesołej

Ośrodek dziennego
pobytu dla osób
z chorobą
Parkinsona
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Dom Pomocy
Społecznej
„Na Przedwiośniu”

Ośrodek dziennego pobytu dla osób
z choroba Parkinsona .............................................................. str. 28
Port Czerniakowski.................................................................... str. 18
Ptasi Azyl....................................................................................... str. 16
Rewitalizacja Fortu V Włochy................................................. str. 19
Rewitalizacja murów Starego Miasta.................................. str. 24
Rewitalizacja Parku Achera..................................................... str. 24
Szpital Czerniakowski............................................................... str. 27
Szpital im. Św. Rodziny............................................................. str. 26
Szpital Wolski............................................................................... str. 25
Teatr Ochoty................................................................................. str. 24
Termomodernizacja SP nr 173 w Wesołej ........................ str. 17
Transport kolejowy do Lotniska Chopina ........................ str. 10
Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy
„Pedałuj i płyń”............................................................................. str. 18

Szpital im.
Św. Rodziny

II linia metra.....................................................................................str. 8
Budowa ul. Nowolazurowej.................................................... str. 13
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2
z Trasą Siekierkowską................................................................ str. 14
Centrum Nauki Kopernik......................................................... str. 23
Centrum Przedsiębiorczości Smolna................................... str. 35
Dom Dziennego Pobytu „Centrum Złotego Wieku”....... str. 24
Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.................. str. 29
Modernizacja Al. Jerozolimskich........................................... str. 12
Modernizacja trasy tramwajowej............................................str. 9
Most Marii Skłodowskiej-Curie.............................................. str. 11
Multimedialny Park Fontann.................................................. str. 18
Muzeum Ordynariatu Polowego.......................................... str. 21
Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry . ..................................... str. 20
Muzeum Warszawskiej Pragi.................................................. str. 22
Oczyszczalnia ścieków „Czajka”............................................. str. 15

Rewitalizacja Al. Jerozolimskich
Fortu V Włochy

Rewitalizacja Parku
Achera

Warszawa jest stolicą Polski i siedzibą władz państwa a jednocześnie miastem, które bardzo
dynamicznie się rozwija. Jest również głównym ośrodkiem politycznym i gospodarczym,
gdzie mieszczą się najważniejsze instytucje państwowe.
Stolica nieustannie zmienia swoje oblicze, staje się coraz piękniejsza i funkcjonalna – niemal codziennie pojawiają się nowe inwestycje, które w znaczącym stopniu wpływają na postrzeganie Warszawy jako nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom metropolii o europejskim
standardzie.
Realizowane i planowane projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, obejmują swym zakresem wszystkie najważniejsze dziedziny życia i uzyskują kluczowe znaczenie
dla Warszawy.
W najbliższych latach, według wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-22, przy dużym wsparciu funduszy europejskich, możliwe będą kolejne inwestycje, w kwocie 25,5 miliarda złotych.
Sprawne pozyskiwanie funduszy unijnych i efektywne ich wykorzystywanie jest jednym
z priorytetów Warszawy, pozwalającym spełniać oczekiwania mieszkańców naszego miasta.
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa

Warszawa

Dzięki działalności Punktu mieszkańcy m.st. Warszawy otrzymują bezpośredni dostęp do informacji, porad oraz pomocnych wskazówek związanych z unijnym prawodawstwem, polityką oraz programami
finansowanymi z budżetu Unii.
Zadaniem Punktu jest udzielanie informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, wskazywanie możliwości wykorzystywania środków z funduszy europejskich, a także organizowanie
spotkań i konferencji w tym zakresie. Podstawowe zadania Punktu to:
1. Konsultacje i doradztwo – odpowiadanie na zapytania zadane osobiście, mailowo oraz telefonicznie, w zakresie prawodawstwa europejskiego, funduszy europejskich oraz innych obszarów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
2. Organizacja Europejskich Wykładów Otwartych – bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń oraz sugestii uczestników. Do prowadzenia wykładów zapraszani są eksperci ds. funduszy europejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także konsultanci zaprzyjaźnionych
punktów informacyjnych.
3. Prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów warszawskich szkół, podczas których konsultanci przekazują wiedzę na temat instytucji Unii Europejskiej, jej polityki młodzieżowej oraz ciekawostek na
temat krajów członkowskich.
4. Organizacja warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność, podczas których mogą nabyć nowe umiejętności, podnieść kompetencje osobiste i zawodowe
oraz zdobyć informacje o możliwościach pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.
5. Wydawanie Biuletynu Europejskiego, zawierającego aktualne informacje na temat Unii Europejskiej, konkursów i inicjatyw, skierowanych do organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Warszawy.
6. Prowadzenie bazy danych, zawierającej informacje o projektach współfinansowanych z funduszy
europejskich realizowanych w Warszawie.
7. Bezpłatny dostęp do publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat Unii Europejskiej i jej funduszy, dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic.
8. Udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach o charakterze europejskim, organizowanych na terenie
m.st. Warszawy.

Co roku w wakacje Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa przygotowuje
imprezę plenerową oraz wystawę fotograficzną „Europa zmienia Warszawę”. Przez kilka
dni, w specjalnie na ten cel rozstawionym na Krakowskim Przedmieściu namiocie, konsultanci Punktu oferują bezpłatne usługi informacyjno-doradcze w zakresie funduszy europejskich, organizują warsztaty i spotkania informacyjne, oraz liczne gry i konkursy, za udział
w których można otrzymać nagrody i upominki. W piątej edycji wydarzenia „Europa zmienia
Warszawę” udział wzięło 51 instytucji zaś imprezę odwiedziło ok. 18 tysięcy osób.
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Lista użytych skrótów:

EFRR
EFS
EWT
FS
JST
MSP
NMF
POIiŚ
POIG
POKL
RPO WM
SPZLO
SPZOZ
SZPZLO
TENT-T
UE
WPT
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– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
– Europejski Fundusz Społeczny
– Europejska Współpraca Terytorialna
– Fundusz Spójności
– Jednostka Samorządu Terytorialnego
– Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
– Norweski Mechanizm Finansowy
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
– Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
– Trans European Network – Transport (Transeuropejska Sieć Transportowa – Transport)
– Unia Europejska
– Warszawska Przestrzeń Technologiczna

Źródła zdjęć:

str. 8
str. 9
str. 10
str. 11
str. 12
str. 13
str. 15
str. 16
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 25
str. 26
str. 27
str. 40
str. 41
str. 42

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Krzysztof Otrząsek
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Kacper Kowalski/Aeromedia
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Julia Stańczyk
Rafał Motyl
Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach
Studio Awokado/Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Centrum Nauki Kopernik, PZ Studio
Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej SPZOZ
Szpital im. Świętej Rodziny
Szpital Czerniakowski
PZ Studio
PZ Studio
PZ Studio
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa

Warszawa

Nie wiesz, w jaki sposób ubiegać się o unijne doﬁnansowanie na założenie lub rozwój
działalności gospodarczej?

Zastanawiasz się, jakie są możliwości studiowania w innych państwach europejskich?
Czy interesuje Cię, jak działają instytucje Unii Europejskiej?

Odpowiedzi
inne
pytania
Europejskiej
i funduszy
Odpowiedzi na tena
lub te
innelub
pytania
dotyczące
Uniidotyczące
Europejskiej iUnii
funduszy
europejskich otrzymasz
bezpłatnie, kontaktując
się z Punktem
Informacji Europejskiej
Europe
Direct – Warszawa.
europejskich
otrzymasz
bezpłatnie,
kontaktując
się
z Punktem
Informacji
warsztaty,
konferencje
i seminaria Europejskiej Europe Direct – Warszawa.
Europejskie Wykłady Otwarte

warsztaty, konferencje i seminaria
lekcje europejskie
impreza plenerowa
„Europa
zmienia Warszawę”
Europejskie
Wykłady
Otwarte
bezpłatne materiały i broszury o Unii Europejskiej

lekcje europejskie

impreza plenerowa „Europa zmienia Warszawę”
bezpłatne materiały i broszury o Unii Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa
Centrum Przedsiębiorczości Smolna
00-375 Warszawa, ul. Smolna 4
tel.: +48 22 443 03 69, +48 22 443 07 80
faks: +48 22 443 07 98
europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
www.europedirect.um.warszawa.pl
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
Punkt czynny w godz.: 8.00 – 16.00
Centrum Przedsiębiorczości Smolna

poniedziałek - piątek
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. +48 22 443 03 69; +48 22 443Bezpłatna*
07 80; faks:
+48 telefoniczna
22 443 07 98
infolinia
w Brukseli: 00 800 6 7 8 9 10 11
– umożliwia połączenie z każdego miejsca w Europie,
europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
z konsultantem mówiącym również w języku polskim
www.europedirect.um.warszawa.pl
* niektórzy operatorzy, hotele lub budki telefoniczne mogą naliczać opłaty

Punkt czynny w godz.: 8.00 – 16.00
poniedziałek - piątek
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

