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Rola, wizja i cele strategii

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, uchwalona 28 października 2013 r., 
została opracowana na podstawie doświadczeń z realizacji poprzednich strategii oraz identyfikacji 
problemów, które ujawniły się w trakcie poprzedniego i bieżącego okresu programowania Unii 
Europejskiej. Dokument stanowi odpowiedź na wyzwania, którym powinno sprostać wojewódz-
two, aby podnieść jakość życia, ograniczyć wykluczenie społeczne i bezrobocie, realizować poli-
tykę spójności terytorialnej oraz politykę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Istotą strate-
gii jest wskazanie celów rozwojowych, których realizacja zapewni utrzymanie trwałego rozwoju. 
Choć Strategia jest pomyślana dla perspektywy długookresowej do 2030 roku, umożliwiającej szer-
sze i perspektywiczne spojrzenie na rozwój, działania przyporządkowane poszczególnym celom 
dotyczą okresu programowania 2014-2020.

W Strategii przyjęto wizję, cel główny i strukturę celów, które przedstawionio na rycinie 1.

WIZJA
MAZOWSZE TO REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE, KONKURENCYJNY, INNOWACYJNY 
Z WYSOKIM WZROSTEM GOSPODARCZYM I BARDZO DOBRYMI WARUNKAMI ŻYCIA 

JEGO MIESZKAŃCÓW

CEL GŁÓWNY
ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM,
WZROST ZNACZENIA OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY W EUROPIE

Kultura
i dziedzictwo

Wykorzystanie
potencjału kultury

i dziedzictwa
kulturowego oraz

walorów środowiska
przyrodniczego

dla rozwoju
gospodarczego

regionu i poprawy
jakości życia

Środowisko
i energetyka

Zapewnienie
gospodarce regionu
zdywersy�kowanego

zaopatrzenia
w energię przy

zrównoważonym
gospodarowaniu

zasobami
środowiska
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miasta

Warszawa
z OMW

obszary
wiejskie
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G
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N

Przemysł i produkcja

Rozwój produkcji ukierunkowanej 
na eksport w przemyśle

zaawansowanych i średniozaawansowanych 
technologii oraz w przemyśle

i przetwórstwie rolno-spożywczym

Przestrzeń 
i transport

Poprawa
dostępności
i spójności

terytorialnej
regionu oraz

kształtowanie ładu
przestrzennego

Społeczeństwo

Poprawa jakości
życia oraz

wykorzystanie
kapitału ludzkiego

i społecznego
do tworzenia
nowoczesnej
gospodarki

Gospodarka

Wzrost
konkurencyjności
regionu poprzez

rozwój działalności
gospodarczej
oraz transfer

i wykorzystanie
nowych technologii

Ryc. 1. Struktura celów rozwojowych 
Źródło: Opracowanie własne MBPR
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Wizja 
Strategia zawiera długofalową wizję rozwoju województwa mazowieckiego, w myśl której 

Mazowsze do roku 2030, stanie się regionem spójnym terytorialnie, konkurencyjnym, innowacyj-
nym, zapewniającym mieszkańcom bardzo dobre warunki życia. Z uwagi na duże zróżnicowanie 
przestrzenne rozwoju województwa mazowieckiego, konieczne jest prowadzenie polityki zmniej-
szającej te dysproporcje. 

Cel główny
Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest spójność terytorialna, rozumiana jako zmniej-

szenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Me-
tropolitalnego Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców. Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu go-
spodarczego, generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, 
szczególnie w branży średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. Potrzeba zwięk-
szenia produktywności przemysłu i związanych z nim usług, uzasadnia wybór priorytetowego 
celu strategicznego. Dyfuzja innowacji z Obszaru Metropolitalnego Warszawy w kierunku miast 
regionalnych, subregionalnych i obszarów wiejskich, jak również rozwój produkcji w przemyśle  
i przetwórstwie rolno-spożywczym ukierunkowanym na eksport, powinny stać się fundamentem 
gospodarki regionu. Jednym z kluczowych zadań jest wprowadzenie Warszawy do grupy wiodą-
cych metropolii w układzie europejskim oraz wzmocnienie gospodarcze ośrodków regionalnych  
i subregionalnych.

Struktura celów
Struktura celów ma charakter hierarchiczno-horyzontalny. Celowi nadrzędnemu (główne-

mu) podporządkowano cele strategiczne spójne z długookresowymi priorytetami rozwoju regio-
nalnego. 

Politykę rozwoju, wyrażoną w Strategii, skoncentrowano przede wszystkim wokół działań 
zorientowanych na strategiczne dziedziny, decydujące o konkurencyjności województwa mazo-
wieckiego oraz zwiększające spójność regionu. Strategia uwzględnia także wymiar terytorialny  
– odrębne działania zostały określone dla miast, w tym Warszawy z jej obszarem metropolitalnym 
(OMW), inne dla obszarów wiejskich. 

W Strategii wzięto pod uwagę cztery możliwe scenariusze rozwoju: scenariusz wspierania 
konkurencyjności, scenariusz zrównoważonego rozwoju, scenariusz wyrównywania różnic i sce-
nariusz kryzysowy. Układ celów Strategii został przyporządkowany długookresowym prioryte-
tom rozwoju regionalnego, wyrażonym w scenariuszu zrównoważonego rozwoju. Przy realizacji 
celów należy uwzględnić możliwość wystąpienia zmian uwarunkowań rozwoju przewidzianych 
i opisanych w innych scenariuszach, ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza wspierania kon-
kurencyjności.  

Cele rozwojowe i kierunki działań w wymiarze  
polityki regionalnej i terytorialnym

Cel nadrzędny wynikający z wizji województwa osiągany będzie poprzez realizację działań 
zawartych w celach rozwojowych określonych dla poszczególnych obszarów działań. Do każdego 
celu rozwojowego przypisane zostały kierunki działań (tabele 1-3), które zaprezentowano w ukła-
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dzie terytorialnym i przyporządkowano obszarom miejskim, wiejskim oraz Warszawie z jej obsza-
rem metropolitalnym. Przypisanie kierunku działań do określonej kategorii obszarów oznacza, że 
działania powinny dotyczyć przede wszystkim tej kategorii, nie wyklucza jednak ich wdrażania  
w pozostałych częściach województwa. Kierunki działań ujęto w dwóch wymiarach: konkurencyj-
ności lub spójności. Kierunki działań zostały uszczegółowione w tabelach 4-9. 

Określone działania będą służyły pobudzaniu aktywności gospodarczej i wspieraniu kon-
kurencyjności we wszystkich subregionach. Będą także sprzyjały włączeniu społecznemu oraz ra-
cjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią i środowiskiem. Zakłada się jak najlepsze wykorzysta-
nie istniejącego potencjału jednostek naukowo-badawczych w Warszawie i w regionie w rozwoju 
przemysłu wysokiej technologii, w szczególności w branży fotoniki i optoelektroniki, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kosmicznych z ukierunkowaniem na eksport. Zakłada się 
również wykorzystanie rozwiniętego rolnictwa do stymulowania rozwoju obszarów wiejskich 
przez zwiększanie znaczenia produkcji i przemysłu oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Suk-
ces województwa mazowieckiego nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału ludzkiego w two-
rzeniu nowoczesnej gospodarki. Rozwój wyższego i średniego szkolnictwa zawodowego stanowić 
będzie podstawę innowacyjnej gospodarki.

Określone w ramach Strategii działania stały się punktem wyjścia do opracowania planów 
wykonawczych, regionalnego programu operacyjnego oraz kontraktu terytorialnego, zawierane-
go przez samorząd województwa z rządem. W konsekwencji dokumenty te stanowią podstawę 
realizacji priorytetowych inwestycji i zarządzania Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Sformułowane działania ułatwiają podejmowanie przez organy samorządu racjonalnych decyzji, 
służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Stano-
wią one katalog inicjatyw rekomendowanych do wsparcia z funduszy publicznych oraz ze strony 
władz samorządowych. Wytyczają linię rozwojową województwa, pozwalając na koncentrowanie 
finansów i wysiłku tam, gdzie przyniesie to największą wartość.

Tabela 1. Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju województwa mazowieckiego  
– priorytetowy cel strategiczny 

PRIORYTETOWY CEL STRATEGICZNY

Obszar 
działań Cel rozwojowy

Wymiar  
polityki  

regionalnej

Kierunki działań – wymiar terytorialny

Obszary miejskie 
Obszary wiejskie

Warszawa z OMW Miasta

PR
ZE

M
YS

Ł 
I P

RO
D

U
KC

JA

Rozwój produkcji  
ukierunkowanej na eksport 

 w przemyśle zaawansowanych  
i średniozaawansowanych  

technologii oraz w przemyśle  
i przetwórstwie  

rolno-spożywczym

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ

Tworzenie warunków do generowania i absorpcji innowacji

Rozwój produkcji: tworzenie warunków przyjaznych dla 
inwestorów i przedsiębiorców 

Umiędzynarodowienie gospodarcze

Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji 
pozarolniczych – głównie w przemyśle rolno-spożywczym

SP
Ó

JN
O

ŚĆ

Wspieranie tworzenia i  rozwoju przedsiębiorstw produk-
cyjnych 



Tabela 2. Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – cele 
strategiczne

CELE STRATEGICZNE

Obszar 
działań Cel rozwojowy

Wymiar  
polityki  

regionalnej 

Kierunki działań – wymiar terytorialny 

Obszary miejskie
Obszary wiejskie

Warszawa z OMW Miasta

G
O

SP
O

D
A

RK
A

Wzrost  
konkurencyjności  

regionu poprzez rozwój 
działalności  

gospodarczej  
oraz transfer  

i wykorzystanie nowych 
technologii

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ

Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych

Wspieranie rozwoju nowych technologii, w szczególności  
biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki  
i optoelektroniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i kosmicznych

Warszawa jako 
ośrodek stołeczny 
– rozwój i uzu-
pełnianie funkcji 
metropolitalnych

SP
Ó

JN
O

ŚĆ

Wspieranie  
rozwoju miast 
regionalnych  
i subregionalnych

Wzmacnianie  
potencjału  
rozwojowego  
i absorpcyjnego 
obszarów wiejskichRestrukturyzacja miast w celu wzmocnienia  

ich funkcji społeczno-gospodarczych

Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu i e-usług

PR
ZE

ST
RZ

EŃ
 I 

TR
A

N
SP

O
RT Poprawa dostępności  

i spójności terytorialnej  
regionu  

oraz kształtowanie ładu 
przestrzennego 

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu

Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji i kreowanie  
ładu przestrzennego

SP
Ó

JN
O

ŚĆ

Rozwój form transportu przyjaznych dla 
środowiska i mieszkańców

Spójność  
wewnątrzregionalna  
– koncentracja na 
najbardziej  
zapóźnionych  
podregionachUdrożnienie systemu tranzytowego

SP
O

ŁE
CZ

EŃ
ST

W
O Poprawa jakości życia  

oraz wykorzystanie  
kapitału ludzkiego 

 i społecznego  
do tworzenia  

nowoczesnej gospodarki

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

Rozwój priorytetowych dla regionu 
dziedzin nauki

SP
Ó

JN
O

ŚĆ

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych

Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy 
sytuacji demograficznej

Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie 
mobilności zawodowej i przestrzennej

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja 
społeczna

Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej 
oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
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Tabela 3. Układ celów i kierunków działań Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – ramowe 
cele strategiczne

RAMOWE CELE STRATEGICZNE

Obszar 
działań Cel rozwojowy

Wymiar 
polityki 

regionalnej

Kierunki działań – wymiar terytorialny 

Obszary miejskie
Obszary wiejskie

Warszawa z OMW Miasta

 Ś
RO

D
O

W
IS

KO
 I 

EN
ER

G
ET

YK
A

Zapewnienie gospodarce  
regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energię  
przy zrównoważonym  

gospodarowaniu zasobami 
środowiska

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego  
i eko-innowacji

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
SP

Ó
JN

O
ŚĆ

Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 
zachowanie wysokich walorów środowiska

Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie

Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych 
oraz poprawa infrastruktury przesyłowej

Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym

Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpa-
dów, odnowa terenów skażonych oraz ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń

KU
LT

U
RA

 I 
D

ZI
ED

ZI
CT

W
O

Wykorzystanie potencjału  
kultury i dziedzictwa  

kulturowego oraz walorów 
środowiska przyrodniczego  
dla rozwoju gospodarczego 

regionu i poprawy jakości życia 

KO
N

KU
RE

N
CY

JN
O

ŚĆ

Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 
potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu

Kreowanie miast jako centrów  
aktywności kulturalnej

Wspieranie rozwoju sektora kreatywnego

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności 
gospodarczej

SP
Ó

JN
O

ŚĆ

Upowszechnianie kultury i twórczości
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Działania rozwojowe do roku 2020

Tabela 4. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – przemysł  
i produkcja

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA
Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii  

oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym

Kierunki działań Działania

Województwo  
mazowieckie

W
ar

sz
aw

a 
 

z 
O

M
W

M
ia

st
a

O
bs

za
ry

 
w

ie
js

ki
e

1.
Tworzenie warunków do 
generowania i absorpcji 

innowacji

1.1. Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej 
wyników w przemyśle, w szczególności w dziedzinach biotechno-
logii i  biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i  optoelektroniki, 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i  kosmicznych oraz 
specjalizacjach regionalnych

1.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie małe  
i średnie przedsiębiorstwa

1.3. Zwiększenie współpracy pomiędzy środowiskami biznesu i nauki 
oraz samorządem w procesie rozwoju innowacji

2.
Rozwój produkcji:

tworzenie warunków 
przyjaznych  

dla inwestorów  
i przedsiębiorców

2.1. Działania na rzecz rozwoju usług okołobiznesowych dla przedsię-
biorców oraz rozwój systemów poręczeń kredytowych i pożyczek, 
szczególnie dla przedsięwzięć innowacyjnych

2.2. Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i  terenów inwestycyjnych 
zgodnie z  zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego lub studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego/miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego

3.
Wspieranie  tworzenia  

i rozwoju przedsiębiorstw 
produkcyjnych

3.1. Wsparcie dla firm produkcyjnych inwestujących w  nowe miejsca 
pracy, w  tym tworzących i  rozwijających jednostki Badania+Ro-
zwój

3.2. Wspieranie kluczowych dla rozwoju przemysłu przedsiębiorstw 
oraz instytucji Badania+Rozwój+Wdrożenia

4.
Umiędzynarodowienie 

gospodarcze

4.1. Zwiększenie potencjału eksportowego przedsiębiorstw

4.2. Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej 
w zakresie norm jakościowych oraz bezpieczeństwa pracy

5.
Tworzenie warunków  

do zwiększenia inwestycji 
pozarolniczych – głównie 

w przemyśle  
rolno-spożywczym

5.1. Rozwój specjalizacji regionalnych przemysłu rolno-spożywczego
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Tabela 5. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – gospodarka

GOSPODARKA
Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii

Kierunki działań Działania
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mazowieckie
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6. 
Wykorzystanie  
i wzmacnianie  

specjalizacji regionalnych

6.1. Wspieranie lokalnych specjalizacji gospodarczych

6.2. Wspieranie powstawania i rozwoju klastrów oraz sieci współpracy 
między przedsiębiorstwami

6.3. Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

7.
Wspieranie rozwoju  
nowych technologii,  

w szczególności biotech-
nologii i biomedycyny, 

nanotechnologii, fotoniki 
i optoelektroniki,  

technologii informacyjno-
-komunikacyjnych  

i kosmicznych

7.1.  Wspieranie rozwoju parków naukowo-technologicznych i  inku-
batorów przedsiębiorczości, w tym budowa i modernizacja infra-
struktury naukowo-badawczej

7.2. Rozwój współpracy i transferu technologii między instytucjami na-
ukowymi a przedsiębiorcami 

7.3. Wspieranie patentowania wynalazków

7.4. Wspieranie przedsiębiorstw w  fazie wdrażania innowacji do pro-
dukcji oraz promocji powstałych produktów

8.
Warszawa jako ośrodek 

stołeczny – rozwój  
i uzupełnianie funkcji 

metropolitalnych

8.1 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych 

9.
Wspieranie rozwoju miast 

regionalnych  
i subregionalnych

9.1.  Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych  
i subregionalnych

9.2.  Wzmocnienie znaczenia miast regionalnych i subregionalnych jako 
centrów społeczno-gospodarczych

10.
Restrukturyzacja  

miast w celu wzmocnienia 
ich funkcji  

społeczno-gospodarczych

10.1.  Modernizacja struktury gospodarki lokalnej poprzez rozwój in-
strumentów finansowych pobudzających przedsiębiorczość 

10.2.  Kompleksowe i  zintegrowane działania rewitalizacyjne w  mia-
stach

11.
Wzmacnianie potencjału 

rozwojowego  
i absorpcyjnego obszarów 

wiejskich

11.1.  Tworzenie sieci współpracy i  klastrów wiejskich rozwijających 
specjalizacje branżowe

11.2. Wzmacnianie towarowości i produktywności gospodarstw

11.3. Odtworzenie poziomu ilościowego rodzin pszczelich 

11.4.  Poprawa efektywności ekonomicznej i  innowacyjności sektora 
rolnego, w tym poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego

11.5.  Wspieranie inwestycji w  infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie 
działalności gospodarczej

11.6. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 

12.
Zwiększanie dostępu do

szerokopasmowego  
internetu i e-usług

12.1. Poprawa dostępności teleinformatycznej

12.2.  Wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego na obszarach 
wiejskich

12.3.  Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych w celu zwięk-
szenia ich dostępności
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Tabela 6. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – przestrzeń  
i transport

PRZESTRZEŃ i TRANSPORT
Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 

Kierunki działań Działania
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mazowieckie
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13.
Zwiększenie  
dostępności  

komunikacyjnej  
wewnątrz regionu

13.1.  Zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem 
drogowego, w tym poprzez poprawę jakości infrastruktury, tabo-
ru i usług

13.2.  Dostosowanie parametrów, standardów technicznych i przebie-
gu dróg do ich funkcji

13.3.  Integracja systemów transportowych i rozwój transportu kombi-
nowanego towarów

13.4.  Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregional-
nym

13.5. Rozwój transportu szynowego, w tym budowa nowych linii

13.6. Udrożnienie warszawskiego węzła TEN-T

14.
Spójność  

wewnątrzregionalna – 
koncentracja  

na najbardziej  
zapóźnionych  
podregionach

14.1.  Poprawa dostępności komunikacyjnej zapóźnionych podregio-
nów do ośrodków regionalnych i subregionalnych

14.2.  Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich do 
ośrodków lokalnych

15.
Rozwój form transportu 

przyjaznych  
dla środowiska  
i mieszkańców

15.1.  Usprawnienie i  rozbudowa multimodalnego transportu zbioro-
wego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie 
publicznym

15.2.  Zwiększenie udziału ruchu pieszego i  rowerowego w ogóle po-
dróży

15.3.  Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
poprzez strefowe uspokojenie ruchu na obszarach zabudowa-
nych

16.
Zapobieganie nadmiernej 

suburbanizacji  
i kreowanie ładu  
przestrzennego

16.1.  Tworzenie spójnej, harmonijnej oraz uporządkowanej przestrzen-
nie i urbanistycznie sieci osadniczej 

16.2.  Koncentracja i zagęszczenie zabudowy w miastach z minimaliza-
cją presji urbanistycznej na pozostałe obszary

17.
Udrożnienie systemu 

tranzytowego

17.1.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu 
tranzytowego (towarowe linie kolejowe, drogi krajowe), omijają-
cej miasta

17.2.  Działania organizacyjno-prawne ograniczające ruch tranzytowy 
w miastach
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Tabela 7. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – społeczeństwo

SPOŁECZEŃSTWO
Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki

Kierunki działań Działania

Województwo  
mazowieckie

W
ar

sz
aw

a 
z 

O
M

W

M
ia

st
a

O
bs

za
ry

 
w

ie
js

ki
e

18. 
Rozwój kapitału 

ludzkiego i społecznego

18.1. Kształcenie zawodowe młodzieży

18.2. Kształcenie ustawiczne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

18.3.  Zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni wyższych oraz 
naukowo-badawczego regionu 

18.4.  Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsa-
mości regionalnej

18.5.  Dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb  
rynku pracy

19.
Aktywizacja rezerw rynku 

pracy oraz działania na 
rzecz poprawy sytuacji 

demograficznej

19.1.  Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych 
oraz absolwentów i osób w wieku 50+

19.2. Upowszechnianie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego

19.3. Wspieranie rodzin wielodzietnych

20.
Rozwój priorytetowych 

dla regionu dziedzin 
nauki

20.1.  Wspieranie rozwoju edukacji w zakresie nauk matematycznych  
i przyrodniczych

20.2.  Wspieranie wysokospecjalistycznych kierunków kształcenia 
szczególnie w dziedzinach biotechnologii i biomedycyny, nano-
technologii, fotoniki i optoelektroniki, technologii informacyjno-
-komunikacyjnych i kosmicznych

21.
Wzrost wykorzystania  

zasobów ludzkich  
poprzez zwiększenie  

mobilności zawodowej  
i przestrzennej

21.1.  Wspieranie reorientacji zawodowej osób odchodzących  
z rolnictwa

21.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia

22.
Przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego, 

integracja społeczna

22.1. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia

22.2.  Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnospraw-
nych, starszych oraz w trudnej sytuacji życiowej

22.3.  Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne  
i przeciwdziałanie ubóstwu

23.
Wyrównanie szans  

edukacyjnych

23.1. Zwiększenie dostępności usług oświatowych na obszarach wiejskich

23.2.  Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących 
wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej

24.
Podnoszenie standardów 

funkcjonowania 
infrastruktury społecznej 

oraz działania na rzecz 
ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa  

publicznego

24.1.  Budowa i rozwój infrastruktury społecznej, w tym o zasięgu 
regionalnym

24.2.  Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej 
mieszkańców 

24.3. Profilaktyka i ochrona zdrowia

24.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego



Tabela 8. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – środowisko i energetyka

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami 

środowiska

Kierunki działań Działania
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25.
Dywersyfikacja źródeł 
energii i jej efektywne 

wykorzystanie

25.1.  Rozwój i proekologiczna modernizacja instalacji do produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej w regionie, w tym zwiększenie udziału energii pozyskiwa-
nej ze źródeł odnawialnych 

25.2.  Rozbudowa energetycznych i gazowych połączeń transgranicznych oraz ana-
liza możliwości i kosztów wykorzystania gazu łupkowego i ewentualna budo-
wa systemu jego pozyskiwania i przesyłu

25.3. Podnoszenie efektywności energetycznej

26.
Wspieranie rozwoju  

przemysłu ekologicznego  
i eko-innowacji

26.1.  Tworzenie warunków organizacyjnych i  finansowych dla transferu wiedzy  
i eko-innowacji 

26.2.  Stymulowanie rozwoju przemysłu ekologicznego poprzez tworzenie ekono-
micznych i organizacyjnych mechanizmów wsparcia

27.
Zapewnienie trwałego  

i zrównoważonego  
rozwoju oraz zachowanie 

wysokich walorów  
środowiska

27.1.  Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i  zwiększenie 
lesistości regionu

27.2. Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń środowiska

27.3.  Osiągnięcie i  utrzymanie dobrego stanu i  potencjału ekologicznego wód 
i związanych z nimi ekosystemów

27.4. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu

27.5. Ochrona lasów i obszarów cennych przyrodniczo

27.6. Szerzenie świadomości ekologicznej 

27.7. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem

27.8.  Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony 
środowiska

28.
Modernizacja  

i rozbudowa lokalnych 
sieci energetycznych oraz 

poprawa infrastruktury 
przesyłowej

28.1.  Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację 
i rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych

28.2.  Rozbudowa oraz modernizacja elektroenergetycznego systemu przesyło-
wego, w tym przystosowanie do odbioru energii ze źródeł rozproszonych

28.3.  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego oraz 
paliw płynnych

29.
Przeciwdziałanie  

zagrożeniom naturalnym

29.1.  Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i  przeciwdziałanie  
osuwiskom

29.2. Przystosowanie rolnictwa do zmian klimatu

30.
Poprawa jakości wód,  

odzysk/unieszkodliwianie 
odpadów, odnowa terenów 

skażonych oraz ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń 

30.1.  Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczysz-
czeń do wód, atmosfery i gleby

30.2. Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami

31.
Produkcja energii  

ze źródeł odnawialnych

31.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

31.2.  Poprawa bezpieczeństwa zasilania w  energię miast poprzez budowę 
i  modernizację lokalnych instalacji do produkcji energii ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii kogeneracji i poligeneracji oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii



STRATEGIA  ROZWOJU  WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO  DO  2030  ROKU 
Innowacyjne  Mazowsze (synteza)

15

Kierunki działań – uszczegółowienie

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA

Zwiększenie konkurencyjności przemysłu w regionie wymaga stworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz wzrostowi ich inno-
wacyjności i konkurencyjności, w tym w skali międzynarodowej. Każda część województwa po-
winna rozwijać swój endogeniczny potencjał przemysłowo-produkcyjny. Znaczenie w tym wzglę-
dzie będzie miał rozwój branż nowoczesnych technologii, jak też specjalizacji regionalnych. Istotne 
będzie wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej wyników w przemyśle, 
w szczególności w dziedzinach biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii, fotoniki i optoelek-
troniki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kosmicznych. Wskazane będzie promowa-

Tabela 9. Kierunki działań i działania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego – kultura  
i dziedzictwo

KULTURA I DZIEDZICTWO
Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju  

gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

Kierunki działań Działania

Województwo  
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32.
Wykorzystanie walorów 

środowiska  
przyrodniczego oraz 

potencjału dziedzictwa 
kulturowego  

do zwiększenia  
atrakcyjności  

turystycznej regionu

32.1.  Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu w  oparciu o  walory 
przyrodnicze (w szczególności w obszarach pasm turystycznych)

32.2.  Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych 
produktów turystycznych

32.3. Ochrona spuścizny kulturowej regionu (materialnej i niematerialnej)

32.4.  Rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i syste-
mu informacji turystycznej)

33.
Upowszechnianie kultury 

i twórczości

33.1. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury i digitalizacja zasobów

33.2. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej regionu

33.3. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej

34.
Kreowanie miast jako 
centrów aktywności 

kulturalnej

34.1.  Wykorzystywanie ośrodków miejskich do tworzenia i  promowa-
nia kultury 

34.2. Promowanie Warszawy jako europejskiego ośrodka kultury

35.
Wspieranie rozwoju  

sektora kreatywnego
35.1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych w sektorze kreatywnym

36.
Wykorzystanie  

dziedzictwa kulturowego 
w działalności  
gospodarczej

36.1. Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze kultury
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nie praktycznego wykorzystania badań i technologii, jak też transfer doświadczeń zagranicznych  
w zakresie innowacyjnych projektów przemysłowych. W celu usprawnienia przekazywania i efek-
tywnego wykorzystywania wiedzy, wspierana powinna być współpraca w relacjach biznes – świat 
nauki – samorząd terytorialny – otoczenie, z preferencjami dla przedsiębiorców krajowych. Przedsię-
biorstwa stwarzające szczególne szanse gospodarcze dla województwa w konkurencji międzyna-
rodowej powinny móc korzystać z dogodnych warunków sprzyjających rozwojowi i dalszemu 
podnoszeniu innowacyjności, jak też uzyskać informacje o rynkach eksportowych.

Poza wsparciem dla firm, istotną rolę odegra w realizacji celów strategicznych rozwój usług 
okołobiznesowych adresowanych do przedsiębiorców i ograniczanie barier administracyjnych. 
Przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie te cechujące się innowacyjnością, powinny mieć zapew-
niony system korzystnych poręczeń kredytowych i pożyczek. Równocześnie pomoc powinna być 
udzielana początkującym przedsiębiorcom na płaszczyźnie wiedzy i umiejętności organizacyj-
nych, tj. dostarczania informacji nt. metod organizacji produkcji i eksportu czy wymogów związa-
nych z ochroną środowiska. 

Ułatwieniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy między 
firmami powinno być rozwijanie fizycznej przestrzeni dla działalności firm. W tym celu mogą 
być adaptowane tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, jak też tworzone parki prze-
mysłowe i technologiczne na nowych terenach. Tereny inwestycyjne powinny być wskazywane  
w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin. Istotną rolę 
wspomagającą powinny odgrywać inkubatory przedsiębiorczości oraz centra logistyczne.

Działalność badawczo-rozwojowa powinna być w większym niż obecnie stopniu wykorzy-
stywana rynkowo. W tym celu należy wspierać mechanizmy komercjalizacji, jak też firmy i instytu-
cje wdrażające najnowsze technologie i /lub realizujące krajowe i zagraniczne programy badawcze 
i rozwojowe. Nowo powstające firmy innowacyjne powinny móc korzystać z mechanizmów finan-
sowania pomostowego. 

Na rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, w tym poprzez realizację projektów rozwija-
jących infrastrukturę produkcyjną, m.in. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, skorzy-
stają obszary wiejskie województwa. Działania w tym względzie powinny być zgodne ze specja-
lizacją danego obszaru. Wzmocnieniu i rozwojowi specjalizacji służyć będzie wsparcie rynków 
hurtowych artykułów rolno-spożywczych jako miejsc integracji producentów rolnych. Tworzenie 
kanałów szybkiej dystrybucji świeżych produktów żywnościowych w skali lokalnej, regionalnej  
i międzynarodowej przyczyni się do efektywnego wykorzystania wytworzonych produktów. 

GOSPODARKA

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu, konieczne jest kompleksowe podej-
ście do rozwoju gospodarki. 

Obszar Metropolitarny Warszawy powinien być kreowany jako miejsce atrakcyjne dla lo-
kalizacji przedstawicielstw organizacji międzynarodowych i firm z kapitałem zagranicznymś-
świadczących usługi w skali globalnej. Utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej wokół lotniska  
w Modlinie może wpływać na umiędzynarodowienie obszaru. Ośrodki regionalne i subregional-
ne powinny stanowić atrakcyjne miejsca zamieszkania, nauki i prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym poprzez wspomaganie instytucji otoczenia biznesu. W przypadku miast tracących 
funkcje gospodarcze wskazane jest wypracowanie systemu zachęt do tworzenia i rozwoju przed-
siębiorstw, jak też rozwój instrumentów finansowych pobudzających przedsiębiorczość lokalną. 
Równocześnie wskazane jest utrzymanie dostępu do podstawowych usług publicznych i wspie-
ranie kompleksowych programów i mechanizmów rewitalizacyjnych, również w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego, w celu tworzenia atrakcyjnych warunków do pracy i życia.

Obszary wiejskie powinny rozwijać się pod względem gospodarczym, równocześnie 
wzmacniając swoje specjalizacje i zwiększając stopień dywersyfikacji działalności gospodarczej. 
Do zwiększenia wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i rynkami wschodnimi przyczy-
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ni się tworzenie sieci współpracy klastrów. Zwiększenie udziału produktów o większej wartości 
dodanej będzie możliwe dzięki rozwojowi przetwórstwa spożywczego dostosowanego do bazy 
surowcowej. Same surowce powinny być dostępne zarówno z towarowych gospodarstw rolnych, 
jak i gospodarstw stosujących metody ekologiczne. W obu przypadkach poprawie efektywności 
powinno służyć upowszechnianie doradztwa rolniczego, jak też rozwój i modernizacja infrastruk-
tury technicznej związanej z produkcją rolniczą i przechowalnictwem. Rozwijanie współpracy  
z naukowymi jednostkami badawczymi i wyższymi uczelniami w celu wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań i metod produkcji należy stosować również do produkcji rolniczej.

Ludność obszarów wiejskich powinna móc w większym niż obecnie stopniu korzystać  
z e-usług, szczególnie w zakresie opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Należy wyposażyć 
w sprzęt komputerowy z dostępem do łączy szerokopasmowego internetu równocześnie szkoły 
i placówki oświatowe, jak też urzędy administracji publicznej. W realizacji obu celów pomocna 
będzie rozbudowa infrastruktury w tym zakresie. 

Wdrażane powinny być również działania służące tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich, w tym zwiększenie dostępu do kapitału zewnętrznego, np. w postaci 
funduszy mikro-pożyczkowych bądź funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych. System doradztwa 
zawodowego dla osób odchodzących z rolnictwa należy wzmacniać w celu efektywnego wykorzy-
stania tych funduszy.

We wszystkich częściach regionu rozwijane powinny być lokalne specjalizacje gospodarcze 
wykorzystujące potencjał danego obszaru, w tym poprzez wsparcie kompleksowych inicjatyw go-
spodarczych, obejmujących nie tylko działania produkcyjne, lecz również marketing, dystrybucję, 
edukację i sprzedaż. Należy wspierać rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 
W celu wzmocnienia współpracy między przedsiębiorstwami należy udzielić wsparcia klastrom  
i grupom producenckim. Tam, gdzie rozwija się działalność w zakresie badań i rozwoju, powinna 
być rozbudowywana infrastruktura naukowo-badawcza, jak też udzielane wsparcie w zakresie 
patentowania wynalazków i tworzenia warunków sprzyjających ich efektywnemu wykorzystaniu.

PRZESTRZEŃ I TRANSPORT

Województwo mazowieckie powinno być regionem atrakcyjnym zarówno do prowadzenia 
działalności gospodarczej, jak też jako miejsce zamieszkania. Należy ograniczyć negatywny wpływ 
realizowanych inwestycji i podejmowanych w województwie działań na jakość środowiska i prze-
strzeń oraz zadbać, by niekorzystne skutki poszczególnych działań były kompensowane. W przy-
padku miast istotne znaczenie będzie miało kształtowanie przestrzeni publicznej o wysokich wa-
lorach, rekultywacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych oraz kreowanie 
zintegrowanego systemu zarządzania obszarem metropolitalnym. Efektywne działania z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego powinny wspierać koncentrację zabudowy w obszarach ob-
sługiwanych przez transport szynowy, a wyłączać spod zabudowy obszary do niej niewskazane.  
Do promowania najmniej uciążliwych dla tkanki miejskiej środków transportu: zbiorowego, rowe-
rowego i ruchu pieszego przyczyniają się działania w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W celu zapewnienia efektywności działań służących podniesieniu jakości przestrzeni, ko-
nieczne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa i władz lokalnych w zakresie znaczenia za-
chowania ładu przestrzennego dla jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Działaniami 
pomagającymi w uświadamianiu wartości ładu przestrzennego powinno być tworzenie i realizacja 
programów rewitalizacyjnych, jak też wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej 
na ochronę i planowanie zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Zgodnie z Założeniami 
Krajowej Polityki Miejskiej dotyczącymi kompleksowej rewitalizacji ośrodków miejskich i zdegrado-
wanych obszarów miast należy wspierać restrukturyzację miast i ich dzielnic. 

W dziedzinie transportu priorytetem w okresie realizacji Strategii będzie stwarzanie warun-
ków zachęcających do korzystania z najmniej uciążliwych dla przestrzeni, środowiska i mieszkań-
ców środków transportu. W skali międzynarodowej, istotne znaczenie będzie miał rozwój infra-
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struktury wchodzącej w skład transeuropejskich sieci transportowych TEN-T1, w tym Warszaw-
skiego Węzła Transportowego oraz rozwój transportu lotniczego.

Rozwój transportu kolejowego będzie miał kluczowe znaczenie w skali regionu. Potencjał 
tej gałęzi powinien zostać zwiększony poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury linio-
wej i punktowej (dworce, przystanki) oraz poprawę standardów jej utrzymania. Działaniami 
naprawczymi należy objąć wymagające renowacji linie o znaczeniu lokalnym i regionalnym, co 
umożliwi rozwój spójnej sieci przewozów kolejowych. Należy dążyć, aby na liniach wchodzących  
w skład sieci TEN-T pociągi pasażerskie kursowały z prędkością maksymalną 160 km/h, na liniach 
regionalnych z prędkością 100-120 km/h, a pociągi w ruchu towarowym 120 km/h. Umożliwi 
to skrócenie podróży z Radomia oraz ośrodków subregionalnych do Warszawy. Wskazane jest 
też uzupełnianie systemu o nowe linie kolejowe. W uzasadnionych przypadkach powinien zostać 
przywrócony ruch na liniach obecnie nieczynnych, bądź wybudowane powinny zostać nowe od-
cinki lub przystanki, w tym służące wprowadzaniu kolei do centrów miast. Wśród nowych linii,  
w dalszej perspektywie po 2020 roku, należy uwzględnić takie, które spełniają kryteria kolei du-
żych prędkości. Poza infrastrukturą, modernizacji i sukcesywnej wymiany wymaga tabor kolejo-
wy, który powinien również mieć zapewnione zaplecze do jego obsługi i bieżącej naprawy. Działa-
nia w obu płaszczyznach spowodują zwiększenie częstotliwości i prędkości połączeń kolejowych 
oraz podniesienie standardu jakości świadczonych usług przewozowych.

W celu zapewnienia możliwości odbywania wygodnych podróży, istotne znaczenie będą miały 
działania w zakresie integracji systemów transportowych oraz poprawy warunków ruchu pieszego 
i rowerowego. Integracja powinna przebiegać na kilku płaszczyznach: taryfowo-biletowej, koordy-
nacji rozkładów jazdy oraz rozwiązań przestrzennych. Działania w zakresie tych ostatnich obejmują 
tworzenie efektywnych węzłów przesiadkowych, jak też likwidowanie barier tworzonych przez cią-
gi komunikacyjne, np. poprzez zastępowanie przejść podziemnych naziemnymi. Przesiadki powin-
ny być ułatwiane również z roweru i samochodu do komunikacji zbiorowej poprzez rozwój systemu 
parkingów „parkuj i jedź” w małych miastach i w obszarach podmiejskich dużych miast oraz par-
kingów „parkuj rower i jedź” w miastach i na obszarach wiejskich. Dodatkowe ułatwienie stanowi 
rozwój systemu roweru publicznego zintegrowanego z transportem publicznym.

Równocześnie, w celu usprawnienia ruchu w miastach, należy zwiększyć konkurencyjność 
i efektywność transportu zbiorowego, w tym poprzez system priorytetów w sygnalizacji świetlnej 
i wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej. Z drugiej strony, działania takie jak strefowe 
uspokojenie ruchu czy pasy dla rowerów powinny pozwolić zwiększyć udział najmniej uciążli-
wego dla tkanki miejskiej ruchu pieszego i rowerowego. Wzrost atrakcyjności zarówno transportu 
publicznego jak i niezmotoryzowanego pozwoli na zmniejszenie zatłoczenia na drogach miast, 
poprawiając tym samym również warunki ruchu samochodów.

W mniejszych miastach i na obszarach wiejskich powinny zostać zagwarantowane wysokiej 
jakości usługi oraz infrastruktura transportowa, co umożliwi dogodne połączenia komunikacyjne 
wewnątrz subregionów. Istotny element takiego systemu stanowi integracja rozkładowa regional-
nej komunikacji publicznej w zakresie linii autobusowych dowożących do stacji kolejowych oraz 
połączeń z najbliższymi aglomeracjami miejskimi, w tym położonymi w sąsiednich wojewódz-
twach. Działania te powinny pozwolić na zapewnienie w ośrodkach sieci osadniczej dostępności 
usług odpowiadającej randze miejscowości.

W zakresie infrastruktury drogowej, wskazane jest dostosowanie układu dróg na terenie wo-
jewództwa do potrzeb regionu. Konieczne jest dostosowanie dróg regionalnych i lokalnych do 
obsługi ruchu regionalnego i lokalnego, aby nie stanowiły łatwo dostępnej alternatywy dla dróg 
krajowych (tranzytu). Dostosowanie dróg będzie realizowane m.in. poprzez strefowe uspokojenie 
ruchu w obszarach zabudowanych oraz system kontroli wagi pojazdów na wjazdach do miast. 
Drogi krajowe przenoszące duży ruch tranzytowy powinny być wyprowadzane poza miasta po-
przez budowę obwodnic. Równocześnie należy podejmować działania mające na celu usprawnie-
nie ruchu rowerowego, w tym budowę tras rowerowych o znaczeniu międzyregionalnym, regio-
nalnym i lokalnym, również niezależnych od układu dróg dla samochodów.
1 Transeuropejskie sieci transportowe (ang. Trans-European Network-Transport)
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W przypadku transportu towarów, istotne znaczenie będzie miał rosnący udział transportu 
multimodalnego. W związku z tym należy rozwijać centra logistyczne w pobliżu węzłów kolejo-
wych, jak też multimodalne punkty przeładunkowe. Transport multimodalny powinien korzystać 
również z możliwości, jakie oferuje Wisła w zakresie wodnego transportu śródlądowego. Remon-
tować i modernizować należy również obwodowe linie kolejowe w celu umożliwienia efektywne-
go transportu towarów koleją.

SPOŁECZEŃSTWO

Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego ma kluczowe znaczenie dla sku-
tecznego funkcjonowania gospodarki i przemysłu opartych na efektywnej sieci transportowej. 
Działania w zakresie kapitału ludzkiego powinny obejmować rozwój kadry naukowej, moderni-
zację ośrodków naukowo-badawczych i uczelni wyższych oraz wsparcie ich współpracy z zagra-
nicznymi odpowiednikami w celu wytwarzania i wdrażania innowacji. Uczelnie powinny też być 
wspierane w doskonaleniu procesu dydaktycznego i procesu zarządzania w celu poprawy jakości 
nauczania i badań. Z drugiej strony wskazane są działania mające na celu wsparcie szkolnictwa 
zawodowego i praktycznej nauki zawodu, jak też szkolenia specjalistyczne. Szkoły zawodowe 
powinny też współpracować ze szkołami wyższymi technicznymi poprzez realizację wspólnych 
przedsięwzięć. System kształcenia powinien promować uczenie się przez całe życie.

Szczególny nacisk powinien zostać położony na rozwój priorytetowych dla regionu dzie-
dzin nauki, w tym poprzez wzmacnianie specjalistycznych kierunków kształcenia sprzyjających 
rozwojowi województwa. Zachęcać do nauki w tych dziedzinach powinien odpowiedni system 
stypendialny. Równocześnie należy podjąć działania mające na celu podniesienie poziomu naucza-
nia oraz zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, w tym przedmiotów ścisłych. W przypadku 
ludności wiejskiej wskazane jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez tworzenie i doinwe-
stowanie placówek oświatowych i bibliotek, jak też poprawę dostępności usług oświatowych.

System nauczania powinien zostać dostosowany do potrzeb rynku pracy. W tym celu zapotrze-
bowania gospodarki regionalnej powinny być odpowiednio wcześnie identyfikowane. Należy rozwi-
jać system współpracy między szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami. Dodatkowo wskazane 
jest tworzenie centrów kształcenia praktycznego uwzględniających specyfikę lokalnego rynku pracy.

Ułatwione powinno zostać również dostosowywanie się mieszkańców województwa do 
wymogów rynku pracy. W tym celu należy wdrażać programy reorientacji zawodowej dla osób 
poszukujących pracy oraz zagrożonych bezrobociem, jak też odchodzących z rolnictwa. Wspierane 
powinny być postawy przedsiębiorcze i samozatrudnienie. Osoby w wieku przedemerytalnym po-
winny móc skorzystać z rozwiązań ułatwiających pozostanie na rynku pracy, zaś młodzieży należy 
ułatwiać wejście na ten rynek, w tym poprzez wsparcie staży w przedsiębiorstwach.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego stanowi istotny element efektywnie funkcjonu-
jącego społeczeństwa. Przyczynia się do niej zwiększanie partycypacji społecznej, m.in. poprzez 
wzmacnianie i upowszechnianie mechanizmów dialogu obywatelskiego i społecznego. Innym 
sposobem zwiększenia aktywności obywatelskiej jest wspieranie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, działań organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Poza działaniami w zakresie przemysłu i gospodarki służącymi tworzeniu miejsc pracy, 
należy też aktywizować rezerwy rynku pracy, w tym przy wykorzystaniu ekonomii społecznej  
i podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej. W tym celu wsparcie powinno 
być skierowane w szczególności do nieaktywnych zawodowo osób wychowujących dzieci, niepeł-
nosprawnych i osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Równocześnie powinna być upowszech-
niana opieka żłobkowa i wychowanie przedszkolne umożliwiające podjęcie pracy przez rodziców. 
Wsparciem powinny być objęte również rodziny wielodzietne, w tym poprzez ułatwienia w dostę-
pie do usług zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych oraz materialnie. 

Konieczne są też działania mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i włączenie spo-
łeczne osób nią zagrożonych. Wskazana jest poprawa warunków kształcenia osób niepełnospraw-
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nych i upowszechnienie szkolnictwa integracyjnego, jak też wsparcie dla organizacji pozarządo-
wych i innych podmiotów niosących pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Należy realizo-
wać programy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom oraz ich negatywnym skutkom, jak 
też wspomagać rozwiązania w zakresie wychodzenia z bezdomności. Wsparcie powinno być adre-
sowane również do rodzinnych domów dziecka i systemu pieczy zastępczej. Dzieciom i młodzieży 
należy stworzyć możliwość korzystania z placówek wsparcia dziennego (w tym: świetlic, klubów 
integracji społecznej, bibliotek, ognisk wychowawczych i pracy pozaszkolnej). W ramach działań 
służących włączeniu społecznemu powinny być wykorzystywane innowacje społeczne. Mogą one 
też być przydatne w innych obszarach.

W dziedzinie infrastruktury i usług społecznych, w związku ze starzeniem się społe-
czeństwa wskazana jest modernizacja istniejących i tworzenie nowych placówek pielęgnacyj-
no-opiekuńczych i opieki długoterminowej, jak też placówek usług socjalnych stacjonarnych 
i dziennych. Modernizowane i rozbudowywane powinny być istniejące poradnie psycholo-
giczno-terapeutyczne. Powinny być również rozwijane usługi opiekuńcze, bytowe i wspo-
magające. 

Profilaktyka i ochrona zdrowia powinny uwzględniać zmiany w strukturze wiekowej 
ludności poprzez rozwój opieki geriatrycznej, w tym budowę i wyposażenie oddziałów i po-
radni. Dodatkowo należy rozszerzać zakres i dostępność specjalistycznych usług medycznych  
w ośrodkach regionalnych i subregionalnych. Do poprawy dostępności powinno też przyczy-
nić się wdrożenie projektów telemedycznych oraz z zakresu e-zdrowia, jak też rozwój ratow-
nictwa medycznego. Z drugiej strony niezbędne są działania profilaktyczne, w tym promocja 
zdrowia. Promocja zdrowego trybu życia może odbywać się też poprzez zachęcanie do aktyw-
ności fizycznej. Do realizacji tego celu powinno się przyczynić tworzenie bazy rekreacyjno-spor-
towej sprzyjającej wzrostowi aktywności ruchowej mieszkańców regionu i uprawianiu sportów. 
Promocją oraz wsparciem należy objąć również lokalne kluby sportowe i ośrodki sportu. Rów-
nolegle należy tworzyć warunki sprzyjające wzrostowi udziału ruchu pieszego i rowerowego  
w życiu codziennym.

Bezpieczeństwo publiczne powinno być zapewnione poprzez poprawę wyposażenia poli-
cji, państwowej i ochotniczej straży pożarnej i innych służb ratowniczych, jak też wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w pracy służb ratowniczych. Zaufanie 
społeczne do organów zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom regionu należy budować 
poprzez zapewnienie ich możliwie najbardziej efektywnej pracy. Dodatkowo rozwijany powinien 
być system monitoringu wizyjnego i podejmowane działania mające na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wpierane inicjatywy społeczne służące popularyzacji  
i upowszechnianiu zasad bezpieczeństwa pożarowego.

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

Dążenie do poprawy stanu środowiska jest celem, który powinien być uwzględniony przy 
realizacji wszystkich działań podejmowanych w ramach wdrażania Strategii. Należy podejmować 
działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i zapewnienie spójnej przestrzeni 
przyrodniczej, w tym poprzez zachowanie i przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych, 
utworzenie spójnego przestrzennie systemu obszarów chronionych oraz zalesianie gruntów  
w ramach uzupełniania systemu powiązań przyrodniczych. Szczególna dbałość wymagana jest 
w przypadku obszarów miejskich, gdzie należy ograniczyć presję urbanistyczną na otaczające je 
tereny otwarte oraz chronić i wspierać rozwój terenów zielonych w samych miastach i wokół nich. 
Zwłaszcza zielone pierścienie wokół Warszawy oraz miast regionalnych powinny podlegać ochro-
nie i być uzupełniane.

Prowadzić należy systematyczny monitoring wód powierzchniowych i podziemnych, jako-
ści powietrza, zanieczyszczenia hałasem oraz natężeń pól elektromagnetycznych. Na obszarach 
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szczególnie narażonych na zanieczyszczenia ważne jest prowadzenie działań naprawczych, w tym 
mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (w tym pyłu zawieszo-
nego i hałasu), przywrócenie wymaganych standardów jakości wód oraz renaturalizację siedlisk.  
Na obszarach chronionych dodatkowo należy wdrażać plany ochrony, plany zadań ochronnych  
i programy rolno-środowiskowe.

Równocześnie wdrażane powinny być rozwiązania minimalizujące presję na środowisko, 
w tym poprzez porządkowanie gospodarki ściekowej oraz kształtowanie struktur przestrzennych 
minimalizujących zapotrzebowanie na energię i zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 
Ilość powstających odpadów należy ograniczyć, a te, które powstają, powinny być poddawane 
selektywnej zbiórce, odzyskowi, wykorzystaniu energetycznemu i unieszkodliwianiu. Z drugiej 
strony, potrzebne są działania w zakresie podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców, 
m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Istotną rolę w ochronie środowiska odgrywać będzie też racjonalne planowanie i korzystanie 
z przestrzeni. Należy ograniczyć przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie-
leśne, szczególnie w przypadku gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych lub tam, gdzie 
zmiana przeznaczenia powodować będzie niekontrolowane rozlewanie się zabudowy miejskiej. 
Równocześnie rekultywacji powinny podlegać tereny poeksploatacyjne (poprzemysłowe, powoj-
skowe i zamknięte składowiska odpadów).

Biorąc pod uwagę zmiany klimatu, należy podjąć działania w zakresie przystosowania rol-
nictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej. Sieć melioracyjna powinna być utrzymywana i rozwi-
jana, a zabudowa na terenach zalewowych ograniczana. Należy podjąć działania mające na celu 
renaturyzację przekształconych odcinków rzek oraz stosowanie nietechnicznych metod spowol-
nienia odpływu wód wezbraniowych poprzez wykorzystanie właściwości buforowych niektórych 
ekosystemów (np. torfowisk) i struktur przestrzennych, np. polderów zalewowych. Celem równo-
ległym jest przeciwdziałanie deficytowi wodnemu, do czego powinno się przyczynić zwiększenie 
retencji, jak też odbudowa i remonty urządzeń wodnych.

W zakresie energetyki należy przede wszystkim podjąć działania służące poprawie efektyw-
ności i niezależności energetycznej regionu. W tym celu powinien zostać zwiększony udział energii 
pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, głównie biomasy, energii wiatru i słońca oraz wód 
geotermalnych. Małe jednostki wytwórcze, w tym pracujące w systemie energetyki prosumenckiej, 
powinny być rozwijane szczególnie na obszarach wiejskich. Odnawialne źródła energii powinny 
też być wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej. Działania te również przyczy-
nią się do rozwoju w województwie przemysłu ekologicznego produkującego urządzenia służące 
pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Wzrost efektywności wytwarzania energii 
powinien być ponadto realizowany przez rozwój produkcji energii w technologii kogeneracji i po-
ligeneracji.

Równolegle należy modernizować i rozbudowywać energetyczne systemy przesyłowe i dys-
trybucyjne tak, by zminimalizować straty w trakcie przesyłu energii (m.in. poprzez budowę sieci 
inteligentnych) oraz zdywersyfikować źródła i kierunki zasilania w energię, w tym umożliwić jej 
odbiór z rozproszonych źródeł. Trasy sieci energetycznych powinny być przy tym w miarę możli-
wości łączone i lokalizowane we wspólnych korytarzach z infrastrukturą transportową. Istotnym 
działaniem, które mogłoby uniezależnić region od importowanego gazu ziemnego, jest budowa 
systemu pozyskiwania i przesyłu gazu łupkowego. 

Należy również poprawić efektywność energetyczną gospodarki, w tym poprzez rozwój 
budownictwa energooszczędnego i zmniejszenie zużycia energii przy świadczeniu usług pu-
blicznych, jak też poprawę efektywności transportu. Pomocne powinno się też okazać wdrażanie 
systemów ekozarządzania i rozpowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w 
przedsiębiorstwach. Należy wprowadzać zachęty sprzyjające eko-innowacjom w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach oraz wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej 
i niskoodpadowych technologii produkcji.
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KULTURA I DZIEDZICTWO

Działania w sferze ochrony środowiska powinny pozwolić na synergiczne ich wykorzystanie 
poprzez poprawę atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o walory przyrodnicze. W tym 
celu należy tworzyć i promować ośrodki rekreacji wodnej oraz towarzyszące im zaplecze (porty, 
przystanie, stanice, ośrodki turystyki wodnej). Analogiczne działania powinny być realizowane 
w kategorii kompleksów wypoczynkowych, rekreacyjnych, uzdrowiskowych i balneologicznych 
wraz z zakładami geotermalnymi. 

Podobne działania (służące ochronie i czerpaniu korzyści z ochrony) należy adresować do 
dziedzictwa kulturowego regionu. Historyczne obiekty i zespoły zabytkowe wraz z otoczeniem 
oraz historyczne szlaki wodne powinny podlegać konserwacji, renowacji, a wybrane obiekty ada-
ptacji na cele użyteczności publicznej. Ochroną należy objąć również układy przestrzenne i miasta-
-ogrody. Istotnym elementem ochrony dziedzictwa powinno być tworzenie parków kulturowych, 
jak też inne formy ochrony krajobrazu kulturowego i wspierania skansenów. Tam, gdzie marki 
kulturowe oraz produkty turystyczne nie są dostatecznie widoczne, należy je tworzyć i promować 
w celu zwiększenia wiedzy o regionie oraz podniesienia jego atrakcyjności turystycznej.

W ramach upowszechniania wiedzy o regionie oraz promowania kultury i twórczości, 
wskazana jest cyfryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego w celu ich standaryzacji i zwiększenia 
dostępności. 

Elementem dziedzictwa kulturowego są tradycyjne wyroby kulinarne, w związku z tym po-
winna być dalej rozwijana Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Należy podejmować dzia-
łania mające na celu zwiększenie wkładu Mazowsza w Listę Produktów Tradycyjnych. Lokalne  
i regionalne tradycje, jak też działalność instytucji kultury należy wspierać i wykorzystywać – po-
dobnie jak inne zasoby kulturowe – do podnoszenia atrakcyjności turystycznej.

Ośrodki miejskie powinny kreować warunki do tworzenia i promowania kultury. Konieczne 
jest wsparcie instytucji kulturalnych o zasięgu co najmniej subregionalnym. Przedmiotem wsparcia 
powinny być również inicjatywy kulturalne w przestrzeni publicznej miast. Równocześnie nowe 
projekty i podmioty w sektorze kreatywnym powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju.

Obszary strategicznej interwencji (OSI)

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku zidentyfikowano obszary strate-
gicznej interwencji (OSI), w których występują problemy będące barierą rozwoju regionu. W Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przedstawiono delimitację funkcjonal-
nych obszarów problemowych, które zawierają się w obszarach strategicznej interwencji. Wyzna-

Ryc. 2. Podział obszarów strategicznej interwencji
Źródło: Opracowanie własne MBPR

PROBLEMOWE
ostrołęcko-siedlecki

płocko-ciechanowski
radomski

BIEGUNY WZROSTU
Obszar

Metropolitalny
Warszawy

OBSZARY  STRATEGICZNEJ  INTERWENCJI
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czenie OSI i obszarów problemowych umożliwi koordynację działań strategicznych wpisujących 
się w politykę rozwoju i planowania przestrzennego regionu. Zadania te przypisane zostały do 
określonego terytorium i wzajemnie zintegrowane. Ułatwi to przyporządkowanie właściwych na-
rzędzi interwencji publicznej, co warunkuje większą skuteczność i efektywność podejmowanych 
działań. 

Obszary strategicznej interwencji zostały zidentyfikowane zgodnie z celami zapisanymi  
w Krajowej strategii rozwoju regionalnego (KSRR), tj. z celem 2. Budowa spójności terytorialnej i przeciw-
działania marginalizacji obszarów problemowych oraz z celem 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 
regionów. 

W związku z tym w województwie mazowieckim na poziomie regionalnym zostały wyzna-
czone dwa typy OSI (Ryc. 2):
• problemowe – ostrołęcko-siedlecki, płocko-ciechanowski, radomski zgodnie z celami 2.2. Wspie-

ranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących 
możliwości rozwojowe oraz 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących do-
tychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (KSRR). 

• bieguny wzrostu – Obszar Metropolitalny Warszawy zgodnie z celem 1.1. Wzmacnianie funkcji 
metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych (KSRR).

Identyfikując OSI uwzględniono również zapisy Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kra-
ju, w tym szczególnie cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w prze-
strzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu 
osadniczego sprzyjającej spójności oraz cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrzne-
go wszystkich terytoriów. 

Działania na tych obszarach będą prowadzone na poziomie regionalnym ze wsparciem  
z poziomu krajowego. Do obszarów strategicznej interwencji, podobnie jak do pozostałych czę-
ści województwa, odnoszą się zapisy ujęte w tabelach 4-9. Przedstawione w nich kierunki działań  
i działania dotyczą obszarów miejskich i wiejskich województwa. Poniżej przestawiono zakres zin-
dywidualizowanej interwencji skierowanej do poszczególnych OSI. 

Obszary strategicznej interwencji – problemowe

W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku zidentyfikowano OSI na podsta-
wie wskaźników przyjętych w Krajowej strategii rozwoju regionalnego, uzupełniając je wskaźnikami 
przyjętymi indywidualnie dla Mazowsza. Zidentyfikowano w ten sposób obszary, które cechują 
się najniższym poziomem dostępu mieszkańców do dóbr i usług, wymagające interwencji z pozio-
mu regionalnego lub krajowego. Dodatkowymi kryteriami przy wyznaczaniu tych obszarów była 
dostępność transportowa oraz odsetek osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. Wyznaczając obszary strategicznej interwencji uwzględniono obszary wymagające 
restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu instrumentów polityki regionalnej, które 
wskazano w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Są to obszary, na których występu-
je nadmierna kumulacja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, konflikty przestrzenne 
oraz dysfunkcje rozwojowe. Interwencje podejmowane na tych obszarach będą skierowane na 
przeciwdziałanie trwałej marginalizacji, utracie znaczenia gospodarczego oraz koncentracji patolo-
gicznych problemów społecznych, a także rozwijanie zdolności absorpcji impulsów docierających 
z obszarów lepiej rozwiniętych, głównie z Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Zidentyfikowane 
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obszary strategicznej interwencji (ostrołęcko-siedlecki, płocko-ciechanowski oraz radomski) swym 
zasięgiem zbliżone są do jednostek statystycznych NTS 32. Natomiast w Planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa mazowieckiego (opracowanym od 2013) dokonano delimitacji obszarów 
problemowych na poziomie NTS 4. 

Ostrołęcko-siedlecki obszar strategicznej interwencji

Wśród działań kierowanych do OSI ostrołęcko-siedleckiego na tle strategicznych kierunków 
rozwoju województwa, wymienić należy:

Poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru, poprzez m.in. 
- modernizację połączenia kolejowego Ostrołęka – Warszawa, 
- budowę autostrady A2 do wschodnich granic województwa,
- odtworzenie połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn w celu umożliwienia roz-

woju przewozów pasażerskich i towarowych. 
Rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym:
- umacnianie wykształconych specjalizacji przemysłu: energetycznego, papierniczego, celu-

lozowego, drzewnego, maszynowego, metalowego. 
Poprawę jakości i dostępności usług publicznych, poprzez:
- rozwój Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce.
Przekształcenia w rolnictwie, w tym głównie: 
- sprzężenie potencjału naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-

dlcach z sektorem rolniczym subregionu w celu zwiększenia efektywności sektora rolni-
czego, 

- wspieranie grup producenckich oraz klastrów, zwłaszcza w zakresie surowców energetycz-
nych, mleczarstwa, produkcji owoców i warzyw, pszczelarstwa.

Płocko-ciechanowski obszar strategicznej interwencji

Do płocko-ciechanowskiego OSI kierowane będą głównie kierunki działań takich jak:
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru poprzez:
- poprawę połączenia komunikacyjnego Płocka z Obszarem Metropolitalnym Warszawy, 
- budowę układu obwodowego (kolejowego i drogowego) w celu eliminacji transportu ła-

dunków niebezpiecznych z centrum Płocka, 
- budowę drogowego układu obwodowego Mławy, 
- usprawnienie powiązań drogowych Ciechanowa z Warszawą,
- budowę centrum logistycznego i kolejowo-drogowego węzła przesiadkowego w Ciecha-

nowie.
Rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym: 
-  wsparcie dla tworzenia stref produkcyjnych przemysłu poligraficznego i rolno-spożywcze-

go w Ciechanowie, elektronicznego w Mławie i petrochemicznego w Płocku, 
- wspieranie współpracy uczelni z zakładami produkcyjnymi oraz Płockim Parkiem Przemy-

słowo-Technologicznym, w szczególności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
2 Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych – uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych 
i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wy-
korzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych 
danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych. 
Nomenklatura NTS została opracowana w oparciu o istniejący trójstopniowy podział kraju na województwa (NTS 2), po-
wiaty (NTS 4) i gminy (NTS 5), przy pomocy którego wyodrębnione zostały dwa dodatkowe nie administracyjne poziomy, 
tj. regiony (NTS 1) i podregiony (NTS 3).
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Wykorzystanie potencjału energetyki odnawialnej, w tym głównie:
- zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza wysokiego potencja-

łu energetyki słonecznej, geotermalnej i wiatrowej.
Wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych w celu przywrócenia właściwych 
funkcji miast lub ich dzielnic, a także zmiany funkcji zdegradowanych terenów, w tym:
- rewitalizację centrów miast i obszarów poprzemysłowych i powojskowych,
- zintegrowane projekty miejskie służące rozwojowi ośrodków wzrostu, 
- wzmocnienie roli miast jako ośrodków wzrostu o znaczeniu regionalnym. 

Radomski obszar strategicznej interwencji

Wśród najważniejszych kierunków działań skierowanych do tego obszaru należy wymienić:
Poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru, w tym: 
- modernizacja linii kolejowej Radom – Łódź i Kielce – Radom – Warszawa, 
- budowa dróg ekspresowych S7 i S12 oraz zachodniej obwodnicy Radomia, 
- rozwój regionalnego portu lotniczego Radom-Sadków.
Rozwój specjalizacji przemysłowych obszaru, w tym:
- wsparcie rozwoju specjalizacji: obróbki metali, telekomunikacji, przemysłu obuwniczego, zbro-

jeniowego, podwykonawstwa przemysłowego i wykorzystania nowoczesnych technologii, 
- rozwój szkolnictwa wyższego i zawodowego, w tym głównie sprzężenie potencjału nauko-

wego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ze szkołami zawodo-
wymi oraz sektorem przedsiębiorstw przemysłowych, 

- wsparcie rozwoju Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Radomiu oraz wdrożenie wyników jego badań do produkcji,

- rozwój strefy ekonomicznej w otoczeniu portu lotniczego Radom Sadków.
Wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych w celu przywrócenia właściwych 
funkcji miast lub ich dzielnic, a także zmiany funkcji zdegradowanych terenów, w tym:
- wsparcie rozwoju Parku Kulturowego Stary Radom, 
- odnowę Pionkowskiego Parku Przemysłowego,
- renowację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach.
Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez:
- rozbudowę i modernizację sieci energetycznych oraz zwiększenie przepustowość gazocią-

gów wysokiego ciśnienia subregionu radomskiego.

Obszary strategicznej interwencji – biegun wzrostu 
Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW)

Do najważniejszych kierunków działań skierowanych do Obszaru Metropolitalnego Warsza-
wy należą:

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych Warszawy.
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru poprzez:
- rozbudowę sieci metra w Warszawie,
- budowę dróg ekspresowych, systemu obwodnic ekspresowych m.st. Warszawy oraz po-

łączeń drogowych rozprowadzających ruch z sieci TEN-T i dróg znajdujących się w sieci 
TEN-T3,

- rozbudowę Warszawskiego Węzła Kolejowego,
3 Do sieci TEN-T postuluje się wpisanie Trasy Olszynki Grochowskiej z uwzględnieniem obowiązującej metodologii kwali-
fikacji dróg do sieci TEN-T wraz z jej przedłużeniem do trasy S17 na północ, a następnie S7 w kierunku Gdańska.
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- rozbudowę warszawskiego węzła lotniczego, w tym powiązanie funkcjonalne Lotniska 
Chopina i Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin,

- rozwój zbiorowego zrównoważonego transportu multimodalnego.
Uporządkowanie gospodarki przestrzennej i przywrócenie ładu przestrzennego w OMW.
Rewitalizacja i regeneracja (odnowa) istniejącej zabudowy w miastach OMW, w tym szcze-
gólnie w prawobrzeżnej Warszawie.
Równoważenie rozwoju OMW w sferze środowiska i energetyki, w tym:
- utworzenie systemu gospodarki odpadami,
-  wspieranie gospodarki niskoemisyjnej z uwzględnieniem termomodernizacji oraz odna-

wialnych źródeł energii,
- przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i poprawa retencji wodnej;
Rozwój specjalizacji w obszarze innowacyjnej gospodarki, m.in.:
- rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz transfer technologii, w tym w ra-

mach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej; 
Rozwój cyfryzacji oraz systemu e-usług publicznych dla mieszkańców.
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów o najsilniejszych powiązaniach 
funkcjonalnych z m.st. Warszawą, przy wykorzystaniu m.in. instrumentu zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych.
Utworzenie strefy aktywności ekonomicznej wokół Mazowieckiego Portu Lotniczego War-
szawa–Modlin.

Współpraca międzyregionalna

Województwo mazowieckie, zgodnie z Priorytetami Współpracy Zagranicznej Województwa Ma-
zowieckiego przyjętymi Uchwałą Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 18 grudnia 
2006 roku, prowadzi współpracę międzynarodową z regionami europejskimi i pozaeuropejskimi. 
Podpisanych jest 15 porozumień o współpracy. Prowadzona jest także współpraca w ramach tzw. 
Małego Trójkąta Weimarskiego na podstawie wspólnej deklaracji o współpracy pomiędzy wojewódz-
twem mazowieckim, krajem związkowym Brandenburgią i regionem Île-de-France. 

Województwo mazowieckie jest reprezentowane na forach instytucji europejskich (Kongres 
Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Zgromadzenia Regionów Europy). Region jest członkiem 
stowarzyszeń międzynarodowych oraz innych struktur zrzeszających samorządy terytorialne (Eu-
ropejska Sieć Regionów Chemicznych – European Chemical Regions Network, Sieć Regionów Europejskich 
Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – Network of European Regions Using Space Technologies, Eu-
ropejska Sieć Regionalna Dziedzictwa Kulinarnego – European Network of Regional Culinary Heritage, 
Inicjatywa europejska obszarów podmiejskich PURPLE – Peri-Urban Regions Platform Europe, Konferencja 
Regionów Posiadających Porty Lotnicze – Airport Regions Conference, Środkowoeuropejskie Konsorcjum 
Bioregionów). Województwo mazowieckie angażuje się również we współpracę w ramach regio-
nów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Od 2004 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego jest członkiem Komitetu Regionów UE 
w grupie politycznej Europejskiej Partii Ludowej. W lutym 2010 roku został powołany w skład Prezy-
dium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER oraz 
Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE.

Województwo mazowieckie współdziała z województwami sąsiednimi. Podejmowane dzia-
łania mają na celu wykorzystanie we współpracy potencjałów rozwojowych, wymianę doświad-
czeń, szczególnie w dziedzinach ważnych dla rozwoju i wynikających ze specyfiki regionów.  
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We współpracy zakłada się możliwość współfinansowania działań w ramach programów UE. 
Potencjalnymi płaszczyznami współpracy z sąsiednimi regionami są połączenia komunikacyjne, 
turystyka, produkcja rolno-spożywcza, ponadregionalne klastry, ochrona środowiska, energety-
ka. Istotne znaczenie ma współpraca województwa mazowieckiego z województwem łódzkim 
sformalizowana podpisaniem porozumienia w dniu 13 lipca 2012 roku w Nieborowie. Głównym 
obszarem współpracy jest wzmacnianie związków społeczno-gospodarczych sąsiadujących obsza-
rów metropolitalnych Warszawy i Łodzi, w ramach tzw. układu bipolarnego. Wzmocnienie związ-
ków funkcjonalnych i infrastrukturalnych sąsiadujących obszarów pozwoli na lepsze gospodaro-
wanie zasobami regionów. 

Wśród najważniejszych działań, jakie będą podejmowane przez obydwa regiony można wy-
mienić działania na rzecz szybkiego podjęcia przez rząd decyzji o lokalizacji Centralnego Portu 
Lotniczego dla Polski oraz na rzecz realizacji tej inwestycji. Zgodnie z zapisami Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju Centralny Port Lotniczy będzie pełnić funkcję portu węzłowego 
zintegrowanego z nowoczesnym systemem połączeń kolejowych i drogowych. Dlatego najbardziej 
optymalną lokalizacją jest położenie przy węźle obejmującym: autostradę A2, szybką kolej oraz 
Centralną Magistralę Kolejową. Drugą inwestycją jest budowa nowej linii kolei dużych prędkości, 
zwanej roboczo „linią Y”, która ma być poprowadzona z Warszawy do Łodzi, a stamtąd do Pozna-
nia i Wrocławia. W przyszłości jednym z elementów sieci kolei dużych prędkości będzie zmoder-
nizowana Centralna Magistrala Kolejowa.

Zasady realizacji Strategii

W celu osiągnięcia założonych celów, konieczne jest wdrożenie i konsekwentne przestrzega-
nie wewnątrzregionalnych zasad realizacji polityki rozwoju. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego będzie kierował się następującymi zasadami: 

a) w celu skoordynowanego zarządzania regionem, wsparcie samorządowe będzie kierowa-
ne głównie do tych podmiotów, których inwestycja mieści się na terenie objętym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego;

b) w celu koordynacji wsparcia gospodarczego, samorząd województwa uwzględniać będzie 
wypracowaną polityką klastrową, która powinna prowadzić do trwałego podniesienia 
poziomu konkurencyjności lokalnej i regionalnej przez wzrost innowacyjności przedsię-
biorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej, a w konsekwencji poprzez przekształcenie 
się klastrów w regionalne systemy innowacji; 

c) w celu podniesienia konkurencyjności rolnictwa i przemysłu spożywczego Samorząd 
Województwa Mazowieckiego będzie kierować pomoc przede wszystkim do podmiotów  
z tego sektora i realizujących znaczącą część swojej podstawowej działalności w ramach 
grup producenckich;

d) w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego w obszarach peryferyjnych województwa ma-
zowieckiego oraz zwiększenia stopnia dyfuzji pozytywnych impulsów rozwojowych, sa-
morząd województwa będzie wspierać uzdolnionych uczniów i studentów stypendiami 
bezzwrotnymi, pod warunkiem powrotu po zakończonej edukacji do miejsca pochodzenia  
i rozwijania tam działalności społecznej, naukowej lub gospodarczej; 

e) w celu podniesienia efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych 
na rozwój, samorząd województwa będzie stosował instrumenty zwrotne równolegle  
z instrumentami o charakterze bezzwrotnym;
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f) w celu wzmocnienia marki Mazowsze produkty, do powstania których przyczynił się 
pośrednio bądź bezpośrednio samorząd województwa, oznaczone będą logo marki Ma-
zowsze; 

g) w celu trwałego zdobywania przewagi konkurencyjnej oraz zapobiegania zewnętrznemu 
drenażowi kapitału intelektualnego, samorząd województwa będzie koncentrować pomoc 
dla innowacji podmiotów zmierzających do opatentowania wynalazku, zaś wsparcie pro-
cesu patentowania odbywać się będzie z zastrzeżeniem pozostawienia wdrożenia do pro-
dukcji opatentowanego produktu na terenie województwa mazowieckiego; 

h) w celu wzmocnienia potencjału produkcyjnego i proeksportowego na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, samorząd województwa będzie kierować wsparcie dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, których podstawowa działalność ma charakter wytwórczy, a pro-
dukty są sprzedawane na rynkach międzynarodowych;

i) w celu realizacji synergicznych, kompleksowych i zintegrowanych projektów prorozwo-
jowych, samorząd województwa będzie wspierać przede wszystkim wspólne inicjatywy 
łączące samorządy lokalne, biznes i naukę, a także inicjatywy międzyregionalne;

j) w celu dbałości o środowisko oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów, samorząd wo-
jewództwa będzie wspierać przede wszystkim projekty o charakterze proekologicznym, 
prowadzące do zachowania ładu przestrzennego, o wysokiej efektywności energetycznej 
oraz o niskich kosztach użytkowania. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie także postulował, aby w celu zwiększenia 
strumienia środków kierowanych na rzecz innowacyjności, przy współpracy małych i średnich 
przedsiębiorstw z sektorem Badania+Rozwój, zastosować odpis z CIT4 w wysokości 1% na pro-
innowacyjne badania naukowe. Z jednej strony będzie to stanowić konieczny warunek uzyskania 
wsparcia samorządowego przez firmy, z drugiej strony przedsiębiorcy będą zachęcani do kiero-
wania wsparcia do prowadzonych przez samorząd województwa inkubatorów technologicznych 
i parków przemysłowych. 

4 Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (corporate income tax)
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