
MA ZO WIEC KA JED NOST KA WDRA ŻA NIA PRO GRA MÓW UNIJ NYCH (MJWPU)

og ła sza na bór wnio sków o do fi nan so wa nie pro jek tów

ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach

Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013

Prio ry tet I Two rze nie wa run ków dla roz wo ju po ten cja łu in no wa cyj ne go 

i przed się bior czo ści na Ma zo wszu

Dzia ła nie 1.5 Roz wój przed się bior czo ści

Do fi nan so wa nie w ra mach kon kur su bę dzie moż na otrzy mać wy łącz nie na re a li za cję in we sty cji obej -

mu ją cych za kup (wraz z uru cho mie niem) środ ków trwa łych (ma szy ny, urzą dze nia i środ ki tran spor tu)

oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych.

Kon kurs ma for mę zam knię tą bez pre se lek cji.

Zgod nie z har mo no gra mem na bo ru wnio sków, za twier dzo nym przez Za rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec -

kie go, na do fi nan so wa nie re a li za cji pro jek tów wy ło nio nych w ra mach kon kur su nr RPOWM/1.5/1/2014

przez na czo na jest kwo ta:

6 000 000 EUR

1

Pod mio ty, któ re mo gą ubie gać się o do fi nan so wa nie: mi kro-, ma łe i śred nie przed się bior stwa.

Kry te ria wy bo ru pro jek tów wska za ne są w do ku men cie „Szcze gó ło wy Opis Prio ry te tów Re gio nal ne go

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go 2007-2013”, któ ry jest do stęp ny 

na stro nie in ter ne to wej www.ma zo wia.eu.

Elek tro nicz ną wer sję wnio sku o do fi nan so wa nie na le ży wy sy łać za poś red nic twem sy ste mu ME WA 

od 30 lip ca 2014 r. do 31 sier pnia 2014 r., wer sję pa pie ro wą wy sła ne go wnio sku o do fi nan so wa nie

wraz z za łącz ni ka mi na le ży do star czyć oso bi ście lub za poś red nic twem ku rie ra/pocz ty do 5 wrześ nia

2014 r. od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 8.00 do 16.00 do Pun ktu Przyj mo wa nia Wnio sków 

w sie dzi bie Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych ul. Ja giel loń ska 74, 

03-301 War sza wa.

Osta tecz ny ter min wy sła nia elek tro nicz nej wer sji wnio sku o do fi nan so wa nie up ły wa 

z dniem 31 sier pnia 2014 r., na to miast do star cze nia wer sji pa pie ro wej 

z dniem 5 wrześ nia 2014 r. o godz. 16.00.

Pla no wa ny ter min roz strzy gnię cia kon kur su – czwar ty kwar tał 2014 r. Li sta pro jek tów wy bra nych 

do do fi nan so wa nia oraz li sta re zer wo wa bę dą opub li ko wa ne na stro nie in ter ne to wej MJWPU 

www.ma zo wia.eu.

Do ku men ty po trzeb ne do zło że nia wnio sku o do fi nan so wa nie oraz re gu la min kon kur su bę dą do stęp ne

naj póź niej w dniu roz po czę cia na bo ru wnio sków w sie dzi bie MJWPU, ul. Ja giel loń ska 74, 

03-301 War sza wa oraz na stro nie in ter ne to wej www.ma zo wia.eu.

Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać w Głów nym Pun kcie In for ma cyj nym MJWPU:

In fo li nia: 0801 101 101; e-ma il: punkt_kon tak to wy@ma zo wia.eu
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Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym

miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego

jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna z kursu bieżącego

i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia

arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego


