
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  

Priorytet I
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Działanie 1.4
Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

(dotyczy wsparcia wyłącznie funduszy pożyczkowych) 

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.4/1/2011,  
przeznaczona jest kwota:

5 000 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: fundusze pożyczkowe jako osoby prawne, które nie działają dla zysku 
lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału oraz uchwałą właściwego organu 

utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013”, który dostępny jest na stronie internetowej: www.mazowia.eu  

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty 
od 31 maja 2011 r. do 29 lipca 2011 r.,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 29 lipca 2011 r. o godz. 16.00. 
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu. Dokumenty potrzebne 
do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej  

w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie kontaktowym MJWPU, infolinia: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

 * Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

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


