
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

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 1.7 Promocja gospodarcza

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

• uczestnictwie w targach, imprezach targowo–wystawienniczych w charakterze wystawcy;

• udziale w branżowych misjach gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór klientów na rynkach docelowych;

W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży 

swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim.

Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinan-

sowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.7/1/2011, przeznaczona jest kwota:

2 000 000 EUR

O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegać się mogą przedsiębiorcy posiadający siedzibę 

(są zarejestrowani) i prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej: www.mazowia.eu

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty

od 30 grudnia 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.

Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania się limitu środków określonego na poziomie 150% kwoty

przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie

na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania

Wniosków MJWPU. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu

rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej:

www.mazowia.eu 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU:

Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 


