
   
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 V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 

Działanie – 5.2 Rewitalizacja miast 
( Projekty nieobjęte pomocą publiczną) 

w zakresie m.in.: 

 Renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, 

 Adaptacji, przebudowy lub remontów budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele 

edukacyjno-społeczne, 

 Adaptacji, przebudowy lub remontów infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, 

 Adaptacji, przebudowy lub remontów budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych w celu 

nadania im nowych funkcji użytkowych, 

 Remontów lub przebudowy infrastruktury technicznej, 

 Porządkowania przestrzeni miejskiej, 

 Tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, 

 Poprawy funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych. 

 

Konkurs nie obejmuje projektów z zakresu odnowy infrastruktury mieszkalnictwa 

Konkurs ma formę zamkniętą z preselekcją 

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 

 na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu  

nr RPOWM/5.2/1/2009 przeznaczona jest indykatywna kwota: 

 20 000 000 Euro
*
  

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

Województwa Mazowieckiego 2007-2013” (Uszczegółowienie RPO WM), dostępnym na stronach internetowych  

www.mazowia.eu i www.mazovia.pl 

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony w formie elektronicznej należy wysłać w systemie MEWA, a następnie złożyć  

w wersji papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie 

od 5 maja  2009 r. do 4 czerwca 2009 r. 

od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.30 do 15.30 

w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 4 czerwca 2009 r. o godzinie 15.30 

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby MJWPU 

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowych: 

www.mazowia.eu i www.mazovia.pl 

O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się następujące podmioty: 

   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

   Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

   Spółki z większościowym udziałem jst, 

   Instytucje kultury, 

   Szkoły wyższe, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 Organy administracji rządowej, 

 Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

W konkursie obowiązuje zasada, że wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Dokumenty wymagane do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania  

Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa  

oraz na stronach internetowych: www.mazowia.eu i www.mazovia.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Punkcie kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101 

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

*   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 
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