
 
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 VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego  

 

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji 
 

PROJEKTY NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ 
 

w zakresie m.in.: 
 Budowy nowych, rozbudowy, modernizacji (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych 

(budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki służące wyrównywaniu 

szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze 
Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe.  

 Budowy, rozbudowy, modernizacji przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.: laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w 

szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych, bibliotek, świetlic, przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej; obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich).  

 Adaptacji, remontu obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna). 

 Zakupu niezbędnego wyposażenia:  

- obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),  

-   obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek), 
-   obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji. 

 Zagospodarowania otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem projektu).  

Prace z zakresu termomodernizacji oraz dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia, są możliwe wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu. Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning). 

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/7.2/1/2009,  przeznaczona jest indykatywna kwota 

 60 000 000 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 19 maja 2009 r. do 25 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 25 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 jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy – działające na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późń. zmianami, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, 
 Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, 

 Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną, 
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

 

Nie będą realizowane te projekty szkół wyższych, które są wspierane w ramach POIiŚ.  
Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych. 

W ramach tego konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.  

Istnieją ograniczenia finansowe co do maksymalnej wartości dofinansowania projektu, opisane szczegółowo w Regulaminie 

Konkursu. 
Dokumenty potrzebne 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 z 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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