Unijne dotacje na Mazowszu
Do 2030r. Mazowsze ma stać się regionem konkurencyjnym, innowacyjnym, dynamicznie się
rozwijającym i oferującym mieszkańcom dobre warunki Ŝycia. Ma w tym pomóc ponad 8 mld zł z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Celem
regionu jest utrzymanie pozycji lidera gospodarczego w kraju, a takŜe konkurowanie z innymi
regionami Europy. Władze Mazowsza chcą skierować unijne wsparcie na rzecz budowania mocnych
stron województwa, by dołączyć do grona najbardziej innowacyjnych regionów w UE.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego juŜ ruszyły. Konkursy prowadzone są przez Mazowiecką Jednostkę
WdraŜania Programów Unijnych (www.mazowia.eu). O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.
samorządy, firmy, uczelnie, instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, a takŜe organizacje
pozarządowe. DuŜa część środków w nowej perspektywie zostanie przeznaczona na obszar badań
i rozwoju oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierana będzie głównie
współpraca biznesu z sektorem naukowym i wdraŜanie innowacyjnych produktów, procesów lub
usług biznesowych. Region chce zachęcić samorządy do inwestowania w nowoczesne technologie
w przestrzeni publicznej. Wprowadzone zostaną e-usługi w obszarze zdrowia, administracji, edukacji,
kultury. Wsparcie finansowane przeznaczone zostanie równieŜ na zwiększanie efektywności
energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i dbałość o środowisko. Fundusze unijne
zasilą działania dotyczące transportu regionalnego, rozwoju rynku pracy, integracji społecznozawodowej, edukacji.

W ramach specjalnych pul zaplanowane są takŜe środki na wspólne inwestycje samorządów
z Warszawy i okolicznych gmin (w tym równieŜ Gminy Piaseczno) w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Wspólnie realizowane projekty mają na celu poprawę komfortu Ŝycia
mieszkańców.
Jak ubiegać się o dofinansowanie? Wnioski o dofinansowanie wypełnia się w systemie
informatycznym - MEWA 2.0 (Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny). Opis działań i
moŜliwych wydatków do refundacji zawiera dokumentacja konkursowa. Chętni mogą wziąć udział w
bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów
Unijnych (www.mazowia.eu). Na szkoleniach wypełniana jest fiszka projektowa, prezentowany jest
formularz aplikacyjny, warunki konkursu, obowiązki wynikające z podpisania umowy o
dofinansowanie. Prowadzone są takŜe spotkania informacyjne i konsultacje. Usługi są bezpłatne.
Gdzie szukać informacji? Informację jak pozyskać środki unijne na realizację projektów na terenie
województwa mazowieckiego moŜna znaleźć na portalu www.funduszedlamazowsza.eu. Informacje,
kto i na jakie projekty moŜe otrzymać dofinansowanie znajdują się w harmonogramie naboru
wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct” w latach 2013-2017

