
Priorytet ii. Przyśpieszenie e-rozwoju Mazowsza
 
Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu

Cel Działania: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez: 
wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, 
rozwój infrastruktury łączności elektronicznej i technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. 

Przykładowe rodzaje projektów: 
● budowa szkieletowych i regionalnych sieci szeroko-

pasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na 
poziomie centralnym;

● budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla 
zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania 
na poziomie regionalnym i lokalnym;

● rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach 
publicznych;

● Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);

● budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne 
centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi 
w infrastrukturę teleinformatyczną; 

● Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regio-
nalnym i lokalnym;

● budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych  
bezpiecznych systemów  transmisji danych zwłaszcza 
na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
(transmisja satelitarna, droga radiowa);

● informatyzacja instytucji publicznych.

Typy Beneficjentów:
● Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  

i stowarzyszenia;
● Jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego posiadające osobowość prawną;
● Jednostki naukowe;
● Szkoły wyższe;

● Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym 
systemie ochrony zdrowia -   zakontraktowane z NFZ;

● Instytucje Otoczenia Biznesu;
● Organizacje pozarządowe;
● Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną;
● Spółki w których większość udziałów lub akcji posiada 

samorząd terytorialny;
● Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne    

kościołów i związków wyznaniowych.

Tryb naboru wniosków

● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją;
● Tryb indywidualny.

Dostępna pula środków:

193 076 620 euro

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

● 25% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej;

● 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej 
oraz składania wniosków jest siedziba Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

iNFoLiNiA 0 801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także  
na stronie internetowej: www.mazowia.eu
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