
Priorytet Vii. tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju 
kapitału ludzkiego

Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji

Cel Działania: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
poprawę jakości nauczania oraz dostępności regionalnej 
infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia 
(dotyczy placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych).

Przykładowe rodzaje projektów: 
● Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja istniejących 

obiektów, obiektów dydaktycznych takich jak m.in. 
przedszkola, szkoły, placówki służące wyrównywaniu 
szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły wyższe; 

● Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infra-
struktury pomocniczej;

● Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem 
do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja 
przedszkolna);

● Zakup niezbędnego wyposażenia: 
-  obiektów dydaktycznych,
-  obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej,
-  obiektów sportowych, w związku z ich budową, 

modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych 
usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji; 

● Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przy-
padku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem 
projektu): 
-  prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko 

wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej 
Priorytet IV RPO),

-  dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów 
i otoczenia są możliwe tylko wyłącznie jako jeden  
z elementów projektu.

Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na 
odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning).

Typy Beneficjentów:
● Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowa-

rzyszenia;
● Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorial-

nego posiadające osobowość prawną;
● Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: 

przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkol- 
nego, szkoły, 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 późn. zmianami; 

● Organizacje pozarządowe;
● Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne;
● Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność 

edukacyjną (w rozumieniu art. 2 ust.4 Ustawy o jednostkach 
badawczo-rozwojowych z dnia 25 lipca 1985r. z póź.zm.);

● Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowa-
dzące działalność edukacyjną;

● Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych.

Tryb naboru wniosków
● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją;
● Tryb indywidualny.

Dostępna pula środków:
127 125 000 euro

Minimalny wkład własny Beneficjenta:
● 3 % - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna;
● 15% - dla pozostałych beneficjentów;
● 25% - w przypadku wystąpienia 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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