
FAQ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO 
WM) 2007- 2013 
 
1. Jestem zainteresowany możliwością dofinansowania budowy bazy noclegowej  
i  gastronomicznej z RPO WM? Czy ja jako przedsiębiorca będę mógł skorzystać z tego 
dofinansowania? 
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 
przewidziane jest Działanie 6.2. Turystyka, z którego będzie mógł Pan skorzystać. 
Wspomniane Działanie przeznaczone jest na dofinansowanie m.in. budowy, przebudowy, 
rozbudowy, modernizacji i remontu bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów 
przeznaczonych na turystykę biznesową. Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać  
m.in. przedsiębiorcy sektora turystyki lub przedsiębiorcy działający w partnerstwie publiczno  
- prywatnym. 
Szczegółowe informacje na temat Działania 6.2 znajdują się w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów RPO WM 2007 – 2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu  
w zakładce RPO- dokumenty programowe. 
 
 
2. Jeżeli rozpocznę działanie inwestycyjne, które wpisuje się w RPO WM, przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie, czy koszty zostaną zaliczone jako koszty kwalifikowalne? 
 
W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, okres kwalifikowania wydatków 
poniesionych w ramach ich realizacji rozpoczyna się od 1 stycznia 2007 roku. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (związanych z realizacją nowej 
inwestycji) okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się (z wyłączeniem prac 
przygotowawczych) w momencie otrzymania od MJWPU pisemnego potwierdzenia  
(w terminie 60 dni od złożenia wniosku o dofinansowanie), że projekt co do zasady kwalifikuje 
się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji.  
W przypadku projektów doradczych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielenia pomocy 
na usługi doradcze, okres kwalifikowalności rozpoczyna się w momencie złożenia przez 
beneficjenta wniosku o dofinansowanie. 
 
 
3. Jak jest możliwość uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej na energię wiatrową? 
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 
przewidziane jest Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, z którego będzie Pan mógł 
skorzystać. Wśród projektów dofinansowywanych w ramach Działania 4.3 wymienia się: 
„budowę, rozbudowę i modernizację publicznej infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” – jest to m.in. energia wiatrowa. 
Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln zł. Projekty dotyczące odnawialnych źródeł 
energii na obszarach objętych PROW - od 3 do 20 mln zł, na obszarach nie objętych PROW - 
od 0 do 20 mln zł. 
Szczegółowe informacje na temat Działania 4.3 znajdują się w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów RPO WM 2007 - 2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu  
w zakładce RPO- dokumenty programowe 

http://www.mazowia.eu/
http://www.mazowia.eu/


4. Czy są jakieś programy Unijne promujące przedsiębiorczość? Jak można z nich 
skorzystać? 
 
Rozpoczęła się nowa perspektywa finansowania rozwój przedsiębiorczości w ramach polityki 
spójności, przy udziale środków będących w dyspozycji Unii Europejskiej w latach 2007-2013. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w nowym okresie programowania  
pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (wdrażającej) Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz komponentu regionalnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Aktualnie trwają prace nad Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, w tym wytycznych określających obszary 
wsparcia, jak i kryteria wyboru projektów. Propozycja programu znajduje się na stronie: 
http://mazowia.eu/jmaz/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=66  
W ramach RPO WM 2007-2013 na wsparcie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości będą 
przeznaczone środki finansowe w ramach Priorytetu I: Tworzenie warunków dla rozwoju 
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Zawarte w nim będą informacje 
na temat wymogów oraz możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. 
Rozwój przedsiębiorczości uwzględniony jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM 
2007-2013 w Priorytecie I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu. Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw  
i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do 
nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości, możliwe będzie w ramach Działania 1.5 
Rozwój Przedsiębiorczości. W ramach Działania 1.5 przewiduje się wsparcie finansowe dla 
nowopowstałych, jak i funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 
branż tradycyjnych i innowacyjnych oraz na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Przewiduje 
się działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wspomaganie tworzenia sieci MSP nowopowstałych  
i funkcjonujących na rynku, działania prorozwojowe, tworzące nowe miejsca pracy. 
Przykładowym rodzajem projektów będą projekty polegające na dokonywaniu inwestycji  
 w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego 
przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącej działalności gospodarczej. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2007 r., z wyłączeniem projektów podlegających 
pomocy publicznej, dla których kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Aktualnie informacje na temat Działania 1.5 znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów 
RPO WM 2007 – 2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce RPO- 
dokumenty programowe. 
 
 
5. Kiedy będzie znana ostateczna wersja Uszczegółowienia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 oraz kiedy ruszą pierwsze nabory  
z tego programu? 
 
W chwili obecnej jest już dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu ( w zakładce 
RPO- dokumenty programowe) Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM 2007 - 2013 
(Uszczegółowienie RPO WM) przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
Uruchomienie pierwszych naborów wniosków w ramach RPO WM 2007- 2013, planowane 
jest na II kwartał 2008 r. 

http://mazowia.eu/jmaz/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=66
http://www.mazowia.eu/
http://www.mazowia.eu/


6. Kto może brać udział, jakie są rodzaje projektów i kiedy będzie możliwość uzyskania 
dotacji w ramach Działania 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013? 
 
Pierwszy planowany nabór wniosków w ramach Działania 7.2 planowany jest na I kwartał 
2009 r. 
W ramach Działania 7.2 RPO WM o dofinansowanie będą mogły ubiegać się: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, szkoły i inne 

placówki (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty Dz.U.04.256.2572) 
4. Organizacje pozarządowe 
5. Szkoły wyższe - publiczne i niepubliczne; przy czym: 

• nie będą realizowane projekty szkól wyższych, znajdujących się na liście 
indykatywnej załączonej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

• nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych, 
6. Jednostki badawczo - rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną (w rozumieniu art. 2 

ust. 4 Ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, z późn. 
zm.) 

7. Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii nauk, prowadzące działalność edukacyjną, 
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
 
Przykładowe rodzaje projektów to: 
• Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (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 
szkolnowychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane  
z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły 
wyższe. 

 
Wsparcie nie dotyczy przedszkoli znajdujących się na obszarach objętych Lokalnym Planem 
Rewitalizacji 
• Budowa, rozbudowa, modernizacja 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). 
• Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji 

społecznych (jak np. edukacja przedszkolna); 
• Zakup 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 

• Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku 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). 
Wszelkie informacje na temat Działania 7.2 znajdują się w Szczegółowym Opisie Priorytetów 
RPO WM 2007 – 2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce RPO- 
dokumenty programowe. 
 

http://www.mazowia.eu/

