


Szanowni Państwo, 
 
W związku z trwającą kampanią informacyjną chcielibyśmy 
zaprezentować Państwu Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPO WM). 
 
RPO WM to program pozwalający na współfinansowanie projektów, 
których realizacja ma się przyczynić do przyspieszenia rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz do zwiększenia spójności terytorialnej 
województwa mazowieckiego. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zróżnicowane  
przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym np. poprawę infrastruktury, zakup 
wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie 
i wdrożenie wyników badań oraz wdrażanie nowoczesnych technologii.
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Oznacza to, że potencjalnie każdy pomysł przedstawiony 
w formie projektu, który swoimi efektami wspierać ma 

nie tylko rozwój Państwa organizacji lub firmy, ale którego 
realizacja, wspólnie z innymi projektami,  przyczyni 

się do rozwoju całego regionu, może uzyskać dofinansowanie 
w ramach Programu, z którym chcemy Państwa zapoznać. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  

na lata 2007-2013 odnosi się do problemów, jakie powinny  
zostać rozwiązane dzięki realizacji Państwa projektów. 

Obszary te zostały zdefiniowane i ujęte w formie Priorytetów i Działań. 
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Dotyczą one szerokiego spektrum zagadnień takich jak:
 
rozwój przedsiębiorczości poprzez dokapitalizowanie przedsiębiorstw;
zwiększenie obszaru współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami 
badawczo-rozwojowymi;
rozwój e-usług;
ochrona środowiska i dostosowanie przedsiębiorstw w tym zakresie;
ochrona powierzchni ziemi, wód, przyrody i bezpieczeństwo energetyczne;
poprawa infrastruktury transportowej poprzez inwestycje w drogi, kolej  
i infrastrukturę lotniczą;
rozwój transportu miejskiego, rewitalizacja przestrzeni miejskiej;
poprawa infrastruktury kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój 
turystyki i infrastruktury sportowej;
inwestycje obejmujące modernizację i budowę infrastruktury ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej i edukacji.  
 
Z przykładami projektów, które mogą stanowić inspirację dla przyszłych  
projektodawców, możecie się Państwo zapoznać odwiedzając stronę  
www.mazowia.eu i przeglądając zakładkę „Interaktywna mapa projektów”  
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1862
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Projekty współfinansowane z RPO WM 2007-2013 powinny wpisywać  
się w cele Programu, być przedsięwzięciami charakteryzującymi się  
szeroko rozumianą innowacyjnością, powinny być zgodne z zasadami  
tak zwanych polityk horyzontalnych UE, to znaczy – być realizowane 
z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Na dofinansowanie ze środków europejskich mogą więc liczyć 
projektodawcy, którzy dążąc do rozwoju cywilizacyjnego, chronią  
dziedzictwo wypracowane przez poprzednie pokolenia i naturę, 
przestrzegają zasad konkurencyjności oraz równości szans na rynku. 
 
Należy także pamiętać, że fundusze europejskie to jedynie częściowe 
wsparcie dla działań i inwestycji, które chcielibyście Państwo realizować.  
Stanowią uzupełnienie wartości ograniczonego kapitału własnego 
lub mogą być pomocne w przypadku problemów z uzyskaniem 
zewnętrznego finansowania. 
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RPO WM 2007-2013 skierowany jest zarówno do mikro, małych, średnich, jak  
i dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, kościelnych,  

ośrodków naukowych i badawczych, a także instytucji sektora  
finansów publicznych. 

 
Każdy podmiot prowadzący działalność w jednej z tych form,   
z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności  

gospodarczej, może zostać projektodawcą i potencjalnym  
beneficjentem Programu. 

 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z warunkami konkursów  

organizowanych w ramach poszczególnych Działań Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=128 
oraz harmonogramem naboru wniosków 

http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1880 
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Dokumenty Programu oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji  
projektów dostępne są na stronie: 
     
         www.rpo.mazowia.eu 
 
Do wzięcia udziału w konkursach, w ramach prowadzonej kampanii  
informacyjno-promocyjnej, zachęcać będziemy Państwa także poprzez  
widoczne na terenie całego województwa billboardy oraz spoty  
radiowe i telewizyjne, a także reklamę w internecie. 
 
W przypadku większości konkursów ważny jest czas, jaki projektodawca  
ma na przygotowanie projektu, dlatego zachęcamy do odwiedzenia  
strony www.mazowia.eu już dziś!
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