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Szanowni Państwo,
Fundusze europejskie w ramach Priorytetu I 

„Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2007-2013 w widoczny sposób przyczyniają się do 
przyspieszenia rozwoju Mazowsza i poprawy jakości życia 

mieszkańców całego regionu. Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z informacjami dotyczącymi warunków uzyskania dofinansowania 
w ramach Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.

http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=48&id=4&element_id=298
 

Działanie 1.4 skierowane jest do Instytucji Otoczenia Biznesu  
tzw. IOB oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

 
Dla rozwoju Mazowsza szczególnie istotne 

jest aby końcowymi beneficjentami 
Działania 1.4 były mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
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Źródło finansowania 

Dla rozwoju Mazowsza – to także hasło kampanii organizowanej 
na terenie województwa. Celem kampanii jest zachęcenie 
Państwa do skorzystania ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  
http://www.mazowia.eu/page/index.php?str=58

Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który 
jest źródłem współfinansowania Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php
jest wyrównywanie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy  
regionami Unii Europejskiej.  

Fundusz skierowany jest na wsparcie inwestycji o charakterze 
infrastrukturalnym, poprawę otoczenia biznesu oraz wsparcie  
przedsięwzięć mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
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Przedmiot dofinansowania

W ramach Działania 1.4 przewiduje 
się realizację projektów dotyczących: 

powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu;   

wsparcia parków przemysłowych oraz parków technologicznych zarówno 
nowych, jak i już istniejących; 

tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym,  
w tym wsparcie dla utworzenia np. poprzez zakup nowej lokalizacji  
lub modernizacji, rozbudowy dotychczasowej siedziby IOB w celu zwiększenia 
ich zdolności do świadczenia usług przedsiębiorcom działającym 
w województwie mazowieckim; 
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stworzenia infrastruktury niezbędnej do świadczenie usług doradczych  
i konsultacyjnych dla MSP; 

dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych 
działających na rynku lokalnym i regionalnym pod warunkiem,  
że prowadzące je osoby prawne rozpoczęły i prowadziły działalność 
przed  1 stycznia 2008 r., są zarejestrowane, mają siedzibę i prowadzą 
działalność w województwie mazowieckim oraz których działalność 
nie jest prowadzona dla zysku lub której zysk przeznaczany jest  
na cele statutowe.

prowadzenia działalności oraz inwestycji służących poprawie funkcjonowania 
IOB poprzez budowę, przebudowę i wyposażenie infrastruktury w celu  
poprawy lub świadczenia nowych usług; poprawę dostępności komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych przeznaczonych  
na strefy aktywności gospodarczej; opracowanie i wdrożenie pakietów 
usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców. 
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Procedury otrzymania wsparcia 

Pozyskanie dofinansowania na powyższe inwestycje możliwe jest 
pod warunkiem złożenia (zgodnego z wymaganiami konkursu) 
wniosku aplikacyjnego, którego formularz w formie elektronicznej 
znajdziecie Państwo na stronie www.mazowia.eu w zakładce 
Złóż wniosek – Mazowiecki Eletroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA)  
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=193. 
 
Formularz pozwala na opisanie założeń Państwa pomysłu, który poprzez 
określenie celów, rezultatów i planowanych działań, mających swój 
harmonogram i budżet, przyjmuje kształt projektu. 
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Procedury otrzymania wsparcia 

Cele projektów, które otrzymają wsparcie, muszą być spójne 
z celami Działania 1.4 określonymi jako rozwój sieci instytucji 
otoczenia biznesu (IOB) i zwiększenie dostępności do usług 
konsultacyjnych i doradczych oraz zwiększenie dostępności firm 
do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia 
finansowego przedsiębiorstw. Projekty te powinny także wpisywać  
się w cel ogólny Priorytetu I RPO WM, którym jest poprawa  
konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości.
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Procedury otrzymania wsparcia 

Działanie 1.4 RPO WM daje możliwość uzyskania wsparcia osobom prawnym 
prowadzącym fundusze pożyczkowe i poręczeniowe o wartości 100%, 
zaś Instytucjom Otoczenia Biznesu dofinansowania w wysokości 
maksymalnie 85% wartości projektu. 
 
Łączna wartość środków przeznaczonych na to Działanie wynosi 
61 939 375 Euro (aktualna wartość alokacji). Inne szczegółowe 
informacje, istotne z punktu widzenia złożenia aplikacji, znajdą 
Państwo w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1383.
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Kampania promocyjna

Informacje o konkursie dotyczącym Działania 1.4 możecie 
Państwo uzyskać wchodząc na stronę 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

www.mazowia.eu 

a także śledząc informacje medialne, jakie ukazują się na terenie 
województwa w radiu ESKA, Radiu dla Ciebie, TVP Warszawa,  
w Internecie, a także na billboardach.  
 

Zapraszamy Państwa na konferencje  
oraz szkolenia organizowane przez MJWPU 
i czekamy na Państwa wnioski.



dla rozwoju 
mazowsza

www.mazowia.eu
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