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Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
planuje ogłosić nabór wniosków aplikacyjnych  

dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”, realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, 
które mamy nadzieję będą dla Państwa pomocne 

w podjęciu decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie. 
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Cele Działania oraz projektów

Celem przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców 
oraz przez pozostałe uprawnione podmioty w ramach 
Działania 1.7 RPO WM 2007-2013, jest promocja gospodarcza 
Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych 
technologii, a także promocja jego przedsiębiorców. 
 
Działanie 1.7 RPO MW „Promocja gospodarcza”  
daje przedsiębiorcom możliwość uzyskania dofinansowania 
na uczestnictwo w targach i imprezach targowo-wystawienniczych 
w charakterze wystawcy, a także na udział w branżowych misjach 
gospodarczych, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów 
na rynkach docelowych. 
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Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną;  

Instytucje regionalne wspierające promocję regionu;  

Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców;  

Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek 
samorządu terytorialnego, w których większość udziałów  
lub akcji posiada samorząd terytorialny. 
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Beneficjenci i typy projektów

Oprócz przedsiębiorstw beneficjentami Działania 1.7 
„Promocja gospodarcza” mogą być również:

Dla wszystkich ww. potencjalnych beneficjentów Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić 
odrębny konkurs. 
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Projekty realizowane przez te podmioty powinny być ukierunkowane 
na marketing i promocję gospodarczą regionu, i być realizowane 
w formie takich działań jak: 
      organizacja imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;  
      uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo-  
      wystawienniczych w charakterze wystawcy;  
      udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu 
      wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;  
      przygotowanie materiałów promocyjnych;  
      budowa, rozwój i obsługa spójnego regionalnego systemu promocji            
      regionu, jako miejsca inwestycji, poprzez systemy informacji 
      gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych 
      przestrzennych, gromadzonych przez administrację publiczną 
      w regionie, w tym:  
 =  budowa i rozbudowa baz danych i systemów  

informacyjnych dla przedsiębiorców; 
	 =  budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach; 
	 =  budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów   

przygotowanych pod działalność gospodarczą.
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koszty wynajmu pomieszczeń/powierzchni wystawienniczej i sprzętu, 
koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji, 
imprezy np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport 
stoiska, sprzątanie, podłączenie energii, 
koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów 
promocyjnych, koszty reklamy. 

Koszty kwalifikowane w ramach projektów

W ramach Działania 1.7 współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 http://rpo.mazowia.eu/page/index.php 
 możliwe jest sfinansowanie wydatków poniesionych m.in. na:

Szczegółowe informacje dotyczące kategorii ponoszonych w ramach 
projektu wydatków, które mogą podlegać dofinansowaniu, znajdziecie 
Państwo w „Zasadach kwalifikowalności wydatków” 
http://www.mazowia.eu/data/newsFiles/2._zasady_kwalifikowania
_wydatkow_w_ram.pdf 
znajdujących się na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych pod adresem www.mazowia.eu.  
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Procedury otrzymania wsparcia 

Działanie 1.7 RPO WM daje możliwość uzyskania przez 
przedsiębiorców (oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych) 
wsparcia w wysokości maksymalnie 50% wartości projektu, zaś w drugim 
konkursie, bez przedsiębiorców (gdy nie występuje pomoc publiczna) 
maksymalna kwota dofinansowania wynosi 85%.  
 
Wszystkie wymienione wyżej podmioty mają możliwość uzyskania 
wsparcia w formie zaliczki lub refundacji. 
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Pozyskanie dofinansowania na projekty możliwe jest pod warunkiem 
spójności z celem wymienionym na stronie 3. Konieczne jest także 
złożenie wniosku aplikacyjnego zgodnego z wymaganiami konkursu. 
Wzór wniosku w formie elektronicznej znajdziecie Państwo 
na stronie www.mazowia.eu w zakładce 
Złóż wniosek – Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny 
(MEWA) http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=193 

Formularz wniosku pozwala na opisanie założeń Państwa pomysłu 
poprzez określenie celów, rezultatów i planowanych działań,  
wraz z określeniem harmonogramu i budżetu projektu.  

Informacje dotyczące planowanych naborów wniosków w ramach 
Działania 1.7 możecie Państwo uzyskać wchodząc w zakładkę 
Aktualne ogłoszenia dot. wnioskodawców i beneficjentów 
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=125&elementId=292 
na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
www.mazowia.eu.
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Przedsiębiorcy (typ A) – konkurs w trybie otwartym bez preselekcji; 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną, instytucje regionalne wspierające 
promocję regionu; organizacje pozarządowe działające na rzecz 
przedsiębiorców oraz podmioty, które wykonują usługi publiczne 
na zlecenie samorządu terytorialnego, w których większość udziałów 
lub akcji posiada samorząd terytorialny (typ B) – konkurs w trybie 
zamkniętym bez preselekcji.

Podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie 
informujemy, że planowane jest ogłoszenie dwóch odrębnych 
konkursów dla dwóch rodzajów beneficjentów: 
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Szczegółowe informacje, pomocne w trakcie przygotowywania 
aplikacji znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce: 
Ważne informacje i dokumenty dla wnioskodawców 
i beneficjentów
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=1708

Zachęcamy do ubiegania się o środki unijne  
i zapraszamy na bezpłatne szkolenia
oraz konferencje organizowane przez MJWPU.

www.mazowia.eu
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