
Ogłoszenie prasowe 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) 

ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’,  

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: 

   - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni 

socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): 

       - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych         

do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

       - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni 

socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa 

w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę            

w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); 

 - wsparcie pomostowe w okresie do 6 / 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące 

finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 

wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); 

-  Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne; 

-  Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości . 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą 

od  27 lipca 2009 r. zamknięcia konkursu (do wyczerpania określonego limitu środków) 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 do 

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub Oddziałach 

Zamiejscowych MJWPU: Oddział w Ciechanowie ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, Oddział w Ostrołęce ul. Poznańska 19,  

07-409 Ostrołęka, Oddział w Płocku ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock, Oddział w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, 

Oddział w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.  

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU  

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, 

które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych 

w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona  jest kwota:  40 327 514,00 PLN 

                                                  Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w  

  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa 

i  Oddziałach Zamiejscowych MJWPU  

oraz na stronach internetowych  www.mazowia.eu i www.mazovia.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 
0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu 
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