
 

Uchwała Nr 582/41/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 12 maja 2015 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów  

w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 rok realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014 – 2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
1)

), art. 5 pkt 7a lit. a 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349), w związku z art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r.  

poz. 378) - uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie 

konkursowym na 2015 rok, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w brzmieniu określonym w załączniku  

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Zatwierdza się harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie 

pozakonkursowym na 2015 rok, realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w brzmieniu określonym  

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa wdrożeniowa), 

Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej 

oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, 

których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy – załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

Z uwagi na fakt iż termin ten nie mógł zostać zachowany, gdyż Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) został przyjęty decyzją Komisji 

Europejskiej w dniu 12 lutego 2015 roku artykuł ten nie znajduje zastosowania do roku 2015, co 

zostało potwierdzone w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIR).   

W porozumieniu z MIR publikacja pierwszego harmonogramu odbywa się w trybie aktualizacji,  

w analogii do art. 47 ust. 3, gdzie zapisano, że aktualizacja może odbyć się w terminie nie krótszym 

niż 3 miesiące przed rozpoczęciem konkursu.  

W związku z tym, iż pierwsze konkursy zaplanowano na trzeci kwartał 2015 roku, harmonogram 

konkursów powinien zostać opublikowany najpóźniej w kwietniu br.  

Harmonogram został sporządzony przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich, w uzgodnieniu z liderami Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) i liderem 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), oraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) 

i Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Harmonogram został 

opracowany zgodnie z założeniem ogłoszenia w pierwszej kolejności konkursów dla RIT i ZIT, oraz 

w działaniach mających kluczowe znaczenie dla realizacji kamieni milowych zapisanych w RPO WM 

2014-2020.  

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowi harmonogram naboru projektów pozakonkursowych na 

2015 rok, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wybór projektów w trybie pozakonkursowym może być 

realizowany jedynie, gdy zapisy RPO WM 2014-2020 przewidują taką możliwość. Powyższy 

załącznik nie podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy wdrożeniowej.  

W harmonogramach uwzględniono uwarunkowania prawne wynikające z założonych terminów 

publikacji koniecznych rozporządzeń i wytycznych (w szczególności brak rozporządzeń 

warunkujących udzielenie wsparcia dla przedsięwzięć dotyczących pomocy publicznej), czas na 

przygotowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do załączenia do wniosków  

o dofinansowanie przez głównych beneficjentów RPO WM 2014-2020, a także stopień przygotowania 

instytucjonalnego MJWPU (uruchomienie Lokalnego Systemu Informatycznego - LSI) do obsługi 

wnioskodawców w nowym okresie programowania. 

 


