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 Uprzejmie informuj , e zako czony zosta  pierwszy etap prac nad przygotowaniem nowej perspektywy 

finansowej 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego. W efekcie tych prac powsta  dokument pt. Za enia  

do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, który stanowi wst pny element identyfikacji 

obszarów wsparcia. Niniejszy dokument zosta  opracowany na podstawie projektu pakietu legislacyjnego dla polityki 

spójno ci na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisj  Europejsk  w 2011 r., oraz dokumentów unijnych  

i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, 

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi). Podstaw  do wyznaczenia obszarów 

wsparcia dla dwufunduszowego RPO WM 2014-2020 jest przede wszystkim projekt aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze.  

Wraz z zatwierdzeniem Za  do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020  

w dniu 27 listopada br, Zarz d Województwa Mazowieckiego podj  decyzj  o poddaniu ww. dokumentu procesowi 

konsultacji spo ecznych.  

 W zwi zku z powy szym, ceni c sobie dotychczasow  wspó prac  oraz Pa stwa do wiadczenie, serdecznie 

zach cam do wzi cia udzia u w procesie konsultacji projektu Za  do RPO WM na lata 2014-2020. Dokument jest 

dost pny na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.rpo.mazovia.pl. Uwagi i wnioski 

do projektu Za  do RPO WM na lata 2014-2020 mo na zg asza  za pomoc  za czonego formularza, przesy aj c 

go na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl. Konsultacje b  prowadzone w dniach od 3 - 21 grudnia 2012 r. 
W pó niejszym terminie konsultacjom spo ecznym zostanie poddany równie  projekt RPO WM 2014-2020. Równolegle 

Za enia Programu zosta y przes ane do Pa stwa drog  mailow .  

 Zak adka RPO WM 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.mazovia.pl, stanowi a b dzie podstawowe 

ród o informacji nt. przebiegu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. Zach cam Pa stwa do ledzenia stanu przygotowywania Programu oraz do aktywnego udzia u 

w konsultacjach dokumentów, które b  powstawa y w kolejnych etapach prac.  

Jednocze nie, polecam Pa stwa uwadze, niedawno uruchomiony Mazowiecki Bank Projektów. Jest to 

aplikacja umo liwiaj  zg aszanie wst pnych propozycji projektów do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020 -–

(www.bankprojektow.mazovia.pl). Mazowiecki Bank Projektów stanowi m.in. jedno z narz dzi identyfikacji projektów 

kluczowych oraz pozwoli na dostosowanie zapisów programu do Pa stwa oczekiwa .  

Spraw  prowadzi: 
Natalia Marciniak 
tel. (22) 597 99 96  
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