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Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych

RPMA.10.03.02-14-b073/18
„Mazowsze - stypendia dla 

uczniów szkół zawodowych”

Samorząd Województwa Mazowieckiego                                  

– Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie                                      

– Departament

Edukacji Publicznej i Sportu
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** uzupełnić jedynie w przypadku wniosków po procedurze odwoławczej, w przypadku braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku kiedy projekt skierowany jest do dofinansowania po zwiększeniu alokacji na konkurs oraz umów anulowanych

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.10.03.02-IP.01-14-072/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 

„Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.2 ,,Programy stypendialne” RPO WM 2014-2020


