
 

 
Załącznik do Uchwały nr 957/141/20  

              Zarządu Województwa Mazowieckiego  
               z dnia 30 czerwca 2020 r.  

Załącznik nr 1 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2020 rok1 

 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa 1 
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 

 
 

 
Działanie 1.1  
Działalność badawczo - 
rozwojowa jednostek 
naukowych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej 
2 Kwartał lub miesiąc może oznaczać odpowiednio ostatni dzień danego kwartału lub miesiąca 
3 Wartość wkładu UE 
4 Odpowiadająca kwota w złotych po kursie EBC obowiązującym w momencie przygotowania lub aktualizacji harmonogramu w zakresie kwot naborów (4,4242 z dnia 30.05.2020 r.) i 

zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych 

 

http://funduszedlamazowsza.eu/
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Działanie 1.2  
Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw  
 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Oś priorytetowa 2  
Wzrost e-potencjału Mazowsza 

 
 

Działanie 2.1 
E-usługi 
Poddziałanie 2.1.1 
E-usługi dla Mazowsza 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 2.1  
E-usługi 
Poddziałanie 2.1.2  
E-usługi dla Mazowsza w 
ramach ZIT 
 

 
 

marzec 2020  
 

 

Informatyzacja administracji publicznej 
oraz instytucji i zasobów kultury na 
terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego - ZIT 

 
1 200 000 euro 
(5 309 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 
Unijnych 

 
 

 
Oś priorytetowa 3 

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
 
 
 

Działanie 3.1 
Poprawa rozwoju MŚP na 
Mazowszu 
Poddziałanie 3.1.2 
Rozwój MŚP - Bony 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 3.2 
Internacjonalizacja MŚP 
Poddziałanie 3.2.2 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

Działanie 3.3 
Innowacje w MŚP 

lipiec 2020 

Finansowanie wydatków MŚP 

dotyczących utrzymania bieżącej 

działalności firmy i zapewnienia jej 

płynności finansowej wskutek COVID-

19 

 

15 000 000 euro 
(66 363 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Konkurs przeznaczony dla 
mikro i małych 

przedsiębiorców. 

 
Oś priorytetowa 4 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
 
 
 

Działanie 4.1 
Odnawialne źródła energii 
(OZE) 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna  

luty 2020 
 

 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 

4 000 000 euro 
(17 697 000 zł) 

 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

 
 

Działanie 4.3 
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza  
Poddziałanie 4.3.1 
Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Działanie 4.3 
Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza  
Poddziałanie 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach 
ZIT 

kwiecień 2020 
 

Rozwój zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i 
infrastruktura rowerowa 

500 000 euro 
 (2 212 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

  
Pierwotny termin naboru 
wyznaczony na kwiecień 2020 
r. został przesunięty na lipiec 
2020 r. z powodu epidemii 
COVID-19 

 

Oś priorytetowa 5 
Gospodarka przyjazna środowisku 

 

 
Działanie 5.1 
Dostosowanie do zmian klimatu 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 5.2 
Gospodarka odpadami 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

Działanie 5.3 
Dziedzictwo kulturowe 

luty 2020 
Wzrost regionalnego potencjału 

turystycznego poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych  

1 000 000 euro 
(4 424 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Wartość alokacji na konkurs 
uzależniona jest od wyników 
procesu renegocjacji RPO WM 
2014-2020 z Komisją 
Europejską.  

 

Działanie 5.4 
Ochrona bioróżnorodności 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Oś priorytetowa 6 
Jakość życia 

 
 

Działanie 6.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Oś priorytetowa 7 
Rozwój regionalnego systemu transportowego 

 

Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 7.2 
Infrastruktura kolejowa 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 
 

 
Oś priorytetowa 8 

Rozwój rynku pracy 

 

Działanie 8.1 
Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych przez PUP 

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

Działanie 8.2 
Aktywizacja zawodowa osób 
nieaktywnych zawodowo 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 8.3 
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 
Poddziałanie 8.3.1 
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej 

maj  
2020 r.  

▪ Tworzenie i funkcjonowanie nowych 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w 
formie żłobków (m.in. przyzakładowych) 
lub klubów dziecięcych i opiekuna 
dziennego oraz dostosowanie już 
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami;  

▪ Świadczenie usługi w postaci pokrycia 
części lub całości kosztów związanych ze 

 
2 000 000 euro 
(8 848 000 zł) 

 

Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Warszawie 

Wartość alokacji na konkurs 
uzależniona jest od wyników 
procesu renegocjacji RPO WM 
2014-2020 z Komisją 
Europejską. 
 
Pierwotny termin naboru 
wyznaczony na maj 2020 r. 
został przesunięty na czerwiec 

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

świadczeniem bieżących usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w 
ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u 
dziennego opiekuna.  

2020 r. z powodu epidemii 
COVID-19 

 

Działanie 8.3 
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3 
Poddziałanie 8.3.2 
Ułatwianie powrotu do 
aktywności zawodowej w 
ramach ZIT 

luty  
2020 r. 

▪ Tworzenie i funkcjonowanie nowych 
miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w 
formie żłobków (m.in. przyzakładowych), 
lub klubów dziecięcych i opiekuna 
dziennego oraz dostosowanie już 
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami;  

▪ Świadczenie usługi w postaci pokrycia 
części lub całości kosztów związanych ze 
świadczeniem bieżących usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w 
ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u 
dziennego opiekuna 
 

 
2 000 000 euro  
(8 848 000 zł) 

 

Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Warszawie 

 

Oś priorytetowa 9 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 

Działanie 9.1 
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

kwiecień   
2020 r.  

 
Integracja społeczna i aktywizacja 
zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnościami. 

8 000 000 euro 
(35 394 000 zł) 

 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania w projekcie 
przekracza wyrażoną w PLN 
równowartość 100 tys. EUR, 
a koszty bezpośrednie projektu 
będą rozliczane na podstawie 
rzeczywiście poniesionych 
wydatków. 

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

 
Pierwotny termin naboru 
wyznaczony na kwiecień 2020 
r. został przesunięty na 
czerwiec 2020 r. z powodu 
epidemii COVID-19 

Działanie 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej 
Poddziałanie 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług 
społecznych 
 

marzec  
2020 r. 

Rozwój usług społecznych świadczonych 
w społeczności lokalnej realizowanych na 
rzecz osób niesamodzielnych 

   
400 000 euro 
(1 770 000 zł) 

 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Wartość alokacji na konkurs 
uzależniona jest od wyników 
procesu renegocjacji RPO WM 
2014-2020 z Komisją 
Europejską.  
 

Działanie 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej 
Poddziałanie 9.2.2 
Zwiększenie dostępności usług 
zdrowotnych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 9.3 
Rozwój ekonomii społecznej 

listopad 
2020 r. 

▪ Tworzenie miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej dla osób 
wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;  

▪ Świadczenie usług wspierających rozwój 
ekonomii społecznej 

1 600 000 euro 
(7 079 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania w projekcie 
przekracza wyrażoną w PLN 
równowartość 100 tys. EUR, 
a koszty bezpośrednie projektu 
będą rozliczane na podstawie 
rzeczywiście poniesionych 
wydatków. 

Oś priorytetowa 10 
Edukacja dla rozwoju regionu 

 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Poddziałanie 10.1.1 
Edukacja ogólna 
 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 
Poddziałanie 10.1.2 
Edukacja ogólna w ramach ZIT 
 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 
Poddziałanie 10.1.3 
Programy stypendialne 
 

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 
Poddziałanie 10.1.4 
Edukacja przedszkolna 
 

marzec  
2020 r.  

Zwiększenie dostępności do 
edukacji przedszkolnej. 

1 000 000 euro 
(4 424 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Wartość alokacji na konkurs 
uzależniona jest od wyników 
procesu renegocjacji RPO WM 
2014-2020 z Komisją 
Europejską.  
 

Działanie 10.2 
Upowszechnianie kompetencji 
kluczowych wśród osób 
dorosłych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe 
uczniów 

styczeń  
2020 r.  

▪ Rozwój współpracy szkół 
zawodowych z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, w tym 
realizacja staży i praktyk  

▪ Doposażenie szkół i placówek 
kształcenia zawodowego (tj. 
centrów kształcenia zawodowego i 
ustawicznego i/lub jednostek 
systemu oświaty realizujących 

6 000 000 euro 
(26 545 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

 

http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
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Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 
publicznego3 w euro i 

złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

zadania CKZiU) w sprzęt i 
materiały dydaktyczne do realizacji 
kształcenia zawodowego – 
wyłącznie jako element projektu 

▪ Wsparcie rozwoju nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

▪ Prowadzenie doradztwa 
zawodowego i rozwój współpracy 
z rynkiem pracy 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.2 
Programy stypendialne 

Projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.3 
Doradztwo edukacyjno - 
zawodowe w ramach ZIT 

maj  
2020 r. 

Prowadzenie doradztwa 
zawodowego (w 7 i 8 klasach 
szkół podstawowych i szkołach 
prowadzących kształcenie 
zawodowe) i rozwój współpracy z 
rynkiem pracy 

750 000 euro 
(3 318 000 zł) 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 

Unijnych 

Pierwotny termin naboru 
wyznaczony na maj 2020 r. 
został przesunięty na czerwiec 
2020 r. z powodu epidemii 
COVID-19 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.4 
Kształcenie oraz doskonalenie 
zawodowe osób dorosłych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 
 

http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/
http://funduszedlamazowsza.eu/

