
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Załącznik do Uchwały nr 1819/187/20  
              Zarządu Województwa Mazowieckiego  

               z dnia 24 listopada 2020 r.  
 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok1 

 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

naborów 
(określony 

miesiącami lub 
kwartałami2) 

Typ projektów 
mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona 
na 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a 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 2021 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 (…… z dnia …….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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Działanie 1.2  
Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw  
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 2021 r. 

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

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 
 

 

 
Oś priorytetowa 3 

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 
 
 
 

Działanie 3.1 
Poprawa rozwoju MŚP na 
Mazowszu 
Poddziałanie 3.1.2 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Rozwój MŚP - Bony 

Działanie 3.2 
Internacjonalizacja MŚP 
Poddziałanie 3.2.2 
Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Działanie 3.3 
Innowacje w MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

 
 

Oś priorytetowa 4 
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

 
 
 

Działanie 4.1 
Odnawialne źródła energii (OZE) 
 

 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna  

 
 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Oś priorytetowa 5 
Gospodarka przyjazna środowisku 

 
 

 
 
 

 
Działanie 5.1 
Dostosowanie do zmian klimatu 

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 
 

 
Działanie 5.2 
Gospodarka odpadami 
 

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Działanie 5.3 
Dziedzictwo kulturowe 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

 

Działanie 5.4 
Ochrona bioróżnorodności 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 
 

Oś priorytetowa 6 
Jakość życia 

 
 

Działanie 6.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 

 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

 
 
 

Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Oś priorytetowa 7 
Rozwój regionalnego systemu transportowego 

 

Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Działanie 7.2 
Infrastruktura kolejowa 

 
Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

Oś priorytetowa 8 
Rozwój rynku pracy 

 

Działanie 8.1 
Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych przez PUP 

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 
 

Działanie 8.2 
Aktywizacja zawodowa osób 
nieaktywnych zawodowo 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Oś priorytetowa 9 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
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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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

 

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

  
   

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r.   
 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Oś priorytetowa 10 
Edukacja dla rozwoju regionu 

 

Działanie 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży 

Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a 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 2021 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

Działanie 10.2 
Upowszechnianie kompetencji 
kluczowych wśród osób 
dorosłych 
 

   
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

 

Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.1 
Doskonalenie zawodowe 
uczniów 
 
 

 
Nie przewiduje się naboru w 2021 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 

dofinansowani
e projektów 
w ramach 

konkursu – 
kwota 

dofinansowani
a publicznego3 

w euro i 
złotych4 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 
Dodatkowe informacje 

 
Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.2 
Programy stypendialne 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

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

 
 
 
 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 
 
 

Poddziałanie 10.3.4 
Kształcenie oraz doskonalenie 
zawodowe osób dorosłych 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. 

 
 


