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P Y T A N I E 

Czy to prawda, że planowane są nabory w ramach starej perspektywy finan- 

sowej? Czy faktycznie będą one dotyczyć tylko województwa mazowieckiego?

Tak, do 31 sierpnia tego roku przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego 

mają szansę, by skorzystać ze środków dostępnych w ramach konkursu  

ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 

Unijnych. O dofinansowanie na zakup i uruchomienie środków trwałych, 

takich jak maszyny, urządzenia i środki transportu, mogą starać się mikro-, 

małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane będzie  

w ramach pomocy de minimis.

 W konkursie w ramach działania 1.5 Rozwój Przed-
siębiorczości RPO Województwa Mazowieckiego 2007–2013 dostępna jest 
kwota 6 mln euro. Wysokość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy 
zamyka się zaś w przedziale od 300 tys. do 800 tys. zł i może stanowić mak-
symalnie 50% kosztów kwalifikowanych. W konkursie mogą wziąć udział 
firmy nowo powstałe oraz funkcjonujące już na rynku z branż tradycyjnych 
oraz innowacyjnych. Okres realizacji inwestycji wspartej w ramach konkursu 
nie może przekroczyć marca 2015 roku. Data rozpoczęcia naboru konkursu 
to 30 lipca 2014 r., a zakończenia – 31 sierpnia 2014 r.
W ramach pomocy de minimis można otrzymać wsparcie na zakup i uru-
chomienie środków trwałych (maszyn, specjalistycznego wyposażenia, 
środków transportu innych niż samochody osobowe i ciężarowe), a także 
wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów kwalifikowanych nie 
zaliczają się zaś inwestycje, takie jak zakup nieruchomości, samochodów, 
roboty budowlane czy prace doradcze. Tego rodzaju wsparcia nie mogą otrzy-
mać podmioty działające m.in. w zakresie rybołówstwa, transportu towarów, 
a także firmy zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych. 
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