
 
 

FUNDUSZE UE – DZIAŁANIE 2.2. RPO WM 

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie konkursu 
w ramach Działania 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie czerwiec – lipiec 2012 r. 
W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na projekty mające na celu rozwój e-usług dla 
obywateli. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, 
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (zakontraktowane  
z NFZ), jednostki naukowe, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną oraz przedstawiciele administracji rządowej.  

Kancelaria przygotowała specjalną ofertę na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektów  
w ramach Działania 2.2 RPO WM. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Małgorzatą Nejfeld pod 
nr 22 499 51 80 lub adres e-mail m.nejfeld@kdg.waw.pl. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE – DZIAŁANIE 6.1. POIG 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom aplikowania o środki finansowe na 
wsparcie działań eksportowych i promocyjnych podejmowanych przez mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie jest dedykowane w szczególności przedstawicielom branży 
architektonicznej i budowlanej.  

Spotkanie odbędzie się dnia 6 lipca 2012 r., w Warszawie w Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 79. 

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 6.1 
„Paszport do eksportu” PO IG, chcielibyśmy zaproponować Państwu przekazanie unikalnej wiedzy 
pozwalającej na skuteczne pozyskanie dofinansowania na rzecz działań mających na celu 
zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi 
partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych.  

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 160 zł + VAT lub zw. z VAT. Cena obejmuje również materiały 
informacyjne, konsultacje z ekspertem oraz przerwę kawową. Aby wziąć udział w spotkaniu należy 
wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie internetowej www.kdg.waw.pl w zakładce 
aktualne szkolenia. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem pod nr 12 350 47 32 lub skan mailem na 
adres k.jaslar@balanceeducation.pl do dnia 2 lipca. 

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Jaślar, tel. 600 955 407, tel. 12 384 80 80. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE – LOKALE SOCJALNE 

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom aplikowania o środki 
finansowe w ramach rządowego Programu wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Celem Programu jest zwiększenie 
zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Dofinansowanie 



można przeznaczyć zarówno na budowę nowego obiektu lub remont istniejącego, przebudowę, 
zmianę sposobu użytkowania czy też nabycie lokali. Zmiany wprowadzone w programie począwszy  
od jesieni 2009 r. istotnie poszerzyły zakres wsparcia i zwiększyły jego rozmiary. 

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organizacji pożytku publicznego działających w obszarze przedsięwzięć polegających  
na tworzeniu noclegowni, domów dla bezdomnych czy mieszkań chronionych. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. w Poznaniu. 

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 320 zł + VAT lub zw. z VAT. Cena obejmuje również materiały 
informacyjne, konsultacje z ekspertem oraz przerwę kawową. Aby wziąć udział w spotkaniu należy 
wypełnić kartę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie internetowej www.kdg.waw.pl w zakładce 
aktualne szkolenia. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem pod nr 12 350 47 32 lub skan mailem  
na adres k.jaslar@balanceeducation.pl do dnia 21 czerwca. 

 


