
 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,  

Działanie 4.4: 

Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 
 

w zakresie m.in.: 
Zapobiegania zagrożeniom: 

 regulacja cieków wodnych, 

 tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,  
 budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,  

 utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,  

 zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki,  
 budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki), 

 zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,  

 zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych  
i poważnych awarii dla służb ratowniczych,  

 wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego  

i chemicznego,  
 monitoring środowiskowy, 

 budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt 
specjalistyczny,  

 przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,  

 wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania. 

Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń: 
 działania związane z realizacją operacji mających na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli 

zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do: 

eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaływań na środowisko, optymalizacji wykorzystania surowców, eliminacji wytwarzania odpadów, 

ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku: 

 przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych 

wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,  

 udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) umożliwiających przemieszczanie się zwierząt  
i funkcjonowanie populacji,  

 zahamowanie strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji.     
 

Konkurs ma formę otwartą bez preselekcji. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na 
dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.4/1/2009,  przeznaczona jest indykatywna kwota 

 11 475 000 Euro
*
 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007- 2013” (Uszczegółowienie RPO WM), dostępnym na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl. 

 
Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście  lub za pośrednictwem kuriera/poczty od dnia 16 czerwca 2009 r.  

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs  lub do jego zamknięcia przez MJWPU. 

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30  

w Punkcie Przyjmowania Wniosków,  

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 w Warszawie. 

 

Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU (http://rpo.mazowia.eu, zakładka „Ogłoszenia”) 

 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosku MJWPU. Termin rozstrzygnięcia 

konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu  

O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się następujący Wnioskodawcy: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, 
 Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,  

 Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,  

 Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej  
z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,  

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,  

 Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,  
 Parki narodowe i krajobrazowe,  

 Spółki wodne i ich związki.  
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz Regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na ul. Jagiellońskiej 74, 03-301  

w Warszawie oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu . Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Centralnym Punkcie Kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101 e-mail: 

punkt_kontaktowy@mazowia.eu 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. *Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania, środków w 

Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych. 

http://www.mazowia.eu/
http://www.mazovia.pl/
http://rpo.mazowia.eu/
http://www.mazowia.eu/
http://www.mazowia.eu/
mailto:punkt_kontaktowy@mazowia.eu

