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PRIORYTET VII
Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Tryb naboru: konkursowy

Charakter konkursu: zamknięty

Projektodawcy: wszystkie podmioty z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych).

Przedmiotem konkursu są projekty wspierające rozwój 
inicjatyw na rzecz aktywacji i integracji społeczności 
lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii 
rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. 
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy 
projektów:

 projekty przyczyniające się do integracji społecz- 
nej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłącze-
niem instrumentów objętych zasadami pomocy 
publicznej);

 wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze infor-
macyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np.  
w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu mieszkańców obszarów wiejskich;

 rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecz-
nego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich na poziomie lokalnym.

 

Kryterium dostępu (obowiązkowe):

 kryterium okresu realizacji: projekt nie może być 
realizowany dłużej niż 1 rok

Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe):

 kryterium dotyczące projektodawcy:
 projekty, dla których beneficjentami są podmioty, 

które dotychczas nie realizowały projektów 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych 
(premia 20 pkt.)

Maksymalna kwota dotacji: 50 tys. zł 

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz 
składania wniosków jest siedziba:

MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI 
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

INFOLINIA 0 801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie 
internetowej: www.mazowia.eu
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2.01ZNAKI PROGRAMÓW formy podstawowe

Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

ZNAKI PROGRAMÓW

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


