
Uchwała nr 1506/167/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 września 2020 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach 
naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ 
projektów: „Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się  
w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności 
firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  
pkt 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 818) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Zatwierdza się listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01 
-14-111/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”  
dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP,  
których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania 
bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, trwającego  
od 30 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r., o łącznej kwocie dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 48.196.049,23 PLN, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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