Zasady wydawania opinii Samorządu Województwa Mazowieckiego, o której mowa
w Regulaminie konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

1. Słownik skrótów i pojęć.
1) Konkurs - konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na projekty dotyczące programów kształcenia
o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy
i prognozy, do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
2) Regulamin – regulamin konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na projekty dotyczące
programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,
w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
3) Opinia – „Opinia potwierdzająca zgodność projektu z Regionalną Strategią Województwa”,
zgodna z załącznikiem nr 12 do Regulaminu.
4) RF UMWM - Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
5) RIS Mazovia 2020 – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, przyjęta
Uchwałą Nr 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.
6) SOWA – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, o którym mowa w Regulaminie.
7) UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
8) Wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu, o którym mowa w Regulaminie.
9) Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach Konkursu.
2. Zasady postępowania z Wnioskiem
1) Wnioskodawca dostarcza do punktu kancelaryjnego UMWM zlokalizowanego przy Al.
„Solidarności” 61, 03-402 Warszawa, wydrukowany egzemplarz Wniosku, tożsamy z
wnioskiem aplikacyjnym złożonym za pośrednictwem SOWA. W trakcie procedury
wydawania Opinii nie jest możliwa jakakolwiek zmiana sumy kontrolnej Wniosku w stosunku
do sumy określonej na Wniosku złożonym w SOWA. Pismo przekazujące Wniosek powinno
być zaadresowane na Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2) Do pisma przekazującego Wniosek należy załączyć wypełnioną Kartę zgodności, której wzór
stanowi załącznik do Zasad. W Karcie zgodności Wnioskodawca określa zgodność projektu z
RIS Mazovia 2020 oraz wskazuje pozycje Wniosku, które potwierdzają tę zgodność.
3) Wnioski są opiniowane zgodnie z kolejnością wpływu do UMWM.
4) Opinia jest sporządzana w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu do UMWM.
5) Po zakończeniu procesu opiniowania, pracownik UMWM kontaktuje się z Wnioskodawcą
w celu ustalenia sposobu przekazania Opinii. Opinia może być przekazana
korespondencyjnie lub odebrana osobiście.
6) Termin składania Wniosków do UMWM: 3 czerwca 2016 roku.

Załącznik: Karta zgodności z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku
1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Suma kontrolna Wniosku
Osoba do kontaktów roboczych (jeżeli
inna niż podano we Wniosku)
Nr telefonu do kontaktów roboczych
(jeżeli inny niż podano we Wniosku)
Adres email do kontaktów roboczych
(jeżeli inny niż podano we Wniosku)

2. Zgodność z celami RIS Mazovia 2020
(należy wstawić znak „X” przy odpowiednich celach operacyjnych)
Zgodność
z celem

Cele RIS Mazovia 2020
Projekt nie jest zgodny z celami operacyjnymi RIS Mazovia 2020
Cel strategiczny 1. Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i
innowacyjności

Nie
dotyczy

Cel operacyjny 1.1. Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które gwarantują
wymierne efekty dla gospodarki regionu
Cel operacyjny 1.2. Wzrost aktywności małych i średnich podmiotów gospodarczych w sieciach kooperacji z
najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi
Cel operacyjny 1.3. Rozwój struktur sieciowych (w tym klastrów, grup producenckich)
Cel operacyjny 1.4. Intensyfikacja badań naukowych, których wyniki odpowiadają potrzebom
przedsiębiorców oraz przyczyniają się do współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w regionie
Cel strategiczny 2. Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa
mazowieckiego
Cel operacyjny 2.1. Wzrost aktywności jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz klastrów Mazowsza na
arenie międzynarodowej
Cel operacyjny 2.2. Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych z sektorów wysokich technologii oraz
liczby ośrodków badawczo-rozwojowych (lub ich części) zakładanych przez inwestorów zagranicznych,
gwarantujących współpracę ze środowiskiem lokalnym
Cel operacyjny 2.3. Wzrost liczby międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych realizowanych
na Mazowszu
Cel operacyjny 2.4. Efektywny marketing Mazowsza jako regionu innowacyjnego
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Nie
dotyczy

Cele RIS Mazovia 2020

Zgodność
z celem

Cel strategiczny 3. Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa
mazowieckiego

Nie
dotyczy

Cel operacyjny 3.1. Utworzenie trwałych mechanizmów komercjalizacji wyników działalności badawczej
Cel operacyjny 3.2. Wspieranie przygotowania firm z Mazowsza do wykorzystania krajowych i
zagranicznych programów badawczych
Cel operacyjny 3.3. Wspieranie firm z Mazowsza w realizacji projektów, których celem jest poprawa
konkurencyjności poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań
Cel operacyjny 3.4. Wzrost środków na innowacyjne projekty małych i średnich firm (w tym spin-off
zakładanych przez absolwentów i pracowników uczelni)
Cel strategiczny 4. Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych
sprzyjających kreatywności i kooperacji

Nie
dotyczy

Cel operacyjny 4.1. Skuteczna promocja postaw przedsiębiorczych związanych z innowacyjnością oraz
wspieranie inicjatyw promujących dobre praktyki firm i instytucji Mazowsza w efektywnym wykorzystaniu
instrumentów wspierania innowacji
Cel operacyjny 4.2. Wzrost aktywności samorządu regionalnego w budowie sieci promocji Mazowsza jako
regionu innowacyjnego
Cel operacyjny 4.3. Wspieranie budowania zaufania społecznego i kapitału społecznego wśród podmiotów
gospodarki Mazowsza
Cel operacyjny 4.4. Promocja postaw oraz inicjatyw sprzyjających inicjowaniu i wdrażaniu innowacji
społecznych w regionie
Nie
dotyczy

Cel strategiczny 5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Cel operacyjny 5.1. Wsparcie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Cel operacyjny 5.2. Wsparcie tworzenia i wdrażania inteligentnych systemów zarządzania oraz e-usług (eadministracja, e-zdrowie, e-logistyka, e-finanse, e handel, e-praca, e-edukacja)
Cel operacyjny 5.3. Wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie i wykorzystanie Internetu
Cel operacyjny 5.4. Zwiększenie umiejętności wykorzystania technologii cyfrowych i włączenia cyfrowego
Uzasadnienie, w tym wskazanie strony i pozycji Wniosku, na której znajduje się uzasadnienie zgodności
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3. Zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, określonymi w
RIS Mazovia 2020
(należy wstawić znak „X” przy odpowiednich obszarach inteligentnej specjalizacji)

Obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Zgodność
z
obszarem

Bezpieczna żywność
Inteligentne systemy zarządzania
Nowoczesne usługi dla biznesu
Wysoka jakość życia
Projekt nie jest zgodny z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Uzasadnienie, w tym wskazanie strony i pozycji Wniosku, na której znajduje się uzasadnienie zgodności

4. Zgodność z innymi elementami RIS Mazovia 2020
(np. z priorytetowymi kierunkami badań określonymi dla obszarów inteligentnej specjalizacji
województwa mazowieckiego; wykaz priorytetowych kierunków badań jest dostępny na stronie
internetowej ris.mazovia.pl)
Opis zgodności i krótkie uzasadnienie, w tym wskazanie strony i pozycji Wniosku, na której znajduje się uzasadnienie
zgodności

5. Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Data

Podpis
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