
Uchwała nr 173/204/21 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa 
Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” - zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju 
gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057) oraz uchwały nr 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w 
sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”1 – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa 
Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego 
Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
 

1. Ogłasza się otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, działające na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej do 
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Treść ogłoszenia o naborze osób, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. 
 
Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadania,  
o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 
§ 5. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
  

 
1 Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  



 
 

Uzasadnienie 
 

 

Otwarty konkurs ofert w obszarze wspierania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju 

gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” ma na celu udoskonalenie 

procesu strategicznego związanego z wdrażaniem koncepcji inteligentnej specjalizacji poprzez 

decentralizację procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zostanie to osiągnięte dzięki wykorzystaniu 

zasobów i doświadczenia regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego – organizacji 

specjalizujących się we współpracy z przedsiębiorcami i świadczeniu usług wspierających rozwój 

biznesu. Jednocześnie uruchomienie nowego rodzaju konkursu jest zgodne z „Przewodnikiem Strategii 

Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)” w zakresie procesu eksperymentowania. 

Konkurs powinien przyczynić się do wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Mazowsza do 2030 r.2 i będzie stanowił argument do wykazania spełnienia warunku podstawowego 

w Celu Polityki 1, od którego uzależniona będzie wypłata środków w ramach regionalnej alokacji 

środków w okresie 2021-2027.  

 

Konkurs jest realizowany w oparciu o zapisy „Rocznego programu współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021”, który wśród priorytetowych obszarów współpracy wyróżnił obszar 

dotyczący wspierania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

 

Zgodnie z „Rocznym programem współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” na to zadanie zaplanowana została kwota 315.000,00 zł.  

W budżecie województwa mazowieckiego środki na to zadanie zostały zaplanowane w dziale 150 

rozdziale 15095, § 2360. 

 

 
2 Uchwała nr 1381/163/20 z dnia 15 września 2020 r. sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji 

dla Mazowsza do 2030 roku oraz przekazania go do konsultacji społecznych 


