
Uchwała nr 223/295/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 lutego 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  
w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości” zadania pn.: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu 
wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” 
 

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 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 4 ust. 1 pkt 11, 
art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 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 z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz uchwały nr 132/21 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 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 2022 rok”1 – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 162/292/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2022 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań  
publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadania pn.: „Tworzenie mazowieckiego 
ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji” załącznik 
nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego  
i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

 

 
1 Zmienionej uchwałą nr 155/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r.  
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