
 

 
 
 

Ciechanów, 27.11.2020 r. 
 

 
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji mailowej w sprawie Punktów 
Informacyjnych, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz wobec niemożności 
osobistego przeprowadzenia Mobilnego Punku Informacyjnego (MPI) w Państwa Urzędzie z 
powodu obostrzeń COVID-owych, uprzejmie proszę o zamieszczenie i opublikowanie za 
pośrednictwem posiadanych mediów poniższego komunikatu/ogłoszenia: 
 

 
W dniu 11.12.2020 r. dla wszystkich z terenu Gminy Ojrzeń, w godzinach 08.30 – 
11.30, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego w 
Ciechanowie p. Andrzej Wodzyński, w zamian Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) 
realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a 
Województwem Mazowieckim, udzielał będzie bezpłatnych konsultacji ON-LINE za 
pośrednictwem usługi internetowej MS Teams: 

 Zainteresowani udziałem, proszeni są o wysłanie wiadomości mailowej na adres 
punkt_ciechanow@mazowia.eu o treści zawierającej: Zgłaszam udział, Imię Nazwisko,  
Numer kontaktowy. 

 W odpowiedzi na Państwa maila - przed spotkaniem - otrzymają Państwo link do wydarzenia 
z informacją o zaplanowanej godzinie konsultacji. W przypadku korzystania z 
komputera/laptopa, żeby uczestniczyć w spotkaniu nie trzeba nic instalować – potrzebują 
Państwo wyłącznie sprawnego internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za 
pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). 
Aby w pełni korzystać ze spotkania komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz 
mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem. 

 Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
 Kontakt w przypadku pytań: (22) 5422557. 

 
Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 
Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych 
pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ON-LINE ze 
specjalistą ds. Funduszy Europejskich. 
 
 

Licząc na dalszą obustronnie korzystną współpracę, z góry dziękuję za pomoc i pozostaję z 
poważaniem. 
 
 
 
Andrzej Wodzyński 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie 
Plac Kościuszki 5 
06-400 Ciechanów 
tel.: 22 542 25 57 
 
e-mail.: a.wodzynski@mazowia.eu; punkt_ciechanow@mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu; www.mazowia.eu 
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Dołącz do nas! 
 

   
---------------------------------------------------------------------------------- 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. 22 542 20 00, fax. 22 698 31 44 
 

 
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020” 
 
PS. 

1. W załączeniu ulotka (w formacie JPG) do wykorzystania informacyjnego (proszę o 
zamieszczenie na: tablica ogłoszeń, strona internetowa, itp.). 

2. W złączeniu ponadto wersja elektroniczna wiadomości w formacie PDF.   
3. Uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości. 

https://www.facebook.com/MJWPU
https://twitter.com/mjwpu
https://www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/?fbclid=IwAR1kHZ5VJvG6RXRuRRUwO1L7FkYI888rN6FZtgjUqUx5qMDAltrmEIg23x8
https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE
https://pl.linkedin.com/company/mjwpu?fbclid=IwAR1QZpg6ZICFdfSaHX0aKKh3H-lzMhVgLW4AqHTmWW3h6FtxgrJuXROymPcC:/Users/m.strzelczyk/Documents/Adobe

