
Spotkanie informacyjne z cyklu  
„Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020” 

 
- dla przedsiębiorców 

 
Katowice, 4 lutego 2015 r. 

 
 
 

 



PUNKTY INFORMACYJNE        
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 
projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 
w województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje: 
 
• Główny Punkt Informacyjny – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego  

       Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

• Lokalne Punkty Informacyjne: 
 

• Bielsko-Biała 

• Częstochowa 

• Rybnik 

• Sosnowiec 

zostaną wyłonione w drodze konkursu 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - usługi: 
 
• udzielanie informacji nt. funduszy europejskich dostępnych w regionie i kraju 

(bezpośrednia / telefoniczna obsługa klienta, odpowiedzi na pytania 
przesłane drogą elektroniczną i tradycyjną); 

• organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI); 

• spotkania informacyjne i szkolenia; 

• konsultacje pogłębione – na etapie przygotowania / realizacji projektu; 

• konsultacje w siedzibie beneficjenta (dla osób niepełnosprawnych); 



Główny Punkt Informacyjny 



Nasi konsultanci 
podczas  MPI 



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter) 

 
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418 

punktinformacyjny@slaskie.pl 
 

Punkt czynny w dni robocze: 
poniedziałki  7:00 – 17:00 

wtorek-piątek  7:30 – 15:30 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Nowa perspektywa finansowa  
w Unii Europejskiej  
na lata 2014-2020 



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 

Dotychczasowa obecność funduszy europejskich w Polsce: 

• fundusze przedakcesyjne (Phare, SAPARD, ISPA) 

• 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL) 

• 2007-2013 (RPO WSL, PO KL) 

 

• 2014-2020 – nowe cele, nowe ramy prawne, nowe instrumenty; 



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 
Realizacja celów Strategii Europa 2020 
 
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: 
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe  
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia 
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.  
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 
 

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020  

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro 
z EFRR, EFS i FS 

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro 
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR) 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 
 
 

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego  
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami;  



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 
 
 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej;  

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; 

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie;  

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej; 



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020  
w ramach polityki spójności: 

 
 





Unia Europejska  
• Strategia Europa 2020;  
• pakiet rozporządzeń; 
 

Polska  
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
• Umowa Partnerstwa; 
• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 
• krajowe programy operacyjne 
 

Województwo Śląskie 
• Kontrakt  terytorialny 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  
• Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020; 

• wytyczne, zasady itp. 

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 
– główne dokumenty: 



Aktualny stan prac 
 

Zatwierdzone: 
Umowa Partnerstwa; 
Ustawa wdrożeniowa; 
Kontrakt terytorialny; 
 

W dniu 18 grudnia 2014 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzona 
została również część programów krajowych. 
 
Pierwsze konkursy planowane są w II kwartale 2015 roku. 
 
W przygotowaniu: Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020 oraz pakiet wytycznych, a także 
harmonogram konkursów na rok 2015. 



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 

Alokacja  
27,41 mld euro 

CEL GŁÓWNY PO IiŚ 2014-
2020 

 
Wsparcie gospodarki efektywnie 
korzystającej z zasobów  i 
przyjaznej środowisku oraz 
sprzyjającej spójności terytorialnej i 
społecznej 

 

PO IŚ na lata 2014 - 2020  
(dwufunduszowy) 

OŚ PRIORYTETOWA  
FS                         EFRR 

PRIORYTET I (FS) 
Promocja odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej 

PRIORYTET II (FS) 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu 

PRIORYTET III (FS) 
Rozwój infrastruktury transportowej 
przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 
europejskiej 

PRIORYTET VIII (FS) 
Pomoc techniczna 

PRIORYTET IV (EFRR) 
Zwiększenie dostępności do transportowej 
sieci europejskiej 

PRIORYTET V (EFRR) 
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa 
energetycznego 

PRIORYTET VI (EFRR) 
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 

PRIORYTET VII (EFRR) 
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia. 



Projekt Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

 

 
 

CEL GŁÓWNY PO IR  
Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem 
nakładów na B+R, w szczególności poprzez:  
•wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,  
•podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac   rozwojowych,  
•zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych  

PO IR  na lata 2014 - 2020 (jednofunduszowy ) 
EFRR 

OŚ PRIORYTETOWA I:  
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja  
naukowo –  przemysłowe  

OŚ PRIORYTETOWA II: 
 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  
OŚ PRIORYTETOWA III: 

Wsparcie otoczenia i potencjału  innowacyjnych przedsiębiorstw 

 

Alokacja 
8,61 mld 

Euro 

OŚ PRIORYTETOWA IV:  
Zwiększenie potencjału naukowo 
badawczego 

OŚ PRIORYTETOWA V:  
Pomoc techniczna  



 PO WER na lata 2014 - 2020 (jednofunduszowy ) 
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Oś I Osoby młode na rynku pracy  

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku  

        pracy, gospodarki i edukacji  

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju 

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa 

Oś V Pomoc techniczna 

Alokacja 4,69 

mld euro  

PO WER na lata 2014-2020 

CEL GŁÓWNY PO WER 2014-2020 
Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej,  
a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej 



PO PC na lata 2014 - 2020 

(jednofunduszowy) 
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OŚ PRIORYTETOWA I:  
Powszechny dostęp do szybkiego internetu  

OŚ PRIORYTETOWA II: 
 E-Administracja i otwarty urząd  

OŚ PRIORYTETOWA III: 
Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 

OŚ PRIORYTETOWA IV:  
Pomoc techniczna  

EFRR 
Alokacja 

2,17 mld EURO 

PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

CEL GŁÓWNY POPC  
Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z 
Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, 
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa 



  

 

 

 

    

       

 

         

         

         

 

 

 

 
 

      

          

PO Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 

 (jednofunduszowy) 

OŚ PRIORYTETOWA I 
 Innowacyjna Polska Wschodnia 

OŚ PRIORYTETOWA II  
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 
 

 OŚ PRIORYTETOWA III  
 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA IV 
 Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

 

OŚ PRIORYTETOWA V  
 Pomoc Techniczna 

EFRR 
Alokacja 

2 mld Euro 

PO Polska Wschodnia na lata 2014-2020 

CEL GŁÓWNY  
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. 



 
  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PO PT na lata 2014 - 2020 (jednofunduszowy) 

 Oś priorytetowa I  

 Potencjał instytucji realizujących politykę spójności 

 
Oś priorytetowa II 
Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 

    
Oś priorytetowa III 
Informacja i promocja funduszy europejskich 

 

FS 

Alokacja  

700,12  

mln EURO 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

CEL GŁÓWNY 
Celem PO Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego   systemu wdrażania polityki  

spójności w latach 2014-2020.  



Europejska Współpraca Terytorialna 

 

Przyszłe programy EWT: 
•Polska- Słowacja 

•Czechy – Polska 

•Programy polsko-niemieckie: Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (PL-MV-BB), 

Brandenburgia – Polska (PL-BB), Polska – Saksonia (PL-SN) 

•Południowy Bałtyk 

•Program Litwa–Polska 

•Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 

•Program współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA 

•Program współpracy transnarodowej Europa Środkowa 

Programy EWT służą realizacji wspólnych celów określonych w gronie międzynarodowym dla 

danego pogranicza lub w przypadku programów transnarodowych i międzyregionalnych dla 

szerszych obszarów. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 Programy Regionalne 
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W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 
40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro.  
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu  
z perspektywą 2007-2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

RPO WSL 2014 - 2020 (dwufunduszowy) 

OŚ PRIORYTETOWA 
(jednofunduszowa) EFS 

EFRR 

Cross-financing (do 10%) 

       RPO WSL NA LATA 2014-2020  
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OŚ PRIORYTETOWA I: Nowoczesna gospodarka  

OŚ PRIORYTETOWA II: Cyfrowe Śląskie 

OŚ PRIORYTETOWA IV: Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i  gospodarka niskoemisyjna 

OŚ PRIORYTETOWA III: Konkurencyjność MŚP  

OŚ PRIORYTETOWA V: Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie zasobów 

OŚ PRIORYTETOWA VI: Transport 

OŚ PRIORYTETOWA VII: Regionalny rynek pracy 

OŚ PRIORYTETOWA VIII: Regionalne kadry gospodarki oparte 
na wiedzy 

OŚ PRIORYTETOWA IX: Włączenie społeczne 

OŚ PRIORYTETOWA X: Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i zdrowotna 

OŚ PRIORYTETOWA XI:  Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego (edukacja, kwalifikacje, umiejętności) 

OŚ PRIORYTETOWA XII : Infrastruktura edukacyjna 
OŚ PRIORYTETOWA XIII: Pomoc techniczna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
Koncentracja tematyczna - fundusze europejskie będą przeznaczone na cele tematyczne UP, 

 
Decentralizacja - więcej środków będzie zarządzanych na poziomie regionalnym, w oparciu o 

kontrakty terytorialne i z wykorzystaniem regionalnych programów operacyjnych, 

 
Komplementarność zapewniana jest w pierwszej kolejności przez linię demarkacyjną, która 

wskazuje podział interwencji w poszczególnych celach tematycznych między poziom krajowy i 

regionalny oraz między poszczególne programy operacyjne, 

 
Wymiar terytorialny – decentralizacja zarządzania środkami oraz terytorialne skoncentrowanie 

krajowej i regionalnej interwencji na państwa.  

 

Najważniejsze zasady w Funduszach Europejskich 2014-2020 
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Instrumenty rozwoju terytorialnego 

Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność (RLKS) –  to nowy instrument terytorialny 

– wprowadzony przez KE bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 podejściu LEADER i 

zachowuje jego podstawowe założenia. 

 

Instrument RLKS umożliwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację  

w sposób partycypacyjny działań rozwojowych, poprzez powołanie na określonym 

terytorium LGD oraz opracowanie i realizację LSR (podporządkowanych celom UP i 

programów ją realizujących). 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne(ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii 
terytorialnych. W Polsce przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą w szczególności 
zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich 
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Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich 

• większą decentralizację systemu wdrażania; 
• dwufunduszowość programów operacyjnych; 
• mechanizm wsparcia zintegrowanego(ZIT); 
• elastyczne formy finansowania; 
• szerszy tematycznie dostęp do wsparcia zwrotnego; 
• jednej sieci punktów informacyjnych; 
• standardowy format wniosku o płatność;  
• zmniejszenie obciążeń raportowych; 
• publikowanie do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów; 
• ewentualne zmiany w dokumentacji konkursowej nie będą mogły pogarszać sytuacji 

wnioskodawców, nakładać na nich nowych obowiązków ani zmieniać warunków 
realizacji projektu;  

• kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń;  
• precyzyjne określenie w przepisach krajowych zasad procedury odwoławczej od 

wyników oceny wniosków o dofinansowanie. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
Zasady finansowania projektów 

przedsiębiorstw w latach       

2014-2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 

NA LATA 2014-2020 

• Instrumenty finansowe stanowią efektywny sposób na wykorzystywanie zasobów 

polityki spójności w dążeniu do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.  

 

• Instrumenty finansowe, ukierunkowane na projekty o potencjalnej wykonalności 

ekonomicznej, zapewniają wsparcie dla inwestycji w formie pożyczek, gwarancji, 

kapitału i innych mechanizmów obciążonych ryzykiem, łącznie z gwarancjami 

opartymi na regulacjach dla Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ewentualnie 

w połączeniu z dotacjami na spłatę odsetek lub dotacjami na opłaty gwarancyjne w 

obrębie tej samej operacji. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 Instrumenty finansowe są stosowane do realizacji inwestycji w ramach funduszy 

strukturalnych od okresu planowania 1994-1999. Ich względne znaczenie wzrosło w 

okresie planowania 2007-2013, a obecnie stanowią około 5 % całości zasobów 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W świetle obecnej 

sytuacji gospodarczej i rosnących niedoborów zasobów publicznych instrumenty 

finansowe będą odgrywać coraz większą rolę w polityce spójności w okresie 

planowania 2014-2020. 

INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 

NA LATA 2014-2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 

NA LATA 2014-2020 

 

Jaki jest cel? 

 Na podstawie doświadczeń w zakresie realizacji z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych w obecnym i poprzednich cyklach polityki 

spójności oraz przy odzwierciedleniu ich znaczenia w wieloletnich 

ramach finansowych na lata 2014-2020, Komisja Europejska proponuje 

dalszą rozbudowę i wzmocnienie stosowania instrumentów 

finansowych w kolejnym okresie planowania jako bardziej efektywnej i 

zrównoważonej alternatywny w uzupełnieniu do tradycyjnego 

finansowania w formie grantów. 



Aby zachęcać do korzystania z instrumentów finansowych w polityce spójności w 

okresie planowania na lata 2014-2020 i zwiększyć ich wykorzystanie, propozycje 

Komisji: 

 

• oferują państwom członkowskim i regionom UE większą elastyczność pod 

względem sektorów docelowych i struktur realizacji; 

• zapewniają stabilne ramy realizacji na podstawie jasno określonego                            

i szczegółowego zbioru zasad, z wykorzystaniem istniejących wytycznych                   

i doświadczeń w danej dziedzinie; 

• wychwytują synergie między instrumentami finansowymi a innymi formami 

wsparcia, takimi jak granty; oraz 

• zapewniają kompatybilność z instrumentami finansowymi tworzonymi                      

i realizowanymi na szczeblu UE na zasadach bezpośredniego zarządzania. 

INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI 

NA LATA 2014-2020 

 

Co zawiera propozycja?  



Pomoc de minimis – 2014 - 2020 

 

  

 Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo 

niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać 

wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. W związku z tym to 

Państwo Członkowskie UE decyduje o formie i wysokości przyznawanej 

pomocy. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić 

może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR 

brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota 

dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR. 

 

 Jak obliczyć wartość pomocy de minimis? 

 

 Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis w konkretnym 

momencie, na przykład 1 sierpnia 2011 roku. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku 

podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 

otrzymał on pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy 

w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. 

Euro jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów). 

 

Pomoc de minimis – 2014 - 2020 



Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis to: 
 

• przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 

104/2000; 

 

• przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do 

Traktatu Wspólnoty Europejskiej; 

 

• przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych 

wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od 

oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych 

na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów; 

 

• pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. 

pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością; 

 

• pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów 

sprowadzonych z zagranicy. 
 



Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski 

 Mapa pomocy regionalnej określa regiony państwa członkowskiego, które 

kwalifikują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy 

unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla 

przedsiębiorstw w kwalifikujących się regionach. Przyjęcie mapy pomocy 

regionalnej zagwarantuje ciągłość polityki regionalnej w Polsce. 

 

 Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 

na lata 2014–2020 

 

 Mapa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 



§ 3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy 

regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą 

pomocą, z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi: 

 

1. 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 

warmińsko-mazurskiego; 

2. 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na 

obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, 

radomskiego i warszawskiego wschodniego; 

3. 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego; 

4. 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego; 

5. 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. 

do dnia 31 grudnia 2017 r.; 

6. 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2014–2020 dla Polski 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

B+R+I – działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna 

  

1 Cel szczegółowy UP (umowa partnerstwa) – wzrost wykorzystania 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz 
podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych 

• Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki 
 

• Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy 
 

• Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie 
badań i innowacji 



Jak wskazuje diagnoza w budowie gospodarki opartej na postępie 

technologicznym i innowacjach najistotniejszym wyzwaniem jest zwiększenie 

nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R. Realizacja przez 

przedsiębiorstwa prac badawczo‐rozwojowych odbywać się będzie samodzielnie, 

przy wykorzystaniu własnych zasobów lub we współpracy z innymi 

przedsiębiorstwami, konsorcjum naukowo‐przemysłowym, jednostkami 

naukowymi.  

 

Wsparcie w CT1 jest skoncentrowane na MŚP. Przewidziane są również 

inwestycje dużych przedsiębiorstw w obszarze CT1, pod warunkiem zapewnienia 

konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. 

 

 W przypadku dużych firm wsparciem objęte będą projekty podejmowane wspólnie 

z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi. 

B+R+I – działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Dofinansowanie na  

działalność B+R,   

infrastrukturę B+R oraz  

innowacje. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

RPO WSL 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA   I 

BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY 

 

 

                                       

  

 

 

                                           

 Priorytet inwestycyjny 1a. 
Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości 

w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które 

leżą w interesie Europy. 
 

Cel : Zwiększone urynkowienie 
działalności badawczo-rozwojowej.   

 
 

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 
• wsparcie infrastruktury badawczej,  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Typy beneficjentów : 

-   jednostki naukowe,  

-    szkoły wyższe,  

- konsorcja naukowe 

- Konsorcja naukowo-przemysłowe, 

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia, 

- Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

- Podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

- Fundacje. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Priorytet inwestycyjny 1b. 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, 
ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju 
produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 
tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań 
technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 
produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. 

Cel :  Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 
• stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego, służącego działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstwa, 

• projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 

 
 

 

 

Typy beneficjentów : 
• przedsiębiorcy, 

• konsorcja naukowe, 

• organizacje zrzeszające przedsiębiorców. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

OŚ PRIORYTETOWA   III 

KONKURENCYJNOŚĆ MŚP 

Priorytet inwestycyjny 3a. 
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 

inkubatory przedsiębiorczości. 

Cel :  Ulepszone warunki do rozwoju MŚP.     

 

 
Przykładowe przedsięwzięcia: 
• Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz 

przedsiębiorców, 
• Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield: 
 o przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w 
 tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im 
 nowych funkcji gospodarczych wraz 
 z możliwością ich promocji. 

 

 

Typy beneficjentów : 
• Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości; 
• Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami 

przedsiębiorczości; 
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 
• Jednostki sektora finansów publicznych. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Priorytet inwestycyjny 3c. 
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.  
 
 

Cel :     Zwiększone zastosowania innowacji w MŚP. 
 
     
 

 

 

 

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 
• inwestycje w MŚP na rzecz nowych lub 

ulepszonych produktów i usług,  
• wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału 

zewnętrznego, poprzez rozwój instrumentów 
finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i 
poręczeniowych 

• wsparcie wykorzystania TIK w procesach 
biznesowych w przedsiębiorstwach. 

 
 

 

 

Typy beneficjentów : 
 

•MŚP, 

•organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 

•podmiot, który wdraża instrumenty finansowe. 

•Firmy typu spin-off (kontrolowane przez publiczne 

instytucje badawcze); 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

OŚ I. WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW I 

KONSORCJA NAUKOWO – PRZEMYSŁOWE  

CEL: POBUDZENIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R  

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Wsparcie projektów B+R 

 Wsparcie prowadzenia prac B+R z udziałem  

    funduszy kapitałowych 

 Programy B+R prowadzone przez konsorcja  

    naukowo –przemysłowe 

 
 

 

   

BENEFICJENCI 

1. Przedsiębiorstwa  

2. Konsorcja przedsiębiorstw  

3. Konsorcja przedsiębiorstw     

    i jednostek naukowych,     

    uczelni 

4. Jednostki administracji   

    publicznej  

PI 1.2 (1b) 



PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

OŚ II.WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

PI 1b CEL: ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW 

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA 

DZIAŁANOŚĆ INNOWACYJNĄ  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R , 

 Stworzenie warunków infrastrukturalnych dla     

    prowadzenia działalności B+R przez  

przedsiębiorstwa  

 Kredyt na innowacje technologiczne  

 Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacji    

    przedsiębiorstw 

BENEFICJENCI 

1. Przedsiębiorstwa  

2. Konsorcja przedsiębiorstw  

3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni 

4. Jednostki administracji   

    publicznej  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

PI 3a 

ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Wsparcie poszukiwania i selekcji 

     innowacyjnych pomysłów  

 Wsparcie inwestycji dokonywanych przez 

     fundusze koinwestycyjne  

 Wsparcie komercjalizacji prac B+R z 

    wykorzystaniem funduszu funduszy 

 Tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego przez 

aniołów biznesu,fundusze VC 

 Rozwój platform i sieci współpracy 

     kojarzących  inwestorów prywatnych  

     z przedsiębiorstwami. 

BENEFICJENCI 

1.Przedsiębiorstwa  

2.Koordynatorzy  klastrów  

3.Fundusz funduszy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

OŚ III. WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

PI 1b  

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
Wsparcie  ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw  

 Wsparcie rozwoju klastrów kluczowych  

 Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w      

    przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych  

 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na    

    innowacje 

BENEFICJENCI 

1.Przedsiębiorcy 

2.IOB 

3.Jednostki Administracji Publicznej 



PI 3b 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

WZROST UMIĘDZYNARODOWIENIA 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

  

 Wsparcie internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw 

BENEFICJENCI 

 1. Przedsiębiorstwa  

 2. Konsorcja przedsiębiorstw  

 3. Jednostki naukowe, uczelnie  

 4. IOB, SSE , koordynatorzy 

klastrów 

 5. Jednostki administracji 

publicznej 



PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

PI 3d  

ROZWÓJ WSPÓLPRACY POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W 

CELU TWORZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Wsparcie projektów systemowych obejmujących   

   zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do    

   podejmowania działalności innowacyjnej : 

• promocja innowacyjności; 

• promocja współpracy nauki i biznesu 

• rozwój systemu brokerów innowacji  

• prowadzenie analiz dot. zmian stanu innowacyjności  

• prowadzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze      

  nietechnologicznym 

BENEFICJENCI 

 1.Jednostki Administracji Publicznej 



PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY  

ROZWÓJ 2014-2020  

IV. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO – BADAWCZEGO 

PI 1a 

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY JEDNOSTKAMI 

NAUKOWYMI A PRZEDSIĘBIORSTWAMI ORAZ SEKTOREM 

PUBLICZNYM  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Finansowanie badań naukowych  

 Rozwój nowoczesnej infrastruktury     

    badawczej sektora nauki  

 Wsparcie międzynarodowych agend   

    badawczych  

 Rozwój kadr sektora B+R 

BENEFICJENCI 

1. Jednostki naukowe i ich konsorcja  

2. Uczelnie i ich konsorcja  

3. Naukowcy, studenci, doktoranci  

4. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek 

naukowych  

5. Instytucje otoczenia biznesu  

6. Jednostki administracji publicznej 



Inteligentne specjalizacje regionalne 

Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako 
strategiczne dla rozwoju województwa śląskiego. 

W praktyce oznacza to, że firmy które działają w branżach wybranych jako Inteligentne Specjalizacje 
Województwa Śląskiego będą miały dodatkowe punkty przy ocenie wniosków o dofinansowanie w 

ramach śląskiego RPO  

Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego to: 
•technologie medyczne, 
•technologie dla energetyki i górnictwa, 
•technologie dla ochrony środowiska, 
•technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
•produkcja i przetwarzanie materiałów, 
•transport i infrastruktura transportowa, 
•przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, 
•nanotechnologie i nanomateriały 



Dofinansowanie na inwestycje 

proekologiczne 



IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020  

PI 4a 

Zwiększona produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 budowa i przebudowa 

infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

 

BENEFICJENCI 

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

• Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; 

• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); 

• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

    leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

• Szkoły wyższe; 

• Organizacje pozarządowe; 

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

• Towarzystwa budownictwa społecznego; 

• Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 

• Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa 

publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 



IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020  

PI 4b 

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

przedsiębiorstw. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

 Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach. 

 Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach. 

 Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i      

 użytkowania energii. 

Wprowadzanie systemów zarządzania energią. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze 

 źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). 

BENEFICJENCI 

• MŚP; 

• Podmioty wdrażające instrumenty 

finansowe. 



IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020  

PI 4g 

Zwiększony udział produkcji 

energii w wysokosprawnej 

kogeneracji. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 
Budowa i modernizacja 

instalacji do produkcji 

energii w wysokosprawnej 

kogeneracji. 

BENEFICJENCI 
• jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia 

jst, 
• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawna, 
•  przedsiębiorcy, 
• organizacje pozarządowe, 
• szkoły wyższe, 
• spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 
• Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach 

partnerstwa publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o 

działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 



I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI   

PI 4.i  

Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii brutto.. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
•przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę: 

- lądowych farm wiatrowych; 

- instalacji na biomasę; 

- instalacji na biogaz; 

- w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy     

wykorzystaniu energii geotermalnej; 

•sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do KSE. 

BENEFICJENCI 

Przedsiębiorcy 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO       

2014-2020  



I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI   

PI 4.ii  

Zwiększona efektywność energetyczna w 

przedsiębiorstwach. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
•przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 

•głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 

•zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; 

•budowa i przebudowa instalacji OZE 

BENEFICJENCI 

duże przedsiębiorstwa 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO       

2014-2020  



I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI   

PI 4.iv  

Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
•budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, 

dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana 

transformatorów; 

•kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze, 

mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii 

BENEFICJENCI 

 

przedsiębiorcy oraz Urzędy 

Regulacji Energetyki 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO       

2014-2020  



I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI   

PI 4.v  

 Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
•przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i 

sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle, 

•likwidacja węzłów grupowych wraz z budową 

przyłączy do istniejących budynków i instalacją 

węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa), 

•budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z 

przyłączami i węzłami ciepłowniczymi 

BENEFICJENCI 

•Jst 

•Podmioty świadczące usługi publiczne 

•przedsiębiorcy 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO       

2014-2020  



Dofinansowanie na inne 

obszary działania 

przedsiębiorstw 



PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020  

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu  

PI 2a  

WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W 

MOZLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO 

INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 Wsparcie budowy, rozbudowy, przebudowy  sieci 

dostępowej o parametrach  co najmniej  30Mb/s 

 

 Wsparcie budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 

szkieletowej i dystrybucyjnej (jako uzupełnienie 

infrastruktury powstałej w latach 2007-2013) 

BENEFICJENCI 

 

1. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni 

2. JST, ich związki lub stowarzyszenia 

(w sytuacji gdy  przedsiębiorcy nie będą  

zainteresowani realizacją inwestycji) 

 



PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020  

II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY URZĄD  

PI 2c  

CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ  INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO  

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i 

informacje sektora publicznego  

 

Cechy projektów   

• realizujące cele publiczne rozszerzające    funkcjonalności 

standardowo dostępne w ramach Publicznych systemów 

teleinformatycznych  

• zwiększające dostępność treści i usług zgodnie ze  standardami 

WCAG 2.0  

BENEFICJENCI 

 

1.     Jednostki naukowe,  

2.     Organizacje pozarządowe, 

3.     Przedsiębiorcy 



www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
www.ncbir.gov.pl  
 
www.mir.gov.pl  
 
www.nauka.gov.pl/horyzont-2020  
 
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm 
 
http://www.scp-slask.pl/ 
 
www.rpo.slaskie.pl 
 

Przydatne strony internetowe 

http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.scp-slask.pl/


Dziękujemy za uwagę 
 

Zapraszamy do kontaktu 
 

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 
 

 


