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Środa z Funduszami… 
 

ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy  
na lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce przez 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



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); 



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 przygotowaniu (status projektu / możliwe zmiany): 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  
Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020; 
Krajowe programy operacyjne; 
 
Prace nad poszczególnymi PO w tym RPO WSL 2014-2020 będą trwać prawdopodobnie 
do końca 2014 r. 



Wsparcie jednostek nauki  
ze środków Unii Europejskiej  

w latach 2014-2020 



 

 

DOFINANSOWANIE NA PROWADZENIE BADAŃ I INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 
 

• Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
 
Typy beneficjentów 
1. Uczelnie;  
2. Jednostki naukowe;  
3. Konsorcja naukowe;  
4. Konsorcja naukowo-przemysłowe. 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych 
zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
- rozwój kluczowej infrastruktury polegającej na budowie/ przebudowie/ modernizacji 
niezbędnej infrastruktury oraz zakupu sprzętu B+R, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy 
obecne zasoby nie są wystarczające, by realizować założone cele badawcze. 
 

 
 
 

 
 
 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 
 
• Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
 
Typy beneficjentów 
1. Konsorcja naukowo-przemysłowe (reprezentowane przez 
przedsiębiorstwa) 

 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 
naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,                
w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej 
wiedzy technicznej związane z wdrażanym produktem lub 
usługą.  
 
 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 
 
• Działanie 1.3 Profesjonalizacja ośrodków innowacji 
 
Typy beneficjentów 
1. Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji 

 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) 
istniejących ośrodków innowacji. 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) 
istniejących ośrodków innowacji poprzez budowę/ przebudowę/ 
modernizację niezbędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R do 
laboratorium, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy obecne zasoby nie są 
wystarczające, by realizować założone cele.  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa II CYFROWE ŚLĄSKIE 
 
• Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
 
Typy beneficjentów 
1. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki oświatowe;  
2. Uczelnie / szkoły wyższe;  
3. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną 

lub zdolność prawną. 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
E-usługi publiczne 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-w szczególności projekty polegające na tworzeniu i wdrażaniu 
systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań publicznych                        
(np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lub 
usprawniających korzystanie z elektronicznych usług publicznych.  
 

 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Cyfrowe zasoby publiczne 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-projekty polegające na digitalizacji lub utworzeniu w formie cyfrowej 
publicznych zasobów, w szczególności kulturowych, naukowych                    
i edukacyjnych, będących w posiadaniu instytucji szczebla 
regionalnego/lokalnego i zapewnieniu otwartego dostępu do tych 
zasobów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji).  

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP 
 
• Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 

 
Typy beneficjentów 
1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;  
2.   Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości.  

 
 

 
 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości poprzez budowę/ przebudowę/ modernizację 
niezbędnej infrastruktury oraz niezbędne wyposażenie, tylko i wyłącznie w przypadku 
rozszerzenia oferty świadczonych usług. 
 
 

 
 
 
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE  
 
2.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo    
-przemysłowe 
 
Typy beneficjentów: 
-konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, 
-konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) 
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa I WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE  
 
Priorytet inwestycyjny  1.2 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań 
i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami 
szkolnictwa wyższego.  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Wsparcie projektów B+R 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań 
naukowych oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych.  
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-programy sektorowe służące realizacji dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, 
istotnych dla rozwoju konkretnych branż/ sektorów gospodarki.  
-programy aplikacyjne polegające na finansowaniu badań przemysłowych lub prac 
rozwojowych, realizowanych przez organizację badawcze we współpracy z konkretnym 
przedsiębiorstwem 
  
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
 
2.3 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 
 
Typy beneficjentów  
1. jednostki naukowe i ich konsorcja  
2. uczelnie i ich konsorcja  
3. naukowcy  
4. studenci  
5. doktoranci  
6. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  
7. instytucje otoczenia biznesu  
 
  
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa IV ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
 
2.3 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 
 
Priorytet inwestycyjny 1.1 
Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia 
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji,                   
w szczególności leżących w interesie Europy  
  
 
 



 
Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Finansowanie badań naukowych  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące: 
-projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, 
realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe (przy czym liderem 
tych projektów jest zawsze jednostka naukowa).  
 
 



 
Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki  
 
Przewiduje się wsparcie kierowane do: 
-wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,                       
o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie 
Drogowej Infrastruktury Badawczej.  
 
 



Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) 
 
Oś priorytetowa I Innowacyjna Polska Wschodnia 
 
Priorytet inwestycyjny 1.2 
 
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci 
współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami 
akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji 
społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, 
klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację. 
 
 
 



Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) 
 
Oś priorytetowa I Innowacyjna Polska Wschodnia 
 
Priorytet inwestycyjny 1.2 
 
Typy beneficjentów 
1. przedsiębiorcy i ich konsorcja; 
2. ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki 
technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii). 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-projekty służące wzmacnianiu zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu 
technologii, głownie w ramach inteligentnych specjalizacji. 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Zwiększenie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług na rzecz 
przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-poszerzenie wachlarza i profesjonalizację usług ośrodków innowacji (np. w zakresie 
praktycznego wprowadzania innowacji, zaawansowanych usług proinnowacyjnych). 
 
Preferowane będą te projekty, ktore angażować będą ośrodki innowacji, jednostki 
naukowe  
 
 



 

DOFINANSOWANIE WSPÓŁPRACY SEKTORA NAUKI I BIZNESU 

 
 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY 
 
• Działanie 7.2  Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej  
• Poddziałanie 7.2.1 Promocja samozatrudnienia 
 
Typy beneficjentów 
       Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.  

 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. następujących 
instrumentów: 
-przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,   
w tym uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,  
-doradztwo (indywidualne i grupowe),  
-coaching,  
-szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność,  
-kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i 
rozwoju firm,  
-wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i 
utrzymanych miejsc pracy. 
  
 
 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
 
Oś priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 
 
• Działanie 8.2 Wzrost transferu wiedzy w regionie 
• Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, 

przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami  
 
Typy beneficjentów 
       Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  
 
  
 
 



Typy operacji: 
 
 
-sieciowanie współpracy i innych form, w tym, m.in.: tworzenie platform współpracy, 
zespołów komercjalizacji, konsorcjów naukowo-przemysłowych  
-staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w 
jednostkach naukowych  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa III WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW  
 
Priorytet inwestycyjny 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 
innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego 
 
Typy beneficjentów: 
1. konsorcja przedsiębiorstw  
2. jednostki naukowe  
3. uczelnie  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów MŚP prowadzących działalność 
produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi.  
 
Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu 
lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym 
ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji.  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-świadczenia usług proinnowacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu.  
 
Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy 
przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w 
programach międzynarodowych  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-zwiększenie partycypacji polskich MŚP oraz jednostek naukowych w międzynarodowych 
programach na rzecz rozwoju innowacyjności oraz wsparcia działalności B+R, takich jak 
Horyzont 2020, COSME.   
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
 
Oś priorytetowa IV  ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO  
Priorytet inwestycyjny 1.2 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i 
podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy.  
 
Typy beneficjentów: 
1. jednostki naukowe i ich konsorcja  
2. uczelnie i ich konsorcja  
3. naukowcy  
4. studenci  
5. doktoranci  
6. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
 
Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-realizację wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez 
zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich. Wsparcie powinno przyczynić 
się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek 
naukowych. 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
 
Rozwój kadr sektora B+R  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-realizację projektów polegających m.in. na:  
a)rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych w jednostkach naukowych 
lub przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowych programów badawczych lub w 
ramach współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie,  
b) wsparciu projektów B+R realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy w 
jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
 
Rozwój kadr sektora B+R  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-realizację projektów polegających m.in. na:  
c) rozwoju kadr B+R poprzez umożliwienie młodym uczonym z całego świata tworzenia 
zespołów naukowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, 
pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego,  
d) rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie 
we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, prowadzonych w zakresie 
rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw,  
 
 
 
  
 
  
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
 
Rozwój kadr sektora B+R  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-realizację projektów polegających m.in. na:  
e) rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R oraz współpracy z 
przedsiębiorstwami,  
f) rozwoju współpracy naukowej polskich i międzynarodowych jednostek naukowych,  
g) wspieraniu aktywności młodych naukowców i tworzeniu platformy wymiany 
doświadczeń poprzez szkolenia, kursy i warsztaty z cenionymi ekspertami z kraju i 
zagranicy.  
 
 
 
  
 
  
 
 



 
 
 
 
 

DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI 
 
 
 
  
 
  
 
 



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
 
Oś priorytetowa III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 
 
Priorytet inwestycyjny 10.2 POPRAWA JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE RÓWNOWAŻNYM W 
CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU I POZIOMU OSIĄGNIĘĆ, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU GRUP 
W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI 
 
Typy beneficjentów: 
- Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego 
- Minister właściwy ds. zdrowia 
- uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 
 
 
 



Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 10.3 będą: 
- szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne oraz ich organy 
prowadzące 
- uczelnie 
- uczniowie, studenci i absolwenci 
- podmioty świadczące usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników            
(w tym m.in. instytucje szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze, szkoły prowadzące kursy 
zawodowe, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia 
ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i 
ustawicznego organizacje pozarządowe). 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz ich 
realizacja, 
-Wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, 
-Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, 
-Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów , 
-Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje, 
-Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności 
społecznej. 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom 
właściwych warunków rozwoju 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
- Zamawianie i realizacja wysokiej jakości, interdyscyplinarnych programów studiów 
doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 
- Wsparcie dla tworzenia wspólnych studiów doktoranckich z jednostkami naukowymi i 
instytutami badawczymi oraz międzynarodowych studiów doktoranckich. 
- Rozwój programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, 
wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji 
rezultatów studiów doktoranckich. 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-Wsparcie realizacji programów studiów w językach obcych 
-- Wsparcie możliwości studiowania w Polsce przez cudzoziemców oraz możliwości 
studiowania w międzynarodowym kontekście przez polskich studentów i doktorantów  
-- Zwiększenie liczby wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy 
naukowej, zawodowej lub artystycznej, uczestniczących w prowadzeniu programów 
kształcenia w polskich uczelniach. 
- Wzmocnienie rozpoznawalności polskich uczelni poprzez wsparcie uzyskiwania 
zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie i programy kształcenia. 
- Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych 
konkursach lub zawodach. 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, 
-Rozwijanie narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym 
-Rozwój kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, 
-Wsparcie procesów konsolidacji uczelni 
-Zagraniczne i krajowe staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące 
kompetencje naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich i doktorantów. 
-Rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni. 



Przykładowe rodzaje projektów: 
Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w 
szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
- Wsparcie systemu kształcenia praktycznego studentów kierunków pielęgniarstwo i 
położnictwo poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki pielęgniarstwa i 
położnictwa. 
- Wsparcie kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarskim i lekarsko – 
dentystycznym poprzez finansowanie programów rozwojowych dla uczelni i instytutów 
badawczych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym 
tworzenie centrów symulacji medycznej. 



 
 
 

 
INNE OBSZARY WSPARCIA UCZELNI 

 



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
 
Oś priorytetowa VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
 
Priorytet inwestycyjny 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 
 
Typy beneficjentów: 
-instytucje kultury, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły                  
i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty 
zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Dziedzictwa UNESCO. 
Wsparcie będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez 
uprawnionych beneficjentów.  



Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
 
-Kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, zachowaniem zabytków              
o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, rozwojem zasobów kultury jako miejsc 
prezentacji dziedzictwa kulturowego , poprzez poprawę standardów funkcjonowania 
instytucji kultury pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego                
w wielu miastach Polski,  
 
-Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. 



UCZELNIE MEDYCZNE W RAMACH 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
 
Oś priorytetowa VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
 
Priorytet inwestycyjny 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 
lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 
 
 



UCZELNIE MEDYCZNE W RAMACH 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
 
Oś priorytetowa VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Priorytet inwestycyjny 9.1 
 
Typy beneficjentów: 
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 
medycznego; 
- podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone 
przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną 
lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia. 
 



Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
 
a) infrastrukturę ratownictwa medycznego 
-wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, 
-modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych 
wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych przyszpitalnych całodobowych lotnisk 
lub lądowisk dla śmigłowców 
-wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych baz lotniczego pogotowia ratunkowego 
(roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych 
w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy; 



Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
 
b) infrastrukturę ponadregionalnych podmiotów leczniczych 
-wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób 
dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno 
– stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, 
doposażenie), 
-wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie 
ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się 
leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie) 
-wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się 
diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej. 
 



UCZELNIE MEDYCZNE W RAMACH 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 
 
Oś priorytetowa II E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD 
 
Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-administracji, elearningu,e-integracji, e-kultury i e-zdrowia. 
 
Typy beneficjentów: 
-Jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, 
-Jednostki naukowe, 
-Państwowe organizacje kultury, 
-Organizacje pozarzadowe,  
-Przedsiębiorstwa.  



UCZELNIE MEDYCZNE W RAMACH 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 
 
Oś priorytetowa II E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD 
 
Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia.  
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-projekty digitalizacyjne w instytucjach, które są w posiadaniu cennych zasobów 
publicznych, w tym kontynuacja finansowania projektów digitalizacyjnych w 
szczególności w polskich instytucjach kultury i nauki, 
-budowę oraz rozwój infrastruktury w celu zapewnienia możliwości przechowywania 
oraz udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki. 



UCZELNIE MEDYCZNE W RAMACH 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 
 
Oś priorytetowa II E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD 
 

Priorytet inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia.  
 

Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług 
świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim 
poziomie edojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie 
elektronicznych usług administracji publicznej, 
-udostępnianie zasobów naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, 
konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności, 
 



STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W RAMACH POPC 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 
 
Oś priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 
 
Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu 
elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 
 
Typy beneficjentów: 
1. beneficjent systemowy 



STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W RAMACH POPC 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 
 
Oś priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 
 
Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu 
elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 
 
Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia 
zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji 
 
 



Przykładowe rodzaje projektów: 
 
E–pionier - opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze 
bazujących na TIK poprzez akcelerację pomysłów zdolnych programistów 
 
Przewiduje się wsparcie obejmujące : 
-wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK do 
rozwiązywania istotnych problemów społecznych i gospodarczych.  
 
Ma ono również na celu podniesienie świadomości społecznej, że zaawansowane 
kompetencje cyfrowe mogą służyć do rozwiązywania ww. problemów oraz podnosić 
konkurencyjność przedsiębiorstw. 
 



 
 
 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW UCZELNI W PROGRAMACH KRAJOWYCH           
I INICJATYWACH KE 



 
 

1. Program HORYZONT 2020 
 
1. Programy krajowe, strategiczne i międzynarodowe NCBiR 

 
2. Inne programy badawcze Unii Europejskiej administrowane przez Dyrekcję 

Generalną ds. Badań i innowacji w Komisji Europejskiej 



Gdzie szukać informacji? 
 



 
Fundusze Europejskie w Polsce    www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
Fundusze Europejskie w woj. śląskim   www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl 
 
Program HORYZONT 2020                                 www.nauka.gov.pl/horyzont-2020 
  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju              www.ncbir.pl 
 
 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020
http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020
http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020
http://www.ncbir.pl/


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


Dziękujemy za uwagę 
 
 
 

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

 
 
 

 


