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

- dla organizacji pozarządowych

Katowice, 3 grudnia 2014 r.



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);



Główny Punkt Informacyjny



Nasi konsultanci 
podczas  MPI



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


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:



Stan przygotowania Programów krajowych oraz regionalnych:

Ze względu na toczący się proces negocjacji treści programów z Komisją Europejską, wszystkie
informacje dotyczące zapisów RPO jak również krajowych programów operacyjnych, zawarte
w niniejszej prezentacji, są oparte o projekty dokumentów, w związku z powyższym mogą ulegać
dalszym zmianom.

Najnowsza informacja:
Śląskie jest jednym z siedmiu województw, które weszły na tak zwaną szybką ścieżkę negocjacyjną.
Komisja Europejska uznała aktualny projekt RPO WSL jako dojrzały do ostatniej fazy konsultacji
przez poszczególne Dyrekcje Generalne. Tym samym – zakończenie prac nad RPO WSL 2014-2020
spodziewane jest w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Pierwsze konkursy planowane są pod koniec I kwartału 2015





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 organizacji pozarządowych
ze środków Unii Europejskiej 

w latach 2014-2020
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PROGRAM OPERACYJNY 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Budżet Programu: 4,4 mld  EUR

Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych

obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

1. Rynek pracy

2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna

3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników

4. System ochrony zdrowia

5. Dobre rządzenie

6. System edukacji

7. Szkolnictwo wyższe

8. Osoby młode



Priorytet III

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Priorytet I

Osoby młode na rynku pracy

Priorytet IV

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Priorytet V

Pomoc techniczna

Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
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Priorytet I

Osoby młode na rynku pracy

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.6

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie

pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem

społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także

poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy

2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem

instrumentów zwrotnych.

Przykładowe typy projektów:

Treningi aktywnego poszukiwania pracy dla ludzi młodych, personalne zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego, diagnoza wiedzy, opracowanie indywidualnych planów działania;

Staże; Szkolenia; Przygotowanie zawodowe; Dofinansowanie studiów podyplomowych;

Dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji; Pożyczka szkoleniowa; 

Udzielanie pożyczek na rozpoczęcia działalności gospodarczej.



Priorytet I

Osoby młode na rynku pracy

Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą:

• Bank Gospodarstwa Krajowego,

• Powiatowe Urzędy Pracy,

• Ochotnicze Hufce Pracy,

• partnerzy społeczno – gospodarczy,

• organizacje pozarządowe,

• niepubliczne agencje zatrudnienia.

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą:

• osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą

w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET),

• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż bez pracy,

• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż bez pracy w odniesieniu do pożyczek na

rozpoczęcie działalności gospodarczej.



Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8

Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.8 będą:

• Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,

• Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,

• Organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy:

1. Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy.

Przykładowe typy projektów:

1. Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej

samej wartości;

2. Opracowywanie i wdrażanie zmian w zakresie równości szans płci na poziomie legislacyjnym,

w tym przygotowywanie projektów zmian aktów prawnych;

3. Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy

i w dostępie do zatrudnienia (np. programy wspierające przy wyborze ścieżki kariery zawodowej, programy

promujące równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych);

4. Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci.



Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10

Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.10 będą:

• Minister właściwy ds. zdrowia,

• Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,

• Narodowy Fundusz Zdrowia,

• Podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych

(np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),

• Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

• Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej,

• Publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji

zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+.



Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Cel szczegółowy:

1. Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób

negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy.

Przykładowe typy projektów:

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające

m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy

wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej

oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad

pacjentem.

2. Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu

życia.

3. Upowszechnienie idei aktywnego i zdrowego starzenia się.



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.11

Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.11 będą:
Minister właściwy do spraw pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szczegółowy:
1. Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie

do systemowych zmian w polityce rynku pracy.
2. Zwiększenie jakości kształtowania polityki państwa w obszarze rynku pracy.

Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji



Przykładowe typy projektów:
1. Opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług

świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy.
2. Opracowywanie, testowanie i wdrażanie standardów i modeli w zakresie modernizacji

struktur organizacyjnych instytucji rynku pracy oraz instytucji, którym zlecane są usługi
aktywizacyjne.

3. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy m.in. poprzez
opracowanie programów szkoleń dla PSZ, szkolenia, kursy, uzupełnienie wykształcenia.

4. Stworzenie systemu oceny i monitorowania efektywności usług świadczonych przez
instytucje rynku pracy, w tym przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia.

5. Wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie
prowadzonej polityki rynku pracy.

6. Opracowanie i testowanie oraz wdrożenie narzędzi do monitorowania w zakresie
rozwiązań funkcjonujących na rynku pracy.

7. Monitorowanie efektywności instrumentów rynku pracy w odniesieniu do poszczególnych
grup na rynku pracy.



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4

Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.4 będą:
Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
Pełnomocnik rządu ds.. Równego Traktowania,
Pełnomocnik Rządu ds.. Osób Niepełnosprawnych,
Centralny Zarząd Służby Więziennej,
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
Organizacje pozarządowe.

Cel szczegółowy:
1. Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i

zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy.
2. Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym.
3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych

wykluczeniem społecznym.
4. Przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji



Przykładowe typy projektów:
1. Zbudowanie i wdrożenie narzędzi monitorowania jakości (w tym skuteczności,

efektywności, trafności) polityki państwa w obszarze włączania społecznego
i zwalczania ubóstwa.

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji
działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in.. Szkolenia,
specjalizacje, studia, podyplomowe, samokształcenie, superwizja, doradztwo) oraz
kadr publicznych i niepublicznych instytucji działających w ramach innych polityk
sektorowych kluczowych dla włączenia społecznego i walki z ubóstwem.

3. Kompleksowe działania na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz
poprawy wykształcenia i zatrudnienia społeczności romskiej zgodne z krajowymi
strategicznymi ramami na rzecz integracji społecznej Romów.

4. Monitorowanie polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz komplementarności i
spójności w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

5. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania
polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7

Potencjalnymi beneficjentami w PI 9.7 będą:
Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego;
Minister właściwy ds. zdrowia;
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szczegółowy:
1. Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia.

Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji



Przykładowe typy projektów:
1. Wypracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań i standardów związanych

z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę ubóstwa i wykluczenia
społecznego, w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.

2. Opracowanie standardu kształcenia kadr do opieki nad osobami niesamodzielnymi.
3. Rozwój nowych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym,

z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w tym dzieci i młodzieży.

4. Działania projakościowe dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą
w każdym obszarze opieki zdrowotnej (podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, stacjonarnych i całodobowych świadczeń
zdrowotnych innych niż szpitalne, w tym leczenia uzależnień, opieki długoterminowej,
opieki paliatywnej i hospicyjnej).

5. Poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych
dotyczących m.in. zapotrzebowania na kadry medyczne, infrastrukturę oraz
identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej).

6. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi,
jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących podmioty lecznicze.



PRIORYTET INWESTYCYJNY 11.3

Potencjalnymi beneficjentami w PI 11.3 będą:
Minister właściwy ds. administracji publicznej, Minister właściwy ds. sprawiedliwości, Minister

właściwy ds. gospodarki, Minister właściwy ds. budżetu, Minister właściwy ds. pracy, rodziny
i zabezpieczenia społecznego, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, Rządowe
Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd
Zamówień Publicznych.

Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 11.3 będą:
pracownicy administracji publicznej, w szczególności korpus służby cywilnej i pracownicy

samorządowi, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe i partnerzy
społeczni.

Priorytet II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji



Cel szczegółowy:
1. Poprawa procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz

warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru

sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw.
3. Usprawnienie procesu monitorowania wykonywania usług

publicznych oraz doskonalenie jakości świadczenia usług
administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia
działalności gospodarczej.

4. Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich
szczeblach zarządzania państwem.



Przykładowe typy projektów:
1. Uproszczenie obowiązującego prawa w celu ułatwienia warunków rozpoczynania i

wykonywania działalności gospodarczej.
2. Działania zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury sądownictwa oraz

jednostek organizacyjnych prokuratury oraz racjonalnego rozmieszczenia
zasobów ludzkich.

3. Wprowadzenie powszechnego systemu monitorowania wykonywania usług
publicznych oraz doskonalenia jakości świadczonych usług.

4. Wprowadzenie do urzędów administracji publicznej systemów zarządzania
satysfakcją klienta.

5. Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek administracji publicznej w zakresie
orzecznictwa (procedura administracyjna i prawo materialne).

6. Rozwijanie i wdrażanie systemów/narzędzi monitorowania i zarządzania
politykami publicznymi na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.



Priorytet III

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.2

Potencjalnymi beneficjentami w PI 10.2 będą:

• Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego,

• Minister właściwy ds. zdrowia,

• Uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym.

Cel szczegółowy:

1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki,

rynku pracy i społeczeństwa.

2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych

warunków rozwoju.

3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego.

4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach.

5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności

poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków.

- Brak działań bezpośrednio skierowanych do organizacji pozarządowych -



Priorytet IV

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH:

1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH,

2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ,

3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ.



PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH

1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Cel szczegółowy:

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności
polityk publicznych.

Przykładowe typy projektów:

1. Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i

praktyki.

2. Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz

przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki

i praktyki.

Potencjalnymi beneficjentami będą:

• Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz

kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne

instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji

społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy

społeczno-gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne, Indywidualne osoby.



PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH

2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów

mobilności ponadnarodowej.

Przykładowe typy projektów:

1. Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu

Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów.

2. Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę

pracowników, job-shadowing.

Potencjalnymi beneficjentami będą:

• Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji, Administracja publiczna, Publiczne i

niepubliczne instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy

i integracji społecznej, Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie,

Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Inne podmioty publiczne i

prywatne.



PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH

3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Cel szczegółowy:

Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Przykładowe typy projektów:

1. Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie.

2. Import, eksport nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie.

3. Wymiana informacji i doświadczeń.

4. Równoległe tworzenie nowych rozwiązań.

5. Wsparcie sieci współpracy.

Potencjalnymi beneficjentami będą:

• Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz

kontrolę i nadzór nad tymi politykami, Administracja publiczna, Publiczne i niepubliczne

instytucje rynku pracy, Publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej,

Szkoły i placówki systemu oświaty, Uczelnie, Przedsiębiorstwa, Partnerzy społeczni

i gospodarczy, Inne podmioty publiczne i prywatne.



Priorytet V

Pomoc techniczna

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie efektywności procesów wdrażania PO WER i wykorzystania środków EFS poprzez:

- zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie

procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,

- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym,

organizacyjnym i finansowym.

2. Zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce

w latach 2014–2020 oraz celów tematycznych 8–10, określonych w rozporządzeniu ogólnym dla polityki

spójności na lata 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz

ponoszenia wydatków w ramach EFS.

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

- Instytucje pośredniczące PO WER,

- Instytucja Zarządzająca PO WER,

- Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą PO WER,

- Partnerzy społeczno-gospodarczy,

- Organizacje pozarządowe.



Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 8,6 mld  EUR



Priorytet I

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

Priorytet II

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Priorytet III

Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw

Priorytet IV

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Priorytet V

Pomoc techniczna



Wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które

planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy

z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami

naukowymi.

Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od (1) fazy badań, poprzez etap (2) prac

rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Efektem wdrażania osi

powinien być (3) transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i

jedno-

stek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych), jednostki administracji publicznej

(w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację

działań o charakterze systemowym).

Forma wsparcia: dotacja / instrumenty finansowe.

Priorytet I

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 

oraz konsorcja naukowo-przemysłowe



Celem jest wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR:

 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

 kredyt na innowacje technologiczne,

 fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw,

 wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz

fundusze kapitału zalążkowego.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa sektora MSP, fundusze venture capital, sieci aniołów

biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), instytucje otoczenia biznesu wspierające

powstawanie nowych firm innowacyjnych, fundusz funduszy, koordynatorzy klastrów.

Forma wsparcia: instrumenty finansowe, instrumenty mieszane (dotacyjno-zwrotne) oraz dotacje.

Priorytet II

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach



Przykładowe typy projektów:

 wsparcie rozwoju otwartych innowacji,

 wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,

 stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje,

 rozwój i profesjonalizacja usług IOB,

 wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych,

 wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach

międzynarodowych,

 wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,

 wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła

konkurencyjności gospodarki,

 promocja turystyczna Polski.

Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie,

instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji

publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań

o charakterze systemowym.

Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe.

Priorytet III

Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw



Wsparcie jest skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki

naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw.

Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków

infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R.

W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych

na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz

finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze)

uczestniczących w prowadzeniu prac B+R.

Priorytet IV

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego



Przykładowe typy projektów:

 finansowanie badań naukowych

 rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

 wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

 rozwój kadr sektora B+R

Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy,

studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia

biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub

wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne.



Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014-2020
Budżet Programu: 2,3 mld  EUR



Priorytet I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Priorytet II

E- Administracja i otwarty rząd

Priorytet III

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Priorytet VI

Pomoc Techniczna



 Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej
o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy
i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucji zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu,
jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013.

 W uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem
cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu
lub ich brak, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczeniu usług o parametrach
niższych niż 30 Mb/s.

 Zakłada się, że jednym z elementów interwencji będzie m.in. podłączenie do szybkiego internetu
placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych.

Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich

związki i stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie

publiczno-prywatnym.

Priorytet I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu



 Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług
świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług
o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej
platformie elektronicznych usług administracji publicznej. W ramach projektów
realizowane będą również szkolenia stanowiska podnoszące kompetencje urzędników
obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie
nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów
z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub
podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna
uczelnia medyczna.

Priorytet II

E- Administracja i otwarty rząd



Poprawa cyfrowej efektywności urzędów.
Wspierane będzie funkcjonowanie administracji rządowej poprzez
upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych
z tego punktu widzenia, takich jak np. polityka bezpieczeństwa
teleinformatycznego, przetwarzanie danych osobowych, upowszechnienie
systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie oraz
jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.



Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.
1) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego - wspierana będzie

realizacja projektów digitalizacyjnych. Szczególna pomoc będzie ukierunkowana
na obszary z zakresu dostępu danych publicznych, zasobów kultury i nauki.

 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub
przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje
kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub
organizacjami pozarządowymi.

2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora
publicznego – wsparcie mające na celu dostarczenie podmiotom spoza
administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści aplikacji
wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie
będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach
organizacyjnych i biznesowych.

 Beneficjenci: jednostki naukowe, NGO, przedsiębiorcy.



 E – integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększania aktywności oraz jakości korzystania
z internetu.

1) Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji
i aktywizacji – wsparcie kierowane w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych
społeczności, czemu służyć będą lokalne centra aktywności, oferujące dostęp do szybkiego internetu,
odpowiedni sprzęt oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej
wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach,
zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast.
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe i ich partnerstwa.

2) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji – celem działania jest
wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego
z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich
specyficznych potrzeb.
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe, konsorcja powyższych z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie
uniwersytetów trzeciego wieku.

Priorytet III

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa



3) Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia
umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii
cyfrowych, mające na celu eliminowanie barier mentalnych przez podniesienie
świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii
cyfrowych.
Beneficjenci: beneficjent pozakonkursowy.

Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia
zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.
Celem działania jest wykorzystywanie potencjału uzdolnionych studentów
kierunków z zakresu TIK do rozwiązywania istotnych problemów społecznych
i gospodarczych. Wdrażane rozwiązania mają również na celu podniesienie
świadomości społecznej, że zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą służyć
do rozwiązywania ww. podmiotów oraz podnosić konkurencyjność
przedsiębiorstw.

Beneficjenci: beneficjent systemowy.



PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA 

I ŚRODOWISKO



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne

rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy

i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój

dziedzictwa naturalnego i kulturowego

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,

ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez

program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
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OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez 

zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz 

zasobów cyfrowych w regionie.

Przykładowe rodzaje (typy) projektów 

1. E-usługi publiczne. 

2. Cyfrowe zasoby publiczne. 



Typ beneficjentów
Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, 

zaliczane do kategorii: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych; 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; 

5. Organizacje turystyczne; 

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych; 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

8. Uczelnie / szkoły wyższe; 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną; 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji; 

13. Podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

14. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; 



W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają 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.

W ramach 2. typu projektu realizowane będą 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). Digitalizacji, udoskonaleniu lub

utworzeniu w formie cyfrowej podlegać mogą także zasoby administracyjne, np. zasoby mapowe,

należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego cyfrowego dostępu do zdigitalizowanych treści

(wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoby objęte są tajemnicą

ustawowo chronioną). Zasoby te powinny być ponadto udostępnione w otwartym standardzie

plików.



OŚ PRIORYTETOWA IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz

poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez zwiększenie

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze

źródeł konwencjonalnych

Przykładowe rodzaje projektów Budowa i przebudowa infrastruktury

służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych.

Mechanizmy wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)



Typ beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

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

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną; 

5. Szkoły wyższe; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe). 



przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji/infrastruktury

wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także

budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła

wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej.



Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w

infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym

Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa

konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł

konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora

mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa

efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z

odnawialnych źródeł.

Przykładowe rodzaje projektów

1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła

lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych

budynków mieszkalnych;

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.



Mechanizm wdrażania: ZIT

Typ beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;

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

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

5. Szkoły wyższe;

6. Organizacje pozarządowe;

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno –

prywatnego (tzw. projekty hybrydowe)



Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 

Celem działania jest zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł 

kogeneracyjnych. 

Przykładowe rodzaje projektów Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. 

Typ beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i

stowarzyszenia;

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

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną

lub zdolność prawną;

5. Szkoły wyższe;

6. Organizacje pozarządowe;

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;

10. Przedsiębiorcy;

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. projekty

hybrydowe).



OŚ PRIORYTETOWA V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Celem działania jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury.

Przykładowe rodzaje projektów 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z

promocją obiektu.

2. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także zakup trwałego

wyposażenia obiektów instytucji kultury.

mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne

Typ beneficjentów

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;



Typ beneficjentów (cd):

3. Instytucje kultury;

4. Organizacje pozarządowe;

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym celem

jest działalność w zakresie kultury;

7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera;

8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego

(tzw. projekty hybrydowe)



Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

Celem działania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej. 

Przykładowe rodzaje projektów

1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych;

2. Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów

przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych;

3. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych wraz z prowadzeniem

kampanii informacyjno-edukacyjnych).

mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne



Typ beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;

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

4. Organizacje pozarządowe;

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

(tzw. projekty hybrydowe);

7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

8. Parki krajobrazowe i narodowe.



Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. 

Celem działania jest skuteczna i efektywna pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia 

klęsk żywiołowych 

Przykładowe rodzaje projektów Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt 

niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Typ beneficjentów Organizacje pozarządowe 

Grupy docelowe Ochotnicza straż pożarna. 



OŚ PRIORYTETOWA X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych 

Celem działania jest zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług 

na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przykładowe rodzaje projektów:

1. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich na mieszkania 

socjalne, wspomagane i chronione. 

2. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków na potrzeby utworzenia Centrów Usług 

Społecznych. 

Mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne 



Typ beneficjentów

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień

publicznych.

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

5. Organizacje pozarządowe;

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;

8. Instytucje kultury

9. Porozumienia ww. podmiotów;

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

(tzw. projekty hybrydowe).



Działanie: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Celem działania jest rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych. 

Przykładowe rodzaje projektów

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych

problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z

Lokalnego Programu Rewitalizacji

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów

gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu

Rewitalizacji

3. Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji

Mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne 



Typ beneficjentów

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień

publicznych;

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

5. Organizacje pozarządowe;

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, (niewymienione powyżej);

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;

8. Przedsiębiorcy;

9. Instytucje kultury

10. Porozumienia ww. podmiotów;

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

(tzw. projekty hybrydowe).



Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

Celem działania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. 

Przykładowe rodzaje projektów

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich.

2. Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach 

miejskich. 

3. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich. 

Forma finansowania: wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: Pożyczki lub środki 

równoważne



Grupy docelowe

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub

ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień

publicznych;

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

5. Organizacje pozarządowe;

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, (niewymienione powyżej);

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;

8. Przedsiębiorcy;

9. Instytucje kultury

10. Porozumienia ww. podmiotów;

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

(tzw. projekty hybrydowe).



Działanie: 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Celem działania rozwój i wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej inicjowany przez lokalną społeczność.

Przykładowe rodzaje projektów Realizacja projektów inwestycyjnych wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 

Typ beneficjentów

1. Lokalne Grupy Działania;

2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i

stowarzyszenia;

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień

publicznych;

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

6. Organizacje pozarządowe;

7. Przedsiębiorcy;

8. Porozumienia ww. podmiotów;

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. projekty

hybrydowe);



OŚ PRIORYTETOWA XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat ,

wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność

podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze.

Przykładowe rodzaje projektów budowa, przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z

niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu.

Mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne 

Typ beneficjentów

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

3. Organizacje pozarządowe;

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.



Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Celem działania jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego potencjału i 

lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. 

rodzaje projektów 

1. Budowa, przebudowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

2. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych) 

Mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne 

Typ beneficjentów

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem

jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem

jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

4. Organizacje pozarządowe;

5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;



Typ beneficjentów (cd)

6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w

zakresie kształcenia zawodowego);

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

8. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.



Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę 

Celem działania jest wzmocnienie potencjału kreatywnego w regionie poprzez tworzenie i rozwój 

instytucji popularyzujących naukę. 

Rodzaje projektów Budowa, przebudowa i rozwój instytucji popularyzujących naukę wśród

mieszkańców regionu wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu

infrastrukturalnego projektu (w tym usuwanie barier architektonicznych dla osób

niepełnosprawnych)

Typ beneficjentów

1. JST

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub związki i stowarzyszenia zawarte

między nimi.

3. Organizacje pozarządowe

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowanych przez lidera



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Działanie: 9.1 Aktywna integracja

Celem działania jest: Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych

wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności

lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane.

mechanizm wdrażania Zintegrowane inwestycje terytorialne 

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu (K/M),

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (K/M)

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w

programie (K/M)

Liczba inicjatyw społecznych zrealizowanych w ramach programu

Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez parterów społecznych lub organizacje

pozarządowe



Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w 

regionie – projekty pozakonkursowe 

Realizacja założeń „Wieloletniego Regionalnego Planu Działania na rzecz promocji i

upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i

jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”, w tym min.:

• działania edukacyjne mające na celu wzrost zainteresowania społecznego sektorem ekonomii

społecznej w regionie i korzystaniem z jego usług, skierowane do otoczenia ekonomii społecznej

mające na celu promowanie (organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt

studyjnych dla przedstawicieli JST, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy,

organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania itp.

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie

regionalnym i koordynowanie lokalnych kooperatyw,

• wspieranie systemu zachęt oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie stosowania klauzul społecznych

wraz z promocją korzyści płynących z tych rozwiązań i przykładami dobrych praktyk

• kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym m.in. organizowanie targów,

konferencji i spotkań promujących idee ekonomii społecznej i przedsiębiorczość społeczną

• badania i monitorowanie rozwoju obszaru ES na poziomie regionu, w tym m.in. sporządzenie oceny

badającej efektywność podejmowanych form wsparcia, rekomendacje dla współpracy podmiotów

ES, upowszechnienie wyników badań i analiz na rzecz rozwoju obszaru ES w regionie.



Grupy docelowe

- Podmioty ekonomii społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, w tym ośrodki wsparcia

ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy

- Pracownicy administracji publicznej, pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji

społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji pracownicy publicznych służb

zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich)

- Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy,

przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne

- Partnerzy społeczni i gospodarczy



Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – projekty konkursowe

Celem Działania jest: Poprawa szans rozwojowych i spójności społecznej zamieszkujących obszary

peryferyjne.

Typ beneficjentów wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 

wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju 



Granty dla organizacji pozarządowych
w ramach tzw. Programów Wspólnotowych 

na lata 2014-2020 

- wybrane programy wspólnotowe -



Granty Komisji Europejskiej

Komisja wnosi bezpośredni wkład finansowy w formie grantów w

celu wsparcia projektów lub organizacji, które promują interesy Unii

Europejskiej lub przyczyniają się do wdrożenia unijnego programu

lub strategii. Zainteresowane strony mogą ubiegać się o środki

odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków.

http://ec.europa.eu/contracts_grants

Erasmus +, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa



ERASMUS +

1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej

ERASMUS+.

wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe

w całej Europie.

Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów:

• „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe:

• Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci,

• „Młodzież w działaniu”,

• Erasmus Mundus,

• Jean Monnet,

• Tempus.

• Alfa,

• Edulink



Program Erasmus+ będzie wspiera:

• studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za

granicą;

• szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla

pracowników młodzieżowych;

• rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych;

• naukę języków obcych;

• strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych

z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności;

• partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz

rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności

sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach

i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania

i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy

środowiskiem biznesu a szkolnictwem;



Program Erasmus+ będzie wspiera (c.d.):

• potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji

pozaformalnej;

• poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu

sfinansowanie ich studiów w innym kraju;

• przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie;

• wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora

młodzieżowego na całym świecie;

• inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz

reform polityki na szczeblu krajowym;

• właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie

korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej

popularnych dyscyplinach sportu.



Więcej informacji na temat programu ERASMUS+

ec.europa.eu/erasmus-plus 

Twitter: #ErasmusPlus

Facebook: Erasmus+ 

erasmusplus.org.pl/

http://erasmusplus.org.pl/


EUROPA DLA OBYWATELI

Europa dla Obywateli 2014-2020 to kontynuacja realizowanego pod tą samą nazwą

programu w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Program wspiera budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz

wzmacnianie integracji europejskiej.

Większy nacisk zostanie położony na współpracę Komisji Europejskiej z

instytucjami zarządzającymi innymi programami unijnym, w tym zwiększenie

koordynacji tworzonego prawa, aby stawało się ono bardziej przyjazne

obywatelowi.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-

programme-2014-2020/index_en.htm

http://www.europadlaobywateli.pl

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://www.europadlaobywateli.pl/


CELE OGÓLNE:

• przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią

i różnorodnością przez obywateli Unii;

• promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego

i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• zwiększenie świadomości w zakresie pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu

Unii, którym jest wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów, poprzez

stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów;

• zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na

szczeblu Unii poprzez budowanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki

Unii i promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz

wolontariatu na szczeblu Unii.



KREATYWNA EUROPA

program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne

zaplanowany na lata 2014-2020.

Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które

wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013.

Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów:

• Kultura

• Media

• Komponent międzysektorowy - ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom

działającym w sektorach kreatywnych dostęp do kredytów bankowych.

Beneficjenci:

instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną, publiczne, pozarządowe,

prywatne przedsiębiorstwa.



Program wspiera:

• Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi

w sektorze kultury i kreatywnym w UE i poza nią;

• Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać

poza granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność;

• Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym;

• Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące

europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki;

• Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej;

• Rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów

oraz gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform;

• Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami;

• Festiwale filmowe promujące filmy europejskie;

• Międzynarodowe koprodukcje filmowe;

• Budowanie publiczności mające na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost

zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych

wydarzeń;



Program wspiera:

• Europejskie Stolice Kultury i Znak Dziedzictwa Europejskiego;

• Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie literatury, architektury, ochrony

dziedzictwa, kina oraz muzyki rock i pop.

Od 2016 roku Kreatywna Europa będzie dysponować także nowym

instrumentem w formie gwarancji finansowych o łącznej kwocie 121 mln euro

– pomoże to sektorom kultury i kreatywnym w uzyskaniu skuteczniejszego

dostępu do środków finansowych.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020


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 ERASMUS +                                         erasmusplus.org.pl/

Program EUROPA DLA OBYWATELI http://www.europadlaobywateli.pl

Program KREATYWNA EUROPA http://www.program-kultura.eu/kreatywna-
europa-2014-2020

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://erasmusplus.org.pl/
http://www.europadlaobywateli.pl/
http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020


Program współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

www.ngo.slaskie.pl

http://www.ngo.slaskie.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

Zapraszamy do kontaktu

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


