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

- dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
Katowice, 1 kwietnia 2015 r.



PUNKTY INFORMACYJNE  
FUNDUSZY EUROPEJSKICH



 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna; 

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, 
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS; 

 wszystkie usługi są bezpłatne.



W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;

 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Rybniku i Sosnowcu (wyłonione w drodze otwartego konkursu).



Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:

 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy 
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się 
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów  (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).



Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:

 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418,

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,

 mobilne punkty informacyjne (MPI),

 spotkania informacyjne oraz szkolenia,

 indywidualna konsultacja u klienta.

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl






Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

punktinformacyjny@slaskie.pl

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

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Nowa perspektywa finansowa 
w Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Dotychczasowa obecność funduszy europejskich w Polsce:

• fundusze przedakcesyjne (Phare, SAPARD, ISPA)

• 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL)

• 2007-2013 (RPO WSL, PO KL)

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



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

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

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


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:





Programy Regionalne

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



Unia Europejska 
• Strategia Europa 2020; 
• pakiet rozporządzeń;

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

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

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

• wytyczne, zasady itp.

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



Aktualny stan prac

Zatwierdzone:
Umowa Partnerstwa;
Ustawa wdrożeniowa;
Kontrakt terytorialny;

W dniu 18 grudnia 2014 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzone
zostały również programy krajowe.

W dniu 5 marca br. Zarząd Województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO WSL 2014-2020. Dostępny jest również harmonogram konkursów.

Pierwsze konkursy zaplanowane są na II kwartał 2015 roku.



Wsparcie przedsiębiorczości 
ze środków Unii Europejskiej 

w latach 2014-2020



Zgodnie ze Strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są kluczem
do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Istotne jest skoncentrowanie wsparcia na rozwoju przedsiębiorczości
rozumianej jako zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej
przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te, które
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby młode do 30 roku życia,
osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale
bezrobotne oraz niskowykwalifikowane, a także zwiększenie przeżywalności
nowopowstałych przedsiębiorstw.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.2

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) 

Przewiduje się wsparcie obejmujące: Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 
2013 r. poz. 674, z późn. zm.) realizowane przez powiatowe urzędy pracy. 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Przewiduje się wsparcie obejmujące:

• Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.4

Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
(działania z zakresu outplacement)

Przewiduje się wsparcie obejmujące:

• Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, m.in.
wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej
połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym;

• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności
przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju
przedsiębiorstwa.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.5

Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
poprzez instrumenty finansowe

Przewiduje się wsparcie obejmujące:

• Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;

• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa IX  Włączenie społeczne

Działanie 9.3  Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Przewiduje się wsparcie obejmujące m.in.

• świadczenie zintegrowanych usług doradczych i szkoleniowych na rzecz podmiotów 
należących do sektora ekonomii społecznej,

• udzielanie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw należących do sektora ekonomii 
społecznej,

• wsparcie w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej 
w już istniejących przedsiębiorstwach.



Ścieżka realizacji wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Beneficjent – Operator wsparcia (np. instytucja otoczenia biznesu)

Uczestnik projektu – osoba otwierająca działalność gospodarczą



www.efs.wup-katowice.pl



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Priorytet Inwestycyjny 8II Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez 
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

• instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
(wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo 
i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe);



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Poddziałanie: Premie dla młodych rolników
Zakres wsparcia: pomoc ma formę premii, wypłacanej w dwóch ratach: 80%/20% kwoty
pomocy. Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta warunków
wsparcia, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Druga rata będzie wypłacana
po realizacji biznesplanu.

Beneficjenci: Młodzi rolnicy – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie
gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem (rozpoczęła urządzanie
gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż
na 12 miesięcy przed jego złożeniem).



Inne możliwości wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości



Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu" 

w ramach Działania 6.2. PO KL udzielane są:
• pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
• doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy                           

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

warunki:
• wartość pożyczki: od 10 000 zł do 50 000 zł na osobę;
• oprocentowanie: według stałej stawki równej 1% w skali roku; 
• okres spłaty: do 5 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fundusz-silesia.pl

http://www.fundusz-silesia.pl/


Środki z Funduszu Pracy  - powiatowe urzędy pracy

Art. 46. 1. Starosta z Funduszu Pracy może:
przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane
z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż
6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest
podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych
bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na
jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu;

(ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)



Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
Wysokość dofinansowania: 
• maksymalna kwota dotacji to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia 

(ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale); 

• w przypadku działalności rolniczej wysokość pomocy nie może przekroczyć 7500 
euro; 

- wsparcie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako 
bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
- podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez 
zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel;



Bank Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" 

w ramach Programu udzielane są:
• pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
• pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym 

bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla 
osób, które uzyskały pożyczkę podstawową);

warunki:
• wartość pożyczki: do 20 - krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

(aktualna maksymalna wartość pożyczki: do 78 853,40 zł);
• oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0, 44% w skali roku, na 

dzień 04.03.2015);
• okres spłaty: do 7 lat (84 miesiące);
• możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku;



Bank Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" 

Kto może skorzystać z pożyczki?
• student ostatniego roku studiów wyższych lub
• absolwent szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 

zawodowego albo
• zarejestrowany bezrobotny;

www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

tel. 17 788 18 67
e-mail: marr@marr.com.pl

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych
tel. 17 862 11 66

e-mail: sekretariat@pfpk.com

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
tel. 77 454 25 97

e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

mailto:marr@marr.com.pl
mailto:sekretariat@pfpk.com
mailto:frssek@fundacja.opole.pl


Gdzie szukać informacji?



Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl

Inne: www.parp.gov.pl

www.firma.gov.pl

www.zielonalinia.gov.pl

www.arimr.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.efs.wup-katowice.pl/
http://www.scp-slask.pl/
http://www.firma.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
http://www.zielonalinia.gov.pl/
http://www.arimr.gov.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 Funduszu Spójności.


