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Fundusze Europejskie 

dla młodych 

przedsiębiorstw

Rzeszów, 17 maja 2018 roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: TIK
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NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Nabór wniosków: czerwiec 2018 r.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

mikro- i małe przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające

z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014;

Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny

projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego;
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c) Prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy ale nie

dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

W tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać

zawieszeniu.

W przypadku powstania wnioskodawcy (podmiotu przekształconego) na

skutek przekształcenia opartego na przepisach KSH (art. 26 §4 oraz tytuł

IV Dział III „Przekształcenia spółek”) do okresu funkcjonowania

wnioskodawcy należy doliczyć okres funkcjonowania podmiotu

przekształcanego.

d) Mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo

główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób

fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą)

na terenie województwa podkarpackiego.

Oddział/siedziba/główne miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzone wpisem we

właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

e) W przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna warunki, o których mowa

pkt c) i d) powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka.

Przyjmuje się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę

cywilna jest data zawarcia umowy spółki.
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RODZAJ POMOCY

7

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis na

podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na

lata 2014 – 2020

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de

minimis.

RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

DOFINANSOWANIU

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie

wnioskodawcy technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelach:

• B2B (Business to Business);

• B2C (Business to Consumer);

• C2C (Consumer to Consumer).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania

umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na

oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Uzasadnienie i szczegółowy opis – pole B.5 Biznesplanu
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Wsparcia nie otrzymają projekty celem realizacji których jest najem,

użyczenie, dzierżawa, oddanie w użytkowanie oraz przekazanie

w jakiejkolwiek innej formie infrastruktury nabytej lub wytworzonej

w ramach projektu. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu

winna być wykorzystywana wyłącznie przez beneficjenta pomocy.

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić po złożeniu wniosku o

dofinansowanie.

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN,

POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80 %

wydatków kwalifikowalnych. 
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MAKSYMALNA KWOTA DOFINASOWANIA

Wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej

pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie

bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie

może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR (100 000

EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą

w sektorze transportu drogowego towarów).

Pomoc de minimis uzyskana w latach 2016, 2017 i 2018 + pomoc wnioskowana

= max. 200 000 Euro/ 100 000 Euro

Równowartość pomocy w EUR ustala się wg kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Katalog wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane, a także

zasady ponoszenia wydatków zostały określone w Wytycznych Instytucji

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz

2. Środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie

refundacji.

3. Kwalifikowane są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po złożeniu

wniosku o dofinansowanie.

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz
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Wydatki kwalifikowalne:

1. nabycie nowego sprzętu informatycznego na stałe zainstalowanego w projekcie

i ściśle związanego z realizacją projektu, pod warunkiem, że sprzęt ten będzie

włączony w rejestr środków trwałych Beneficjenta, a wydatki te będą traktowane

jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości;

Wydatki kwalifikowalne c.d.

2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub 

praw autorskich do: 

− oprogramowania bezpośrednio związanego z wdrażaną

technologią/świadczeniem usług drogą elektroniczną (nie będące same w

sobie produktem/usługą) oraz jego wdrożenie, w tym w szczególności

wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych,

optymalizacyjnych itp.,

− oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów

teleinformatycznych (w tym: firewall, systemy IDS/IPS, oprogramowanie

antywirusowe),

− oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych

informacji i poświadczania tożsamości,
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Wydatki kwalifikowalne c.d.

pod warunkiem, że będą:

• wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

• podlegać amortyzacji;

• nabyte od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą na warunkach rynkowych;

• Stanowiły majątek Beneficjenta oraz pozostaną związane z projektem co

najmniej przez okres trwałości;

3. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowego sprzętu

informatycznego (wskazanego w pkt.1) i wartości niematerialnych i prawnych

(wskazanych w pkt. 2), do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy

leasingu;

Wydatki kwalifikowalne c.d.

4. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją

i konfiguracją infrastruktury technicznej i oprogramowania;

5. Zakup usług tłumaczeniowych, usług doradczych o charakterze prawnym

świadczonych przez doradców zewnętrznych, bezpośrednio związanych

z wdrażaną technologią, przy czym usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani

okresowego, nie mogą być też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi

przedsiębiorstwa.



2018-05-22

9

Wydatki niekwalifikowalne:

1. nabycie używanych środków trwałych;

2. nabycie robót i materiałów budowlanych;

3. nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty);

4. nabycie środków transportu;

5. dzierżawa, najem gruntów, budynków, lokali, pozostałych środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych;

6. wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

(m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy,

opinia o innowacyjności);

7. wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne;

8. tworzenie stron internetowych służących wyłącznie celom informacyjnym

i promocyjnym;

Wydatki niekwalifikowalne c.d.:

9. opłaty za usługi, tj. prowadzenie serwisu www, kont poczty elektronicznej,

utrzymanie/hosting/kolokacja serwerów, rejestracja i utrzymanie domen,

aktualizacja treści cyfrowej;

10.wydatki poniesione na rutynowe czynności związane jedynie z np.: obsługą

istniejących systemów, usuwaniem błędów z systemów (debugging);

11.wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego;

12.wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i bieżącą eksploatację po

zakończeniu etapu realizacji projektu;

13.koszty bieżących napraw sprzętu;

14.dzierżawa łączy,
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Wydatki niekwalifikowalne c.d.:

15. wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament);

16.zakup, dzierżawa domeny;

17.koszty osobowe – wynagrodzenia;

18.wkład niepieniężny;

19.zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

20.zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą

zakupionego sprzętu informatycznego;

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi

posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane

z realizacją projektu.

Dokument – załącznik nr 6 do wniosku

Opis – pole B.2 biznesplanu



2018-05-22

11

PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW

Ocena przeprowadzana jest w dwóch etapach:

a) ocena formalna (do 90 dni kalendarzowych + 60), 

b) ocena merytoryczna (do 60 dni kalendarzowych + 30).

Udzielanie informacji

1. W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień

w kwestiach dotyczących konkursu Instytucja Organizująca Konkurs

udziela indywidualnej odpowiedzi na zapytanie wnioskodawcy. Zapytania

można składać:

1) drogą elektroniczną na adres: dwp@podkarpackie.pl,

2) na numer fax: 17 747 61 17,

3) na numer: 17 747 61 07, 17 747 61 41, 17 747 61 44.

2. W kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO

informacje udzielane są pod nr tel. 17 747 61 52, 17 747 61 39.

mailto:dwp@podkarpackie.pl
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:

a) Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające

z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014;

b) Posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego;

c) Prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 12 miesiący na moment

złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność

wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu.

d) Mające siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania

działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.
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RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

• inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 

znacznie ulepszonych produktów albo usług.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia prowadzące wyłącznie

do zwiększenia mocy produkcyjnych.

• Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w

szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i

urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na

rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu wynosi: 

a) pomoc de minimis - 70%,

b)    regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie zasadami tj.

• mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

• średnie przedsiębiorstwo – 60%.
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KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH 

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub 

ulepszonego produktu/usługi:

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN,

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub

ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R 

w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014 - 2020: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projekt: 100 000 PLN,

• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 PLN.

Kwalifikowalne są wydatki mające charakter inwestycyjny, które mogą być poniesione na:

• nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych

z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych

Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie

z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

• gruntem,

• budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego

oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego,

• środkiem transportu,

• wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym,

• wyposażeniem technicznym dla prac biurowych,

• narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym,

WYDATKI KWALIFIKOWANE 
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WYDATKI KWALIFIKOWANE 

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji

oraz praw autorskich;

• spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych

do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy

leasingu;

• koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie

przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów

i usług.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 

Wydatki niekwalifikowalne stanowią wydatki niewyszczególnione w ramach wydatków

kwalifikowalnych. Przykłady wydatków niekwalifikowalnych:

• nabycie używanych środków trwałych;

• nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym gruntów);

• nabycie środków transportu;

• wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu;
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NABÓR WNIOSKÓW – PAŹDZIERNIK 2018 R.

Pomoc udzielana jest podmiotom realizującym 

inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.

Zmiana lokalizacji projektu przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie nie jest dopuszczalna

Program Operacyjny  

Polska Wschodnia  

na lata 2014 – 2020
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INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Polska Agencja
Rozwoju  

Przedsiębiorczości

Centrum Unijnych  
Projektów  
Transportowych

PO PW 2014-2020

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

JAKIE WSPARCIE?

W ramach Platform startowych zapewnione zostanie indywidualne
wsparcie dla innowacyjnych startupów obejmujące usługi niezbędne do
przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Za animację, tj. przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach
Platform odpowiedzialne będą ośrodki innowacji.

Obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie, który wyłoni ośrodki 
odpowiedzialne za selekcję pomysłów – październik 2018 r.
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PO PW 2014-2020

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

JAKIE WSPARCIE?

1. Merytoryczna pomoc w rozwoju pomysłu:

• mentoring (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe)
• coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny)
• dostęp  do stanowisk pracy, usługi księgowe i doradcze
• inne usługi niezbędne do rozwoju biznesu wynikające z zapotrzebowania

danego start-upu (m.in. badania marketingowe, weryfikowanie kanałów
sprzedaży, wsparcie organizacyjne)

• Okres inkubacji i prac na rozwojem pomysłu maksymalnie do 10 miesięcy

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH 

POMYSŁÓW

PO PW 2014-2020

Dla kogo?

Oferta Platform startowych skierowana będzie do osób, chcących uruchomić 

i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do 

Platformy startowej pomysł bądź koncepcję, w szczególności do 

absolwentów szkół wyższych oraz studentów

ostatnich lat studiów. Premiowane będą pomysły zgłoszone przez osoby

do 35. roku życia.

Pomysłodawcą może być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak również zespół 

osób fizycznych. W naborze nie mogą być przedstawiane pomysły, które są już 

przedmiotem działalności gospodarczej. Innowacyjność, potencjał rynkowy, 

opłacalność – to podstawowe kryteria, którymi kierują się zespoły ekspertów 

oceniających wnioski.
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Działanie 1.1.2 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

PO PW 2014-2020

Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w Platformie

startowej w ramach Poddziałania 1.1.1, tj. utworzą produkt w oparciu o

opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy, będą mogły

uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swojej działalności

Nabór wniosków nie jest planowany w 2018 r.

Działanie 1.1.2 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

PO PW 2014-2020

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja

na początkową działalność firmy. 

Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza 

sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w 

ramach Platformy startowej

Minimalna wartość projektu – 50 tys. PLN

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych - 800 tys. PLN 
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PO PW 2014-2020

WSPARCIE ROZWOJU  

START-UPu

• bezzwrotna dotacja  

na rozwój

• realizacja modelu  

biznesowego

• pierwsza sprzedaż  

produktów/usług na  

rynku

ROZWÓJ POMYSŁÓW  

I TESTOWANIE RYNKU

• usługi biznesowe,  

marketingowe i  

technologiczne

• mentoring biznesowy

NABÓR POMYSŁÓW  

NA INNOWACYJNY  

BIZNES

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

SCHEMAT WSPARCIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014–2020

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.2 Instrumenty finansowe

Typ projektu: Rozwój MŚP
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Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert 

szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu 

lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie 

zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 

250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 

milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR 

interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i 

doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a 

przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane 

według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z 

dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Najważniejsze założenia Podmiotowego Systemu 

Finansowania Usług

Wsparcie 
wyłącznie dla 

MŚP

Podejście 
popytowe –

przedsiębiorca 
decyduje

Wybór usług 
wyłącznie z 

BUR

Brak projektów 
w rozumieniu 

PO KL

Refundacja 
części kosztów 

szkolenia
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MŚP

• Wybór oferty szkoleniowej z Bazy Usług 
Rozwojowych

MŚP-
Operator

• Podpisanie promesy

MŚP

• Realizacja usługi rozwojowej – udział pracowników w 
usłudze (podpisanie umowy z firma realizującą 
usługę)

Podmiotowy System Finansowania Usług 
w województwie podkarpackim

Firma 
szkoleniowa-

MŚP

• Ocena usługi, faktura za zrealizowaną usługę 
wystawiona przez firmę świadczącą usługę 
rozwojową

MŚP

• Płatność za usługę rozwojową

MŚP-
Operator

• Refundacja części kosztów poniesionych za usługę 
rozwojową

Podmiotowy System Finansowania Usług 
w województwie podkarpackim
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Podmiotowy System Finansowania Usług 
w województwie podkarpackim

Działanie 7.5 RPO WP 2014-2020 alokacja 
9 331 094 euro - WUP Rzeszów IP dla 
działania

WUP wybiera operatorów wsparcia w 
ramach PSF

Operatorzy realizować będą projekty –
promocja, informacja, podpisywanie 
promes, monitoring wypłata refundacji…

Podmiotowy System Finansowania Usług 
w województwie podkarpackim



2018-05-22

26

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH  

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

zapytaj@podkarpackie.pl

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY  

FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel.: 17 747 64 15, 17 747 6482

czynny:

pn. 730 - 1800, wt - pt 730  – 1530

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH  

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE  

FUNDUSZY EUROPEJSKICH

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku,

Przemyślu, Krośnie  

czynne:

pn. 730 - 1800, wt - pt 730  – 1530

mailto:gpi@podkarpackie.pl
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
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ŹRÓDŁA INFORMACJI:

Portal Funduszy  

Europejskich

http://www.fundusze
europejskie.gov.pl/

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
- Rzeszów – Krosno – Mielec – Przemyśl – Sanok – Tarnobrzeg -

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  
zapytaj@podkarpackie.pl 

www.fundusze.podkarpackie.pl

mailto:zapytaj@podkarpackie.pl
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/

