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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

Polityki unijne

• powstała jako pierwsza wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej. 
Obejmuje m.in. leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwoPOLITYKA ROLNA

• poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom 
gospodarek państw członkowskich dąży do zmniejszenia różnic w 
poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE. Jej 
instrumentem są Fundusze Europejskie

POLITYKA 
SPÓJNOŚCI 

• jej celem jest zarządzanie wspólnymi zasobami, umożliwia 
wszystkim europejskim flotom równy dostęp do wód i łowisk UE

POLITYKA 
RYBOŁÓWSTWA 

• promuje działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych 
krajów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, programy sprzyjają 
zawiązywaniu partnerstw pomiędzy podmiotami z całej Europy

WSPÓŁPRACA 
TERYTORIALNA 
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Fundusze unijne

• środki mające na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. 
Realizowane są przede wszystkim dzięki dwóm funduszom 
strukturalnym oraz Funduszowi Spójności

FUNDUSZE 
EUROPEJSKIE

• został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc 
pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej. Najczęściej 
kojarzy się z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, 
wspieraniem zatrudnienia itp. 

EUROPEJSKI 
FUNDUSZ 

SPOŁECZNY 

• największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a 
dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów 
bogatszych, lepiej rozwiniętych

EUROPEJSKI 
FUNDUSZ ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

Fundusze unijne

• wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Jest instrumentem 
polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do 
funduszy strukturalnych. Pomoc otrzymują kraje, a nie regiony

FUNDUSZ 
SPÓJNOŚCI

• wieloletni budżet zawierający określenie najważniejszych 
priorytetów na kolejne 7 lat i maksymalną kwoty, jaką Unia 
Europejska może na nie wydać. 

PERSPEKTYWA 
FINANSOWA 
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Programy i ich części

• jeden z najważniejszych dokumentów z punktu widzenia absorpcji 
środków unijnych. Zawiera całość spójnych priorytetów 
strategicznych. Może przyjmować formę krajową lub regionalną. 

PROGRAM

• część składowa programu operacyjnego, w ramach której można 
starać się o dofinansowanie na realizację projektów. Jego opis 
zawiera m.in. typy projektów, typy beneficjentów, maksymalne i 
minimalne kwoty dofinansowania

DZIAŁANIE

• najmniejsza dająca się wyodrębnić jednostka stanowiąca przedmiot 
pomocy. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania, będące 
przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu.

PROJEKT

INSTYTUCJE

• właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, 
odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji 
programu. Może przekazać realizację części swoich zadań 
Instytucjom Pośredniczącym

INSTYTUCJA 
ZARZĄDZAJĄCA 

• do niej instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z 
zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu, odnoszącą się 
do priorytetu, działania albo projektu

INSTYTUCJA 
POŚREDNICZĄCA 

• może zarządzać konkretnym działaniem lub priorytetem, jeśli zleci 
jej to odpowiednia instytucja pośrednicząca.

INSTYTUCJA 
WDRAŻAJĄCA 

• instytucja lub organ publiczny szczebla krajowego, regionalnego lub 
lokalnego wyznaczony dla każdego programu operacyjnego i 
odpowiedzialny za weryfikację skutecznego funkcjonowania systemu 
zarządzania i kontroli 

INSTYTUCJA 
AUDYTOWA 
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CYKL ŻYCIA PROJEKTU

• osoba fizyczna lub osoba prawna, korzystająca z publicznych 
środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu

BENEFICJENT

• dokument przygotowywany w celu otrzymania dofinansowania z 
Funduszy Europejskich. Jest pisemnie wyrażoną formą prezentującą 
pomysł na projekt. Określa m.in.: cel projektu, podejmowane 
działanie, uzasadnienie, budżet, harmonogram realizacji

WNIOSEK O 
DOFINANSOWANIE 

• jej przedmiotem jest realizacja zaproponowanego projektu tak, jak 
to opisano we Wniosku o dofinansowanie. Opisuje zobowiązania i 
uprawnienia oraz dokładny harmonogram realizacji projektu i 
budżet. Zawiera ona również m. in. szczegóły rozliczania czy 
promocji projektu

UMOWA O 
DOFINANSOWANIE 

CYKL ŻYCIA PROJEKTU

• dokument zawierający sprawozdanie z finansowego i rzeczowego 
przebiegu projektu. Jego regularne składanie jest niezbędnym 
warunkiem otrzymywania kolejnych transzy dofinansowania

WNIOSEK O 
PŁATNOŚĆ 

• zasady określające, które wydatki poniesione podczas prowadzenia 
projektu kwalifikują się do sfinansowania w ramach udzielonego im 
dofinansowania, a które muszą być sfinansowane ze środków 
własnych

KWALIFIKOWALNOŚĆ 
WYDATKÓW 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

Europa 2020

Wspólne Ramy Strategiczne

Pakiet Rozporządzeń

DOKUMENTY NA POZIOMIE UNIJNYM:POLITYKA SPÓJNOŚCI 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

Krajowe Programy Reform

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020)

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności (DSRK)

9 strategii zintegrowanych

DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM:POLITYKA SPÓJNOŚCI 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

Umowa Partnerstwa

Ustawa wdrożeniowa

Programy Operacyjne

Kontrakty terytorialne

DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM:POLITYKA SPÓJNOŚCI 

weszła w życie 13 września 2014 r.

zatwierdzona przez KE w dn. 23 maja 2014 r.
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

Szczegółowe Opisy Priorytetów

Procedury konkursowe

Harmonogramy konkursów

Wzory dokumentów

DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM:POLITYKA SPÓJNOŚCI 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

PARTNERSTWA

PROMOWANIA RÓWNOUPRAWNIENIA

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POLITYKI PRZESTRZENNEJ

NIEDYSKRYMINACJI

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY WYNIKAJĄCE 
Z UMOWY PARTNERSTWA:
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

KONCENTRACJA TEMATYCZNA

KOORDYNACJA

KOMPLEMENTARNOŚĆ

DECENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA

DODATKOWOŚĆ

ZWIĘKSZENIE WYMIARU TERYTORIALNEGO

REGUŁY PROGRAMOWANIA WYNIKAJĄCE 
Z  UMOWY PARTNERSTWA:

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

ALOKACJA FINANSOWA:

� Z polityki spójności – 82,3 mld euro + ponad 252
mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży =
łącznie 82,5 mld euro na polityk ę spójno ści

� W ramach programów operacyjnych – ponad 77,5
mld euro

� Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – ok 700 mln euro
� Ok. 4,1 mld euro instrument zarządzany przez KE - Łącząc Europę
� Ok. 474,5 mld euro – z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Potrzebującym (FEAD)
� Pomoc techniczna – ok 287 mln euro
� Dodatkowe fundusze na działania innowacyjne w dziedzinie

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich - ok 71 mln euro

CELE TEMATYCZNE:

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

1

2

3

4

5

wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji

zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii  informacyjnych i komunikacyjnych 

wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach

promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

9 989 mln euro

3 082 mln euro

9 401 mln euro

9 189 mln euro

1 383 mln euro
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CELE TEMATYCZNE:

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

6

7

8

9

10

11

promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

8 818 mln euro

23 796 mln euro

5 560 mln euro

6 366 mln euro

4 018 mln euro

zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników

promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją

inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

189 mln euro

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI:

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBACKA:

Infrastruktura i Środowisko EFRR,FS
Inteligentny Rozwój EFRR
Wiedza, Edukacja, Rozwój EFS
Polska Cyfrowa EFRR
Polska Wschodnia EFRR
Pomoc Techniczna                  FS
Europejska Współpraca Terytorialna EFRR
Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  EFRRW 
Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju

Zarządy województw

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH:

Infrastruktura i Środowisko 27 513, 9 mln €

Inteligentny Rozwój        8 614,1 mln €

Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 419,3 mln €

Polska Cyfrowa                2 255,6 mln €

Polska Wschodnia 2 117,2 mln €

Pomoc Techniczna                   700,1 mln €

Europejska Współpraca Terytorialna                   700,0 mln €

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH:

31,28 mld € EFRR + EFS
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:

Zdrowe 
społeczeństwo

Technologie 
inżynierii 

medycznej, w tym 
biotechnologie 

medyczne

Diagnostyka i 
terapia chorób 
cywilizacyjnych 

oraz w medycynie 
spersonalizowanej

Wytwarzanie 
produktów 
leczniczych

Biogospodarka 
rolno-

spożywcza, 
leśno-drzewna i 
środowiskowa

Innowacyjne 
technologie, 

procesy i produkty 
sektora rolno-
spożywczego i 

leśno-drzewnego

Zdrowa żywność     
(o wysokiej jakości i 

ekologiczności 
produkcji)

Biotechnologiczne 
procesy i produkty 

chemii 
specjalistycznej 
oraz inżynierii 

środowiska

Zrównoważona 
energetyka

Wysokosprawne, 
niskoemisyjne i 

zintegrowane układy 
wytwarzania, 

magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji 

energii

Inteligentne i 
energooszczędne 

budownictwo

Rozwiązania 
transportowe 

przyjazne 
środowisku

Surowce naturalne        
i gospodarka 

odpadami

Nowoczesne technologie 
pozyskiwania przetwórstwa 
i wykorzystania surowców 

naturalnych oraz 
wytwarzanie ich 

substybutów

Minimalizacja 
wytwarzania odpadów, w 

tym niezdatnych do 
przetworzenia oraz 

wykorzystanie 
materiałowe i 

energetyczne odpadów

Innowacyjne technologie 
przetwarzania i 

odzyskiwania wody oraz 
zmniejszające jej zużycie

Innowacyjne 
technologie  

i procesy 
przemysłowe

Wielofunkcyjne materiały 
i kompozyty o 

zaawansowanych 
właściwościach, w tym 

nanoprocesy i 
nanoprodukty

Sensory (w tym 
biosensory) i inteligentne 

sieci sensorowe

Inteligentne sieci i 
technologie 

geoinformacyjne

Elektronika oparta na 
polimerach 

przewodzących

Automatyzacja i 
robotyka procesów 
technologicznych

Optoelektroniczne 
systemy i materiały

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:

Inteligentna specjalizacja 
wiodąca

Lotnictwo i 
kosmonautyka

- Przemysł lotniczy
- Sektor IT
- Odlewnictwo
- Przemysł 
eletromaszynowy
- Szkolnictwo wyższe

Inteligentna specjalizacja wiodąca

Jakość życia
- Produkcja i przetwórstwo żywności 
najwyższej jakości biologicznej i 
zdrowotnej
- Ekologiczne i zrównoważone rolnictwo 
i przetwórstwo
- Produkty regionalne i tradycyjne
- Zrównoważona i odpowiedzialne 
turystyka
- Zdrowie (kliniki, sanatoria, domy 
seniora)
- eko-technologie: odnawialne źródła 
energii, energooszczędne budownictwo, 
inteligentne budynki

Inteligentna specjalizacja 
wspomagająca

Informatyka i 
telekomunikacja

- Szerokopasmowy 
internet

- e-usługi
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAMY KRAJOWE
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020
(projekt przyjęty przez KE, w dniu 12 lutego 2015 roku)

WSPARCIE W RAMACH RPO WP

CELE

przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 
w dniu 3 marca 2015 r. (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 910 z 

dnia 12 lutego 2015 r. przyjmująca RPO WP 2014-2020),

najważniejszy instrument polityki rozwoju regionu dla obecnej perspektywy 
finansowej,

budżet: 2 114,2 mln euro (EFRR - 1 519,5 mln euro, 
EFS - 594,7 mln euro),

10 osi priorytetowych: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Cyfrowe 
Podkarpacie, Czysta energia, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, Infrastruktura komunikacyjna, Spójność przestrzenna i społeczna, 
Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie, Pomoc techniczna.  
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DLA KOGO PROGRAM

Przedsiębiorstwa,

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

Jednostki sektora finansów publicznych,

Służby publiczne inne niż administracja,

Instytucje ochrony zdrowia,

Instytucje wspierające biznes,

Instytucje nauki,

Instytucje edukacyjne,

Partnerstwa np. Sieci/grupy przedsiębiorstw (klastry), konsorcja naukowo-przemysłowe, partnerstwa Publiczno-Prywatne,

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• m.in. wspierające przedsiębiorców, infrastrukturę 
telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po 
przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy 
infrastrukturę ochrony zdrowia.

Działania 
inwestycyjne 

• m.in. kierowane do osób chcących założyć własną firmę lub 
podnieść swoje kwalifikacje, mające na celu właściwe 
ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse 
absolwentów na znalezienie pracy, a także promujące 
nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami i naukowcami

Działania 
wspierające 
rynek pracy 
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SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU

DOTACJA

INSTRUMENTY 
FINANSOWE 

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014 – 2020
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DLA KOGO PROGRAM

Jednostki samorządu terytorialnego,

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

Administracja publiczna,

Służby publiczne inne niż administracja,

Instytucje ochrony zdrowia,

Instytucje kultury, nauki i edukacji,

Duże przedsiębiorstwa,

Małe i średnie przedsiębiorstwa,

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Rozbudowa dróg krajowych i kolei w sieci TEN-T i poza nią,

• Drogi krajowe w miastach, obwodnice i trasy wylotowe,

• Ekologiczny transport miejski – tabor szynowy, trolejbusowy i autobusowy, kolej 
aglomeracyjna,

• Lepsza infrastruktura śródlądowa i portowa,

• Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i kolejowym,

• Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – m.in. doposażenie jednostek nadzoru nad 
ruchem drogowym i służb ratowniczych

TRANSPORT

• Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

• Instalacje do odzysku i recyklingu odpadów, infrastruktura w zakresie systemów selektywnego 
zbierania odpadów,

• Zmniejszanie ryzyka powodzi i suszy,

• Zagospodarowanie wód opadowych w szczególności na obszarach miejskich,

• Ochrona brzegów morskich, rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,

• Ochrona wybranych gatunków i siedlisk na terenach Parków Narodowych, obszarów Natura 2000 
oraz w korytarzach ekologicznych i w miejscach występowania zagrożonych 
gatunków,

• Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych dzięki 
rekultywacji na cele środowiskowe terenów zanieczyszczonych/zdegradowanych.

ŚRODOWISKO
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CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Odnawialne źródła energii – farmy wiatrowe, instalacje wykorzystujące biomasę, biogaz, wodę, słońce oraz 
energię geotermalną,

• Energooszczędna gospodarka w miastach i przedsiębiorstwach,

• Przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie oraz systemów 
zarządzania energią w firmach,

• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych i wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych,

• Rozbudowa i modernizacja przesyłania, magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego.

ENERGETYKA

• Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
i zasobów kultury,

• Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej 
powiązanej z dziedzictwem kulturowym,

• Remont bądź zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji 
artystycznej.

KULTURA

• Nowoczesne szpitale ponadregionalne i laboratoria medyczne, w tym diagnostyka chorób 
aktywności zawodowej,

• Ratownictwo medyczne: nowe oddziały ratunkowe w szpitalach, lotniska lub lądowiska, 
bazy lotniczego pogotowia 
ratunkowego.

ZDROWIE

ALOKACJA ŚRODKÓW
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SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU

DOTACJA

INSTRUMENTY FINANSOWE 
(w zakresie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, efektywności energetycznej 
w przedsiębiorstwach i mieszkalnictwie 
oraz ewentualnie w obszarze termicznego 
unieszkodliwiania odpadów).

PRZYKŁADY PLANOWANYCH EFEKTÓW

950 km nowych dróg,

120 oczyszczalni ścieków,

298 pojazdów komunikacji miejskiej,

591 km gazociągów,

50% udział odpadów selektywnie zebranych.
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Program Operacyjny
POLSKA CYFROWA
na lata 2014 – 2020

DLA KOGO PROGRAM

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, 

Jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe 
lub przez nie nadzorowane,

Jednostki naukowe,

Państwowe organizacje kultury,

Organizacje pozarządowe,

Instytucje kultury, nauki i edukacji.
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CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s,

• Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy 
dostęp do internetu,

• Dostarczanie usług dostępu do internetu o parametrach niższych niż 30 Mb/s.

POWSZECHNY DOSTĘP 
DO SZYBKIEGO 

INTERNETU

• Uporządkowanie rejestrów publicznych oraz zapewnienie ich interoperacyjności,

• Optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej,

• Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

PODNIESIENIE 
DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI 
E-USŁUG PUBLICZNYCH

• Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego,

• Przetwarzanie danych osobowych,

• Upowszechnienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP,

• Standaryzacja kluczowych interfejsów między modułami wykorzystywanego oprogramowania,

• Zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług 
administracji publicznej,

• Zapewnienie otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego,

• Kwalifikacje kadr IT.

POPRAWA CYFROWEJ 
EFEKTYWNOŚCI 

URZĘDÓW

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Opisywanie ISP metadanymi według standardów zaproponowanych przez ministra właściwego ds. informatyzacji,

• Dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy,

• Powiązanie systemów dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi,

• Poprawę jakości danych,

• Udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) 
oraz repozytoriów z danymi surowymi,

• Poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0,

• Zapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych,

• Zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP,

• Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania,

• Digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki,

• Budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji.

ZWIĘKSZENIE 
DOSTĘPNOŚCI I 

WYKORZYSTANIA 
INFORMACJI SEKTORA 

PUBLICZNEGO

• Naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość,               e-deklaracje, e-handel, e–
konsultacje społeczne, kontakty międzyludzkie, pomoc w uzyskaniu profilu zaufanego, e-zdrowie itp.),

• Udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do zgłaszanych potrzeb,

• E–pionier - opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze bazujących na TIK poprzez akcelerację 
pomysłów zdolnych programistów

CYFROWE 
KOMPETENCJE 

SPOŁECZEŃSTWA
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ALOKACJA ŚRODKÓW

SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU

Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie wydatki 
kwalifikowane. 

Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki 
niekwalifikowalne związane z realizacją projektu.

W ramach projektów PO PC możliwe jest kwalifikowanie 
wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na zasadzie cross-financingu.

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii 
wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji 
danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w 
ramach POPC.
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PRZYKŁADY PLANOWANYCH EFEKTÓW

infrastruktura szerokopasmowa 
umożliwiająca dostęp do szybkiego 

Internetu

zwiększenie puli usług publicznych 
dostępnych drogą elektroniczną

projekty zachęcające ludzi do 
korzystania z Internetu i zwiększające 

ich cyfrowe kompetencje

Program Operacyjny
INTELIGENTY ROZWÓJ

na lata 2014 – 2020
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DLA KOGO PROGRAM

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

Przedsiębiorstwa duże,

Konsorcja przedsiębiorstw,

Jednostki naukowe,

Konsorcja jednostek naukowych,

Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,

Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),

Instytucje otoczenia biznesu,

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych,

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe,

Podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,

Podmioty publiczne i państwowe osoby prawne.

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Projekty B+R przedsiębiorstw,

• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,

• Sektorowe programy B+R.

WSPARCIE PROWADZENIA PRAC 
B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,

• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii,

• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

• Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji.

WSPARCIE OTOCZENIA I 
POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW 

DO PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI B+R+I

• Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

• Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,

• Instrumenty finansowe.

WSPARCIE INNOWACJI W 
PRZEDSIĘBIORSTWACH

• Badania naukowe i prace rozwojowe,

• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,

• Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych,

• Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU 
NAUKOWO-BADAWCZEGO
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SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU

Dotacja

Instrumenty 
finansowe

PRZYKŁADY PLANOWANYCH EFEKTÓW

Nakłady sektora przedsiębiorstw ma działalność B+R w relacji do PKB –
0,93 %

Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie – 36,10 %

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w stosunku do 
całości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw – 11,70 %

Udział eksportu wysokiej techniki w eksporcie ogółem – 13 %

Udział finansowania pochodzącego z sektora przedsiębiorstw w 
wydatkach sektora szkolnictwa wyższego na działalność B+R – 6,98 %

Udział nakładów bieżących poniesionych na badania stosowane i prace 
rozwojowe w nakładach bieżących ogółem na B+R – 72,60% 
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Program Operacyjny
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

na lata 2014 – 2020

DLA KOGO PROGRAM
osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,

podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,

pracownicy administracji publicznej,

pracownicy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,

instytucje rynku pracy,

publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia,

Ochotnicze Hufce Pracy,

partnerzy społeczni,

szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,

absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,

pracownicy systemu oświaty,

podmioty świadczące usługi edukacyjne,

uczelnie i jednostki naukowe,
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CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią 
działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa dla młodych.

OSOBY MŁODE NA 
RYNKU PRACY

• poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 
2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki 
edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym).

EFEKTYWNE POLITYKI 
PUBLICZNE DLA RYNKU 

PRACY, GOSPODARKI 
I EDUKACJI

• rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia 
odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, 
podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i 
mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów 
zarządzania kształceniem).

SZKOLNICTWO WYŻSZE 
DLA GOSPODARKI I 

ROZWOJU

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk 
publicznych,

• wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem 
programów mobilności ponad-narodowej,

• rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

INNOWACJE 
SPOŁECZNE 

I WSPÓŁPRACA 
PONADNARODOWA

• przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie 
poprzez działania profilaktyczne),

• wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego 
i podyplomowego kadr medycznych,

• poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 
w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WSPARCIE DLA 
OBSZARU ZDROWIA
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SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU

Dotacja

Instrumenty 
finansowe

PRZYKŁADY PLANOWANYCH EFEKTÓW

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

– 470 431

Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach –
1250

Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
objętych wsparciem przez partnerów społecznych 

w zakresie opracowania analizy potrzeb 
rozwojowych – 12 229
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Program Operacyjny
POLSKA WSCHODNIA
na lata 2014 – 2020

DLA KOGO PROGRAM

Ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych dla 
nowych pomysłów,

Przedsiębiorstwa typu startup,

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

Konsorcja MŚP,

Jednostki samorządu terytorialnego,

Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A.
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CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Oferta Platformy startowej skierowana jest do osób do 35 r. ż., w szczególności 
absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów z pomysłem 
na własny biznes. 

• Wsparcie:

• 1.Merytoryczna pomoc w rozwoju pomysłu:

• Branżowy mentoring, coaching, dostęp do aparatury laboratoryjnej i usług 
badawczych, stanowisk pracy typu startup camp i co-working oraz Inne usługi 
niezbędne do rozwoju biznesu wynikające z zapotrzebowania danego start-
upu.

• 2.Bezzwrotna dotacja na rozwój firmy.

PLATFORMY STARTOWE

• na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP
z makroregionu Polski Wschodniej. Przedmiotem wsparcia jest opracowanie i 
przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP

WSPARCIE 
INTERNACJONALIZACJI 

MŚP

CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• Wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie 
wyników prac  badawczo-rozwojowych (B+R) przez MŚP

• tworzenie i rozwój produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w 
zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji

Wsparcie 
ponadregionalne 

powiązań 
kooperacyjnych

• przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej

• na podstawie przygotowanej strategii, przeprowadzony zostanie proces 
projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na 
rynek innowacji

Wykorzystanie 
procesów 

wzorniczych w 
MŚP
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CO MOŻNA REALIZOWAĆ

• budowa/przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych, 
wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru,

• budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji 
miejskiej, w tym intermodalnych dworców przesiadkowych,

• wdrożenie nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów 
telematycznych na potrzeby komunikacji miejskiej.

NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA

• inwestycje w infrastrukturę istniejących linii kolejowych (m.in. podniesienie 
jej parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, 
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, elektryfikacja niektórych odcinków)

PONADREGIONALNA 
INFRASTRUKTURA 

KOLEJOWA

ALOKACJA ŚRODKÓW
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SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKIECH

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

zapytaj@podkarpackie.pl

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 64 82

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

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

ŹRÓDŁA INFORMACJI:
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Portal Funduszy 
Europejskich

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

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

Dziękujemy 
za uwagę!

Zapraszamy do skorzystania                       
z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            
w województwie podkarpackim

Ewelina Kloc i Tomasz Mi śko
Konsultanci PIFE


