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PROGRAM SPOTKANIA

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Krajowe programy operacyjne a Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców: RPO WP, POIR, PO PW

Gdzie i jak szukać informacji?

Podsumowanie



POLITYKA SPÓJNOŚCI 

Europa 2020
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Reform
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2020
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Rozwoju Kraju 
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wdrożeniowa
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CELE TEMATYCZNE:

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

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



CELE TEMATYCZNE:

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

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



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 
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Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 
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Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

ALOKACJA FINANSOWA:

W ramach 
programów 

operacyjnych –
ponad 77,5 mld 

euro

Z polityki spójności – 82,3 
mld euro + ponad 252 mln 

euro na wsparcie 
bezrobotnej młodzieży = 
łącznie 82,5 mld euro na 

politykę spójności

Ok. 4,1 mld euro 
instrument zarządzany 

przez KE - Łącząc Europę

Dodatkowe fundusze na działania 
innowacyjne w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich - ok 71 mln euro

Ok. 474,5 mld euro – z 
Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD)

Pomoc techniczna –
ok 287 mln euro

Programy 
Europejskiej 
Współpracy 

Terytorialnej – ok 700 
mln euro



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

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 €



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

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



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH:



Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz
Alokacja 

(mln w euro)

Indykatywny % 

całkowitej 

alokacji

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71%

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83%

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00%

4
Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego
EFRR 186,2 8,81%

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22%

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30%

7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76%

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00%

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08%

10 Pomoc techniczna EFS 69,7 3,30%

RAZEM 2 114,2 100,0%

Podział alokacji w ramach RPO WP



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

PROGRAMY KRAJOWE - PRZYKŁADY:

INTELIGENTNY ROZWÓJ

• Oś I (działanie 1.1 i 1.2), oś II (2.1 i 2.3), oś III ( 3.1.5 i 3.2 i 3.3.3), oś IV (4.1 i 4.2) 

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

• Oś II (2.2 i 2.6 i 2.7 i 2.8 i 2.9 i 2.10 i 2.12 i 2.13 i 2.14 i 2.15 i 2.17 i 2.18 i 2.19), oś IV (4.2 i 
4.3)

POLSKA WSCHODNIA

• Oś I (1.2 i 1.3.1 i 1.3.2 i 1.4)

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

• Oś I (1.4.1 i 1.5 i 1.6), oś III ( 3.2), oś V (5.1 i 5.2), oś VII (7.1), oś IX (9.2)

POLSKA CYFROWA

• Oś I (1.1), oś II (2.4)



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:

Zdrowe

społeczeństwo

Biogospodarka 
rolno-

spożywcza, 
leśno-drzewna 
i środowiskowa

Innowacyjne 
technologie 

przemysłowe

Surowce 
naturalne 

i gospodarka 
odpadami

Zrównoważona 
energetyka



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE:

Inteligentna 
specjalizacja wiodąca

Lotnictwo i 
kosmonautyka

Inteligentna specjalizacja 
wiodąca

Jakość życia

Inteligentna 
specjalizacja 

wspomagająca

Informacja i 
telekomunikacja

rsi.podkarpackie.pl



DEFINICJA MŚP

KWALIFIKATOR

http://www.parp.gov.pl/definicja-msp



Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój 

RPO WP 2014-2020



DOFINANSOWANIE
Działanie Nazwa działania

1.2 (typ
1,2,3)

BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

1.4.1 WSPARCIE MŚP (dotacje bezpośrednie)

3.1 ROZWÓJ OZE

3.3.1 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA (Realizacja planów niskoemisyjnych)

4.2 GOSPODARKA ODPADAM

5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA – tryb pozakonkursowy

5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU 

6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 
(Infrastruktura ochrony zdrowia)

6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ



DOFINANSOWANIE
Działanie Nazwa działania

7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (dotacje)

7.4 ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE

7.5 ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP

7.6 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE

9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I 
JĘZYKÓW OBCYCH

9.4 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

9.5 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH 
POZASZKOLNYCH



INSTYTUCJE
Departament 
Wspierania 

Przedsiębiorczości

Oś 2- 6

Departament 
Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych
Oś 7-9

Wojewódzki Urząd Pracy

OŚ 1



Działanie 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

1. Bony na innowacje

2. Prace B+R

mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwo 

(prowadzące działalność na 

rynku co najmniej 12 

miesięcy).

przedsiębiorstwo

a) pomoc de minimis - 85%,

b) pomoc na działalność 

badawczą, rozwojową i 

innowacyjną (studia 

wykonalności) - mikro i małe 

przedsiębiorstwo – 70%, 

średnie przedsiębiorstwo –

60%.

a) pomoc de minimis - 85%,

b) pomoc na działalność 

badawczą, rozwojową i 

innowacyjną:

badania przemysłowe:

• mikro i małe przedsiębiorstwo –

70%,

• średnie przedsiębiorstwo – 60%,

• duże przedsiębiorstwo – 50%,

eksperymentalne prace rozwojowe:

• mikro i małe przedsiębiorstwo –

45%,

• średnie przedsiębiorstwo – 35%,

• duże przedsiębiorstwo – 25%.



Działanie 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

3. Infrastruktura B+R.
przedsiębiorstwo, 

instytucja otoczenia 

biznesu, sieci/grupy 

przedsiębiorstw

a) pomoc de minimis - 85%,

b) regionalna pomoc 

inwestycyjna:

• mikro i małe przedsiębiorstwo 

– 70%,

• średnie przedsiębiorstwo –

60%,

• duże przedsiębiorstwo –

50%.



Działanie 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

TYP PROJEKTU 1 2 3

Maksymalne
dofinansowanie

a) pomoc de minimis - 85%, 
b) pomoc na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną (studia 
wykonalności): 

• mikro i małe przedsiębiorstwo –
70%, 

• średnie przedsiębiorstwo – 60%. 

a) pomoc de minimis - 85%, 
b) pomoc na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną: 
badania przemysłowe: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo –

70%, 
• średnie przedsiębiorstwo – 60%,
• duże przedsiębiorstwo – 50%,
eksperymentalne prace rozwojowe: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo –

45%, 
• średnie przedsiębiorstwo – 35%, 
• duże przedsiębiorstwo – 25%.

a) pomoc de minimis - 85%, 
b) regionalna pomoc inwestycyjna:
• mikro i małe przedsiębiorstwo –

70%,
• średnie przedsiębiorstwo – 60%,
• duże przedsiębiorstwo – 50%. 

Minimalny wkład 
własny

a) pomoc de minimis - 15%, 
b) pomoc na działalność badawczą, 

rozwojową i innowacyjną: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo –

30%,
• średnie przedsiębiorstwo – 40%.

a) pomoc de minimis - 15%,
b) pomoc na działalność 

badawczą, rozwojową i 
innowacyjną:

 dla badań przemysłowych -
20%,

 dla eksperymentalnych prac 
rozwojowych - 40%.

a) pomoc de minimis - 15%,
b) regionalna pomoc inwestycyjna: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo –

30%,
• średnie przedsiębiorstwo – 40%,
• duże przedsiębiorstwo – 50%. 

DOFINANSOWANIE



Działanie 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

TYP PROJEKTU 1 2 3

Minimalna i 
maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych

projektu (PLN)

a) Minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 20 000 
PLN. 

b) Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 50 000 
PLN.

a) Minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 200 
000 PLN. 

b) Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 5 000 
000 PLN.

a) Minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 200 
000 PLN. 

b) Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 10 
000 000 PLN. 

Konkurs Brak w 2016 roku

IV kwartał 
149 mln 

Pomoc na projekty badawczo-
rozwojowe 

III kwartał 
117 mln 

Regionalna pomoc inwestycyjna 

DOFINANSOWANIE



Działanie 1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH WDROŻENIA

1. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu

projektu z regionalną inteligentną specjalizacją województwa

podkarpackiego.

2. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się duże przedsiębiorstwo:

• wsparcie uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji

innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP,

jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję

badawczą,

• podmiot ten zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje

znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach

tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone

lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o

dofinansowanie.



Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP

Poddziałanie 1.4.1 
Dotacje bezpośrednie

Poddziałanie 1.4.2 
Instrumenty finansowe

1.

Rozwój MŚP

2.

TIK



Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP

TYP PROJEKTU 1 2

Kto? a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. a) mikro i małe przedsiębiorstwa.

Na co?
Wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów albo usług.

a) B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę
przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w
efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje
m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami,

b) B2C (Business to Consumer) - model, w którym relacje
Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są
oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż
on-line produktów lub usług,

c) C2C (Consumer to Consumer) - model zakładający interakcję
biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np.
portale sprzedażowe).

Maksymalne 
dofinansowanie

a) pomoc de minimis - 70%, 
b) regionalna pomoc inwestycyjna: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
• średnie przedsiębiorstwo – 60%. 

• pomoc de minimis - 80%.

Minimalny 
wkład własny

a) regionalna pomoc inwestycyjna: 
• mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%, 
• średnie przedsiębiorstwo –40%, 
b) pomoc de minimis - 30%. 

• pomoc de minimis - 20%.

DOFINANSOWANIE – poddziałanie 1.4.1



Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP

TYP PROJEKTU 1 2

Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych

projektu (PLN)

a) dla projektów w których przewiduje się 
wprowadzenie nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 
projektu: 100 000 PLN,

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

b) dla projektów w których przewiduje się 
wprowadzenie nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi, będącego wynikiem 
prowadzonych własnych prac B+R w tym 
współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-
2020: 

• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 
projekt: 100 000 PLN,

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

• Minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN. 

• Maksymalna wartość wydatków 
kwalifikowanych projektu: 500 000
PLN. 

Konkurs
• Regionalna pomoc inwestycyjna -

aktualny do 31 marca br.
• de minimis – IV kwartał

Brak w 2016 roku

DOFINANSOWANIE – poddziałanie 1.4.1



2 PODSTAWY PRAWNE DLA OGŁASZANYCH KONKURSÓW

PODSTAWA 
PRAWNA

POMOC DE MINIMIS
REGIONALNA POMOC 

INWESTYCYJNA



Pomoc de minimis 

Limit wartości pomocy

Podatnik prowadzący firmę nie może co do zasady uzyskać wsparcia, którego

suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro (dla podmiotów z

sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000

EUR).

W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o

przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.



Pomoc de minimis 

Zakres działalności – przykłady wykluczeń

 rybołówstwo i akwakultura, objęte rozporządzeniem Rady nr 104/2000,

 produkcja podstawowa produktów rolnych wymienionych w załączniku I do

Traktatu,

 przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w

załączniku I do Traktatu

 związane z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc

bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i

prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi

z prowadzeniem działalności eksportowej,

 drogowy transport towarowy, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie

pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.



Pomoc de minimis 

Trudna sytuacja ekonomiczna

 Z założenia pomoc de minimis przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw, jej

celem nie jest ratowanie firm, które są w kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego

też jednym z czynników wykluczających możliwość skorzystania ze wsparcia

jest fakt, iż firma znajduje się w trudnej kondycji ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo można uznać za zagrożone, jeśli ani przy pomocy środków

własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli, akcjonariuszy lub

wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej

interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą przedsiębiorstwo do

zniknięcia z rynku.



Pomoc regionalna 

Pomoc przeznaczona na wsparcie rozwoju najmniej rozwiniętych regionów

poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie nowo

utworzonych małych przedsiębiorstw lub w wyjątkowych przypadkach poprzez

przyznanie pomocy operacyjnej. Promuje ona ekspansję i dywersyfikację

działalności gospodarczej przedsiębiorstw znajdujących się w tych regionach,

zwłaszcza poprzez zachęcanie firm do otwierania tam nowych zakładów.



Zakres pomocy regionalnej 

Pomocy regionalnej nie udziela się:

 przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji

 na rzecz sektorów żelaza i stali i włókien syntetycznych

 sektorom rybołówstwa akwakultury

 sektorowi rolniczemu

 na rzecz transportu („transport” oznacza transport pasażerski

powietrzny, morski, drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy albo

towarowy transport zarobkowy)

 w odniesieniu do pomocy państwa przyznawanej portom

lotniczym lub w sektorze energetycznym



Efekt zachęty 

 Efekt zachęty ma miejsce wtedy, gdy pomoc zmienia zachowanie

przedsiębiorstwa w taki sposób, że angażuje się ono w dodatkową

działalność przyczyniającą się do rozwoju obszaru, której nie podjęłoby

bez przyznanej pomocy lub którą podjęłoby w ograniczonym lub innym

zakresie lub w innym miejscu.

 Pomoc nie może subsydiować kosztów działalności, które

przedsiębiorstwo i tak by poniosło, oraz nie może rekompensować

zwykłego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.



Art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014

z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107

i 108 Traktatu

„inwestycja początkowa” oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne

związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności

produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu

poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w

zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego

istniejącego zakładu; lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub

zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane

są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo

nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;



Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć: 
1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł

wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej
(wsparcie udzielane będzie w ramach osi III - działanie
3.1.),

2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie
w ramach osi IV - działanie 4.2),

3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna
realizowana przez przedsiębiorców świadczących
kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie
udzielane będzie w ramach Osi VI - działanie 6.1),

Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP

LIMITY I OGRANICZENIA



Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć:
4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez

podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz.
873) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe)-
wsparcie udzielane będzie w ramach osi VI - poddziałania 6.2.2,

5. wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w
pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W zakresie w jakim przewidziano wsparcie w osiach priorytetowych III-VI, nie
będzie ono realizowane w I osi priorytetowej.

Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP

LIMITY I OGRANICZENIA



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

OCENA 
FORMALNA

• Kryteria formalne dopuszczające standardowe

• Kryteria formalne dopuszczające specyficzne

• •Kryteria formalne administracyjne standardowe

OCENA 
MERYTORYCZNA

• Kryteria merytoryczne dopuszczające

• Kryteria merytoryczne jakościowe (punktowe)

ZAKOŃCZENIE 
OCENY

• Protokół oceny

• Lista rankingowa



Kryteria oceny merytoryczno jakościowej

Kryterium Waga punktowa

1) Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę 
15

2) Stopień innowacyjności produktu/ usługi 

15
Reg – 5

Kraj – 10
Europ - 15

3) Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami 15

4) Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności 
gospodarczej 

15
>100 – 5 pkt

60-100 – 10 pkt
<60 – 15 pkt

5) Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 10

6) Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie 
gospodarczej 

15
Min 2 lata – 15 pkt

Min 12 mcy – 10 pkt

7) Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa 
bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa 

10

8) Wkład własny wyższy od wymaganego 5



Kryteria oceny merytoryczno jakościowej

Punktacja: 

mikroprzedsiębiorca 

wzrost zatrudnienia o 1 pełny etat - 5 punktów 

wzrost o 2 pełne etaty – 7 punktów 

wzrost zatrudnienia o 3 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 

mały przedsiębiorca 

wzrost zatrudnienia o 2 pełne etaty - 5 punktów 

wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty – 7 punktów 

wzrost zatrudnienia o 4 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 

średni przedsiębiorca 

wzrost zatrudnienia o 3 pełne etaty - 5 punktów 

wzrost zatrudnienia o 4 pełne etaty - 7 punktów 

wzrost zatrudnienia o 5 i więcej pełnych etatów - 10 punktów 



KWALIFIKOWALNOŚĆ 

WYDATKÓW



ZAKRES KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

Kwalifikowalne są wydatki mające charakter
inwestycyjny poniesione na:

1) roboty budowlane – wyłącznie pod
warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej
realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają
charakter inwestycyjny i są realizowane w
oparciu o umowę na roboty budowlane;



ZAKRES KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

2) 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.



ZAKRES KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

3) spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu
finansowego nowych środków trwałych do
wysokości wartości początkowej środka
trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych
m.in. w formie patentów, licencji oraz praw
autorskich,

5) nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743
i 76.



Przykłady wydatków niekwalifikowanych:

1) roboty budowlane wykonywane systemem
gospodarczym;

2) roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające;

3) nabycie używanych środków trwałych;

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

5) roboty budowlane związane z remontem budynków;

6) nabycie środków transportu z wyjątkiem grupy KŚT nr
743 i 76;



Przykłady wydatków niekwalifikowanych:

7) wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do 
przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport 
oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy); 

8) zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu 
związanego z obsługą zakupionych maszyn; 

9) wydatki poniesione na działania informacyjno - promocyjne; 

10) wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i 
zwrotnego; 

11) wydatki rozliczane w drodze kompensaty;

12) Faktoring;

13) wydatki zgodnie z zapisami podrozdziału 6.3 Wytycznych. 



Działanie 3.1 ROZWÓJ OZE

1) Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania

energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i

biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

• energia wodna (do 5 MWe),

• energia wiatru (do 5 MWe),

• energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

• energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),

• energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),

• energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem

ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

2) Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach

wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem

ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

3) Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci

ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Mogą być realizowane jako 
projekty parasolowe

Mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie



KTO
Maksymalne 

dofinansowanie
Minimalny

wkład własny
Konkurs

• jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia,

• podmioty, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki sektora finansów 
publicznych, posiadające osobowość 
prawną,

• przedsiębiorstwa,
• spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, w rozumieniu Ustawy o 
działalności leczniczej,

• porozumienia podmiotów wyżej 
wymienionych, reprezentowane 
przez lidera.

W przypadku „projektów parasolowych” 
beneficjentem mogą wyłącznie jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia. Partnerem „projektu 
parasolowego” mogą być pozostałe 
podmioty. 

a) Projekty nieobjęte 
pomocą publiczną –
maks. 85% wydatków 
kwalifikowanych.

b) Projekty objęte 
pomocą publiczną –
zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

a) Projekty nieobjęte 
pomocą publiczną 
– 15%.

b) Projekty objęte 
pomocą publiczną 
– zgodnie z 
obowiązującymi w 
tym zakresie 
zasadami.

II kwartał
70 mln PLN

Wyłącznie projekty parasolowe

IV kwartał
151 mln PLN

Z naboru wyłączone są „projekty 
parasolowe”.

W tym konkurs dedykowany dla 
MOF.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 

500 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

10 000 000 PLN.



Poddziałanie 3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa:

• sieci, przyłączy ciepłowniczych,

• węzłów cieplnych.

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do

budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych

instalacji CO i CWU).

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.
Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

przedsiębiorstwa ciepłownicze, podmioty, w których większość udziałów lub akcji

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie

udzielana w formie pomocy de minimis.



Poddziałanie 3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany

dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe),

obejmujące:

• demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

• instalację kotła gazowego o sprawności ƞ powyżej 90 % lub kotła na biomasę

klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012,

• niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło

przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu terytorialnego,

ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11

SZOOP mogą być partnerami projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych

odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de minimis.



Poddziałanie 3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH

4. Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych ze środków jednostek

samorządu terytorialnego. Prace mogą dotyczyć oświetlenia publicznych: dróg, ulic, parków, placów, ciągów

pieszych lub rowerowych, sygnalizacji świetlnej, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii

elektrycznej. Zakres prac obejmuje:

• wymianę źródeł światła na energooszczędne,

• wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

• wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w

zależności od potrzeb użytkowych,

• stosowanie energooszczędnych systemów zasilania,

• budowę, instalację nowych lamp zasilanych OZE lub zasilanych z sieci elektroenergetycznej –

wyłącznie jako element projektu. Wydatki kwalifikowalne w tym zakresie nie mogą stanowić więcej niż

20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

5. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy

budownictwa pasywnego.

Kosztem kwalifikowalnym w tego typu projektach jest różnica między kosztami budowy budynku pasywnego

a kosztami budowy budynku spełniającego aktualne standardy w zakresie efektywności energetycznej.

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie.



Poddziałanie 3.3.1 REALIZACJA PLANÓW NISKOEMISYJNYCH

KTO?
Maksymalne 

dofinansowanie
Minimalny wkład 

własny
Konkurs 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia,

• podmioty, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia,

• jednostki sektora finansów 
publicznych, posiadające osobowość 
prawną,

• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS,
• porozumienia podmiotów wyżej 

wymienionych, reprezentowane przez 
lidera.

a) Projekty nieobjęte 
pomocą publiczną – maks. 
85% wydatków 
kwalifikowanych.

b) Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

Projekty rewitalizacyjne: 
dofinansowanie do 95%.

a) Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 15% (nie dotyczy 
projektów rewitalizacyjnych 
współfinansowanych z budżetu 
państwa).

b) Projekty objęte pomocą publiczną 
– zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie zasadami.

• II kwartał – 2 i 3 
typ projektów - 66 
mln

Nabór wyłącznie dla 
„projektów 
parasolowych”.

• II kwartał – 1 i 4 
typ projektów -
107 mln

W ramach 1 typu –
będzie też 
dedykowany konkurs 
dla MOF.

W ramach 4 typu –
konkurs wyłącznie dla 
MOF lub projekt 
zgłoszony przez ROF.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla:

a) projektu w zakresie systemów oświetlenia wynosi 2 000 000 PLN,

b) projektu z pozostałych typów wynosi 10 000 000 PLN.



Działanie 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

1) Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem

inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

w województwie podkarpackim:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym

składowisk odpadów komunalnych,

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

c) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one

nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b),

d) działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów

komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b).

2) Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne,

z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa

Podkarpackiego (WPGO). Projekty mogą obejmować:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami innymi niż

komunalne,

b) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi niż komunalne wyłącznie jeżeli

będą one nieodzownym elementem przedsięwzięcia wymienionego w lit. a).

3) Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa

Podkarpackiego (WPGO).

Zgodnie z UP do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobu postępowania z

odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 2008/98/WE63, obejmujące następujące elementy: selektywna zbiórka

odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło, odpady budowlane oraz odpady biodegradowalne), instalacje do

odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych) oraz instalacje do odzysku energii lub

mechaniczno-biologiczne instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Niniejsze zapisy odnoszą się do

gospodarki odpadami komunalnymi.

Mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie



Działanie 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

KTO
Maksymalne 

dofinansowanie
Minimalny wkład 

własny
Konkurs 

• jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia,

• jednostki sektora finansów 
publicznych posiadające 
osobowość prawną,

• podmioty, w których 
większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego 
lub ich związki i 
stowarzyszenia,

• przedsiębiorstwa,

• porozumienia podmiotów 
wyżej wymienionych, 
reprezentowane przez 
lidera.

a) Projekty nieobjęte
pomocą publiczną –
maks. 85% wydatków
kwalifikowanych.

• Projekty objęte pomocą
publiczną – zgodnie z
obowiązującymi w tym
zakresie zasadami.

a) Projekty nieobjęte
pomocą publiczną – 15%.

b) Projekty objęte pomocą
publiczną – zgodnie z
obowiązującymi w tym
zakresie zasadami.

III kwartał
96 mln

W tym też konkurs 
dla MOF.

Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące

przetwarzania odpadów oraz projekty kompleksowe

uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN,

pozostałe projekty: 2 000 000 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi

200 000 PLN.



Działanie 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

KTO Na co?

• Przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali
przeładunkowych lub prowadzące działalność
gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością
wspomagającą transport.

Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć tu podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego
formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby
prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a
także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną
działalność gospodarczą.

1) Projekty dotyczące infrastruktury terminali 
przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T, w 
tym:

a) budowa, przebudowa lub modernizacja terminali 
przeładunkowych wraz z niezbędną do realizacji 
projektu infrastrukturą towarzyszącą,

b) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury 
technicznej lub operacyjnej, w tym placów 
składowych i przeładunkowych, magazynów, 
parkingów, dróg wewnętrznych,

c) zakup lub modernizacja urządzeń 
wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu 
usług przewozowych/przeładunkowych,

d) zakup lub modernizacja systemów 
teleinformatycznych wykorzystywanych przy 
świadczeniu usług 
przewozowych/przeładunkowych.



Działanie 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH

Maksymalne dofinansowanie Minimalny wkład własny Konkurs 

Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi 
zasadami pomocy publicznej.

II kwartał
42 mln



Działanie 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

KTO Na co?

• jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia, z wyłączeniem
Gminy Miasta Rzeszów,

• Przedsiębiorstwa***,
• porozumienia podmiotów

wyżej wymienionych,
reprezentowane przez lidera.

***Dotyczy wyłącznie podmiotów
wykonujących zadania
użyteczności publicznej na zlecenie
jednostek samorządu
terytorialnego/związku
komunalnego, a także spółek
prawa handlowego, w których
jednostki samorządu
terytorialnego/związek
komunalny/Skarb Państwa
samodzielnie lub łącznie posiadają
większość udziałów lub akcji

1) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowa spójnego i efektywnego systemu przewozów 
pasażerskich, poprzez realizację projektów obejmujących m.in. takie zadania jak:

a) Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego – tabor 
autobusowy z normą emisji spalin Euro VI.

b) Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) realizowana 
łącznie z zadaniem a.

c) Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. 
pętli, zatok, dworców przesiadkowych101, centrów przesiadkowych, parkingów w 
systemie Park & Ride, Bike & Ride, ścieżek rowerowych, infrastruktury do obsługi 
niskoemisyjnego taboru transportu publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do 
obsługi taboru w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii).

d) Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 
pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów 
komunikacji zbiorowej).

e) Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie mieszkańców danego 
obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego, wyłącznie jeżeli 
będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w zadaniach a-d i 
przyczyniać się będą do realizacji celu szczegółowego poddziałania.

f) Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego 
projektu) niezbędną do rozwoju/odtworzenia systemu transportu publicznego 
(zmiany organizacji systemu transportu publicznego), które przyczyniają się do 
osiągnięcia planowanych efektów (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz/lub 
zatłoczenia w miastach), nie nadając priorytetu w ruchu transportowi publicznemu.

Mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie



Działanie 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Maksymalne dofinansowanie Minimalny wkład własny Konkurs 

• Projekty nieobjęte pomocą publiczną 
– maks. 85% wydatków 
kwalifikowalnych.

• Projekty objęte pomocą publiczną –
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie 
do 95%

• Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 15% (nie dotyczy 
projektów rewitalizacyjnych 
współfinansowanych z budżetu 
państwa).

• Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami.

II kwartał
130 mln
W tym 
konkurs 

dedykowany 
dla MOF

Minimalna wartość wydatków 

kwalifikowalnych: 500 000 PLN. 



Działanie 6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU

KTO Na co?

• jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne JST
posiadające osobowość
prawną,

• przedsiębiorstwa - podmioty
świadczące kompleksowe
usługi sanatoryjne /
uzdrowiskowe,

• partnerzy społeczni i
gospodarczy.

1) Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i
turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj.
Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.

2) Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i
kulturowe, poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których
sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony
uzdrowiskowej. W ramach 2 typu projektu możliwe są inwestycje w zakresie
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Wspierane inwestycje będą uwzględniały
dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w
regionie oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości i zatrudnienia. Projekty stanowić będą część lokalnych planów
działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego
planu działania.

Mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie



Działanie 6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU

Maksymalne dofinansowanie Minimalny wkład własny Konkurs 

• Projekty nieobjęte pomocą publiczną 
– maks. 85% wydatków 
kwalifikowalnych.

• Projekty objęte pomocą publiczną –
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

• Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 15%.

• Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami.

II kwartał
85 mln

Preferencje punktowe dla beneficjentów realizujących projekty na terenie

powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego,

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego,

leżajskiego, przeworskiego (typ projektu nr 2).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu uwzględniającego infrastrukturę 

turystyczną: 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie 

podawana każdorazowo w regulaminie konkursu.



Poddziałanie 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

KTO Na co?

• w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki
długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty
wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem
podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w
swoich strukturach oddziały geriatryczne),

• w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy,
jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój
zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem
podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -
wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w
swoich strukturach oddziały geriatryczne).

1) Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa istniejącej 
infrastruktury podmiotów ochrony 
zdrowia.

2) Zakup sprzętu medycznego oraz 
wyposażenia niezbędnego do 
świadczenia usług medycznych.

3) Rozwiązania w zakresie IT 
(oprogramowanie, sprzęt) –
wyłącznie, jako element szerszego 
projektu wymienionego w punkcie 1 
i 2.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały 
dostosowanie infrastruktury i 
wyposażenia do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych.



Poddziałanie 6.2.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Maksymalne dofinansowanie Minimalny wkład własny Konkurs 

• Projekty nieobjęte pomocą publiczną 
– maks. 85% wydatków 
kwalifikowalnych.

• Projekty objęte pomocą publiczną –
zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie 
do 95%.

• Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 15%.

• Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami.

II kwartał
95,5 mln

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych 

projektu – 200 000 PLN.



Działanie 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

KTO Na co?

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu 
terytorialnego posiadające osobowość 
prawną,

• jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną,

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

• partnerzy społeczni i gospodarczy,
• jednostki naukowe,
• szkoły wyższe,
• instytucje kultury,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu 

Państwa,
• porozumienia podmiotów wyżej 

wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w
Programie Rewitalizacji obejmującym obszary miejskie i/lub
obszary wiejskie poprzez:
1) Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu

przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych,
gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub
rekreacyjnych:

a) budynków użyteczności publicznej, wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia
funkcjonalnie związanego z budynkiem,
zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych,
powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych) wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia
funkcjonalnie związanego z budynkiem,

b) obszaru przestrzeni publicznej.
2) Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków

znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych
w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z
budynkiem – tylko, jako element 1 typu projektu.

Mogą być realizowane jako 
projekty partnerskie



Działanie 6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Maksymalne dofinansowanie Minimalny wkład własny Konkurs 

• Projekty nieobjęte pomocą publiczną –
maks. 85% wydatków kwalifikowalnych.

• Projekty objęte pomocą publiczną –
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami.

Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 
95%.

• Projekty nieobjęte pomocą 
publiczną – 15%.

• Projekty objęte pomocą 
publiczną – zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami.

IV kwartał
104 mln

Warunkiem 
uruchomienia naboru 

jest zakończenie 
realizacji projektu 
polegającego na 
wsparciu gmin w 

opracowywaniu lub 
aktualizacji programów 

rewitalizacji oraz 
prowadzenie przez IZ 
listy zatwierdzonych 

LPR/GPR.

W tym konkurs 
dedykowany dla MOF

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

500 000 PLN.



WSZYSCY
Działanie Na co?

• 7.1
IV kwartał – 42,8 mln

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form
wsparcia :
a) identyfikacja potrzeb uczestnika projektu
b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
c) staże i praktyki zawodowe ,
d) szkolenia,
e) subsydiowane zatrudnienie,
f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

• 7.4
• II kwartał – 27,6 mln

1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna
3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi
4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku
pracy.

• 7.5
• II/III kwartał – 22,2 mln

Wsparcie na realizację usług rozwojowych w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników
wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

• 7.6
• II kwartał – 15 mln

Wdrażanie programu zdrowotnego służącego wspieraniu aktywności zawodowej
dotyczącego profilaktyki onkologicznej w zakresie nowotworu jelita grubego, piersi,
szyjki macicy.



WSZYSCY
Działanie Na co?

• 9.1
• IV kwartał – 20 mln

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania
przedszkolnego (OWP)

• 9.2
• I kwartał – 40 mln

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z
uczniem młodszym

• 9.3
• II kwartał – 15 mln

1. Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji
cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem,
podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych
2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub
pozaformalną w zakresie TIK i języków obcych

• 9.4
• IV kwartał – 20 mln

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego
do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
proces kształcenia i szkolenia zawodowego



WSZYSCY

Działanie Na co?

• 9.5
• III kwartał – 20 mln

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników
pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia
poprzez:
a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
b) kursy umiejętności zawodowych,
c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych.



Gdzie szukać informacji?

www.fundusze.podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

www.poir.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl

dwp@podkarpackie.pl
pi@podkarpackie.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
mailto:dwp@podkarpackie.pl
mailto:pi@podkarpackie.pl
mailto:wup@wup-rzeszow.pl


Dziękujemy

za uwagę!

Zapraszamy do skorzystania                       

z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            

w województwie podkarpackim

Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego

Al. Ł. Cieplińskiego 4, III piętro

tel. 17 747 64 88/82

zapytaj@podkarpackie.pl


