„Fundusze Europejskie na założenie
i rozwój działalności gospodarczej”
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2014-2020

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII

OŚ PRIORYTETOWA I

Rozwój rynku pracy

Osoby młode na rynku pracy

Cel: Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone
na rynku pracy.

Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

TYPY PROJEKTÓW:
1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów
i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy
i/lub poradnictwo zawodowe);
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze
dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
4. Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;
5. Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w
ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów
mobilności transnarodowej.

TYPY PROJEKTÓW:
1.Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
2.Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które
przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych
umiejętności i kompetencji;
3.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców;
4.Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności
międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową
na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
5.Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób
niepełnosprawnych;
6.Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i
samozatrudnienia.

Punkt Informacyjny EFS – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
pn. - pt. 8.00-16.00, pok 34 II p.
tel. 22 578 44 34, fax 22 578 44 63
e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(PROW) NA LATA 2014-2020
W RAMACH PROW
2014-2020

DO WYKORZYSTANIA BĘDZIE ŁĄCZNIE
13,5 MLD EURO
(z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) z budżetu UE
otrzymamy pomoc w wysokości: 8,598,280,814
EURO oraz wkład krajowy - krajowe środki publiczne
w kwocie – 4,915,014,186 EUR)

www.ksow.pl
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości

„Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości
w woj. Mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii
finansowej”

„Gotówka na start”

udzielanie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę

obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie
kwota: do

50 000 zł.

okres: do 60 miesięcy
brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe oraz inwestycyjno-obrotowe
Oprocentowanie: 0,5

% w skali roku

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

•
•
•

Dla kogo?
Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:
studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
Albo zarejestrowanym bezrobotnym

Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może
indywidualnie uzyskać pożyczkę.

•

•

•
•
•

Warunki i zabezpieczenia
Możliwa wartość pożyczki to około 80 000,00 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać
20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP.
Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:
 weksel własny pożyczkobiorcy
 poręczenie osoby fizycznej

www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Województwo mazowieckie

Fundacja Agencja Rozwoju
Regionalnego w Starachowicach
PROJEKT EU
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl

Siedlce
Wojskowa 16

tel. 504 398 240 e-mail: siedlce@kancelariaprojekt.eu
Godziny otwarcia:
- przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku 10-18,
- dyżur eksperta 1x w tygodniu wtorek 10-16

Sokołów Podlaski
ul. Magistracka 4

tel. 504 398 240 e-mail: siedlce@kancelriaprojekt.eu
- przyjmowanie wniosków : Poniedziałek - Piątek 10-18,
- dyżur eksperta 1x w tygodniu środa 10-16

tel. 504 398 240 e-mail: pozyczki@kancelariaprojekt.eu
Warszawa
Godziny otwarcia:
ul. Hoża 86 lok. 417
poniedziałek: 15.00 - 18.00, środa: 15.00 - 18.00, piątek: 15.00 - 18.00

Węgrów
Wyszyńskiego 7

tel. 504 398 240 e-mail: siedlce@kancelriaprojekt.eu
Godziny otwarcia:
- przyjmowanie wniosków : Poniedziałek - Piątek 10-18,
- dyżur eksperta 1x w tygodniu czwartek 10-16

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać
pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sięgającą
15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Osoby niepełnosprawne decydujące się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej
czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie
jednorazowego dofinansowania. Pomoc na założenie przedsiębiorstwa wypłaca PFRON
za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określa umowa między osobą niepełnosprawną
a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia /aktualnie
ok.65 000,00 zł. Dotacji nie otrzyma niepełnosprawny, który dostał już środki publiczne
na ten sam cel. Osoba, która otrzyma pomoc, będzie musiała ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi
jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą.
Wypełnienie i ocena wniosku
Wzór wniosku o dofinansowanie z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania
osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy (wnioski przyjmują
PCPR / PUP).

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Działania dla przedsiębiorców w ramach RPO WM
2014 -2020:
OP I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 278 217 130 € (EFRR)
OP II - Wzrost e-potencjału Mazowsza 153 599 843 € (EFRR)
OP III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 213 369 786 € (EFRR)
OP IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 324 359 153 € (EFRR)
OP V - Gospodarka przyjazna środowisku 91 442 566 € (EFRR)
OP VI - Jakość życia 116 411 947 € (EFRR)
OP VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego 367 285 892 € (EFRR)
OP VIII - Rozwój rynku pracy 137 885 055 € (EFS)
OP IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 172 375 061 € (EFS)
OP X - Edukacja dla rozwoju regionu 161 901 986 € (EFS )
OP XI – Pomoc techniczna

Oś Priorytetowa I
Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej
w gospodarce:
Działanie 1.2
Działalność
badawczo - rozwojowa
przedsiębiorstw

Cel szczegółowy:

• Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

W ramach celu szczegółowego planowane będą do realizacji
następujące typy projektów:
• Projekty badawczo-rozwojowe;
• Bony na innowacje;
• Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego;
• Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych
i innowacyjnych.

Typ projektu:

• Projekty badawczo-rozwojowe
• Planowany termin naborów: czerwiec 2018 roku

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc
na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy,
prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową.
Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali
obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących
kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania,
ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.
Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę
lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności
gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych
etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię
do specyfiki przedsiębiorstwa.
W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także :
- zakup infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych
prac B+R;
- uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności
przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej
komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi
obowiązkowego elementu projektu.

Typ projektu:
• Projekty badawczo-rozwojowe
Poziom dofinansowania:
Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Przedsiębiorca

Maksymalne
dofinansowanie

Maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu premii*

Maksymalne
dofinansowanie

Maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

35%

50%

Duży

50%

65%

25%

40%

* poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 p. p., maksymalnie do 80% kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 projekt zakłada efektywną współpracę:
• między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany
w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej
się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 %
kosztów kwalifikowalnych, lub
•między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania
własnych wyników badań;
 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji,
ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Typ projektu:
• Bony na innowacje
• Planowany termin naborów: luty 2018 roku

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych
określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową,
związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego
produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu
wzornictwa.
Poziom dofinansowania:
Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Typ projektu:
• Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego
• Planowany termin naborów: wrzesień 2018 roku

Wsparcie obejmuje inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie
i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R
i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług; stworzenie
i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów
lub centrów badawczo-rozwojowych.

Warunkiem wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej
w przedsiębiorstwa jest przedstawienie planów dotyczących
prac B+R.

Typ projektu:

• Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Poziom dofinansowania:
W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania jest
zgodny z zapisami rozporządzenia*, tj.
Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po
uwzględnieniu premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa
do dnia 31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa
od dnia 01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

Region

radomski i warszawski
wschodni
warszawski zachodni

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w
zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
(Dz. U. poz. 1377)

ciechanowsko – płocki
35 %

ostrołęcko – siedlecki
35 %

warszawski zachodni
20 %
warszawski wschodni
35 %

radomski
35 %

Typ projektu:

• Projekty badawczo-rozwojowe
• Bony na innowacje
• Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Przedsięwzięcia w ramach wyżej wymienionych typów
projektów (1-3) będą mogły uzyskać wsparcie jedynie
w przypadku zgodności z obszarami inteligentnej
specjalizacji regionu określonymi w Regionalnej Strategii
Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE – OBSZARY WSPARCIA
1. Bezpieczna żywność
a.
b.
c.
d.

Produkcja żywności
Dystrybucja
Żywność wysokiej jakości
Minimalizowanie wpływu
na środowisko
e. Bezpieczeństwo odbiorcy
2. Inteligentne systemy zarządzania
a. Rozwiązania infrastrukturalne
b. Bezpieczeństwo i monitoring
c. Efektywność surowca i energetyczna

3. Nowoczesne usługi dla biznesu
a. Wsparcie kapitałowe
i infrastrukturalne
b. Zasób wiedzy
c. Usprawnianie procesów

4. Wysoka jakość życia
a.
b.
c.
d.
e.

Edukacja
Zdrowie
Bezpieczeństwo
Praca
Czas wolny

*Regionalne
Inteligentne
Specjalizacje
(RIS) do uchwały Nr 23/15 Sejmiku Województwa
Regionalne Inteligentne
Specjalizacje
(RIS) - Załącznik
-Mazowieckiego
Załącznik do zuchwały
Nr 23/15
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r.
dnia 16 marca
2015Sejmiku
r.

Typ projektu:
• Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych
i innowacyjnych
• Aktualny termin naborów: od 30.10.2017 do 10.01.2018 do godz. 15:00
• Planowany termin naborów: listopad 2018 roku

Wsparcie obejmuje projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem
przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii.

Konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji.
Zakres działań możliwych do realizacji w ramach konkursu jest tożsamy
z możliwościami wsparcia w ramach typu projektu
Projekty badawczo-rozwojowe.

Typ projektu:
• Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych
i innowacyjnych
Poziom dofinansowania:
Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Przedsiębiorca

Maksymalne
dofinansowanie

Maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu premii*

Maksymalne
dofinansowanie

Maksymalne
dofinansowanie po
uwzględnieniu premii*

Mikro
Mały
Średni
Duży

70%
70%
60%
50%

80%
80%
75%
65%

45%
45%
35%
25%

60%
60%
50%
40%

* poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 p. p., maksymalnie do 80% kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 projekt zakłada efektywną współpracę:
• między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co
najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się
strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 %
kosztów kwalifikowalnych, lub
•między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania
własnych wyników badań;
 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji,
ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Oś Priorytetowa III
Rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości:
 Działanie 3.1 - Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu,
Poddziałanie 3.1.2 - Rozwój MŚP
 Działanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu
Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP
Typ projektu:

• Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw
• Planowany termin naborów: październik 2018 roku
Wsparcia dla MŚP koncentrować się będzie na doradztwie m. in. w zakresie
opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii
i prognozowania.

Przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych,
wyspecjalizowanych usług doradczych.
Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP.
Wsparcie w szczególności może być udzielone na doradztwo służące
wdrożeniu nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi
laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie
produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie
(optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów),
analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie
i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie
lub innowacyjne rozwiązania.

DZIAŁANIE 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Typ projektu:

• Internacjonalizacja przedsiębiorstw
• Planowany termin naborów: kwiecień 2018 roku

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług
Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu
ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w:

- misjach gospodarczych,
- krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych,
- wizytach studyjnych.

Podstawą realizacji projektu jest dokument (Strategia Biznesowa) o charakterze
strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków
docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu
biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu
może być przedmiotem współfinansowania

DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

W ramach Działania 3.3 realizowane będą następujące
typy projektów:
• Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym

oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK:
Interwencja obejmować będzie rozwój produktów i usług opartych na
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług
w Internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację
procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę
pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.
Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

• Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub

usług:
W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące typy
projektów:
rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem
na rynek nowych produktów i usług w skali regionu;
realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie
sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);

wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

DZIAŁANIE 3.3 - Innowacje w MŚP

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania jest
zgodny z zapisami rozporządzenia*, tj.
Region

Podstawowe dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu
premii za MŚP

ciechanowsko-płocki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

ostrołęcko-siedlecki

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

radomski i warszawski wschodni

35%

Mikro i małe 55%, średnie 45%

warszawski zachodni

20%

Mikro i małe 40%, średnie 30%

miasto stołeczne Warszawa do dnia
31.12.2017

15%

Mikro i małe 35%, średnie 25%

miasto stołeczne Warszawa od dnia
01.01.2018

10%

Mikro i małe 30%, średnie 20%

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1377);

ciechanowsko – płocki
35 %

ostrołęcko – siedlecki
35 %

warszawski zachodni
20 %
warszawski wschodni
35 %

radomski
35 %

Oś Priorytetowa IV
Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną

DZIAŁANIE 4.1 - Odnawialne źródła energii
Typ projektu:

• Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
• Nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
w tym w szczególności w inwestycje w budowę/przebudowę:
- Instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystującej
energię wiatru, słońca, biomasy, biogaz oraz wody ( w tym z ewentualnym
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
- Instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii
słonecznej (kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła
wody ( w tym z ewentualnym podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej,
- Instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji,
- Budowa lub przebudowa sieci skutkującej zwiększeniem przepustowości
infrastruktury elektroenergetycznej oraz umożliwiających przyłączanie
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (projekty będą realizowane
przez operatorów systemu dystrybucyjnego i dotyczyć będą sieci dystrybucyjnej
średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kW)

DZIAŁANIE 4.2 - Efektywność energetyczna
Typ projektu:

• Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w kogeneracji
• Planowany termin naborów: październik 2018 roku

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:
 budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki
te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej
kogeneracji.

Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu

OŚ PRIORYTETOWA X
EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne
Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu

DZIAŁANIE 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci

i młodzieży
Celem w działaniu jest przygotowanie uczniów do przyszłego zatrudnienia
oraz funkcjonowania w społeczeństwie przez nabycie i rozwój kompetencji
i postaw potrzebnych na rynku pracy; indywidualnemu podejściu do pracy
z uczniem i wsparciu przez nauczanie eksperymentalne. Realizacja celu
we wskazanym zakresie doprowadzi do pozyskania przez uczniów
umiejętności/kompetencji (na wszystkich etapach edukacji - podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) przydatnych w życiu zawodowym.
Ponadto, oprócz wsparcia adresowanego do uczniów zaplanowano również
wsparcie nauczycieli. Natomiast drugi cel szczegółowy w Działaniu 10.1 służy
zwiększeniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i wzrostowi jej jakości.

Oś priorytetowa 10
Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój

Wsparcie kształcenia ogólnego
od
dzieci

Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym w szczególności przez
08.12.2017 do
i młodzieży
rozwijanie umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych
27.12.2017
Poddziałanie 10.1.1
pomocy dydaktycznych
Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych)
 Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
Działanie 10.1
oraz właściwych postaw i umiejętności
Kształcenie i rozwój
październik  Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
dzieci i młodzieży
2018 r.
 Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie
Poddziałanie 10.1.1
kompetencji informatycznych
Edukacja ogólna (w tym
 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szkołach zawodowych)
w tym wsparcie ucznia młodszego
Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój
 Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
marzec
dzieci i młodzieży
właściwych postaw i umiejętności
2018 r.
Poddziałanie 10.1.2
 Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
Edukacja ogólna w
 Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie
ramach ZIT
kompetencji informatycznych
Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój
dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4
Edukacja przedszkolna

luty
2018 r.



Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu

DZIAŁANIE 10.2 Upowszechnianie kompetencji

kluczowych wśród osób dorosłych
Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

Planuje się, że dzięki interwencji wzrośnie liczba osób dorosłych, w szczególności
z grup najbardziej potrzebujących, które poprzez uczestnictwo w szkoleniach
podniosą swoje kwalifikacje/kompetencje w obszarze ICT i języków obcych (język:
angielski, niemiecki, francuski).
W rezultacie zwiększenia przedmiotowych kwalifikacji i/lub
umiejętności/kompetencji wzrosną także szanse uczestników kursów/szkoleń
na rynku pracy. Wsparcie osób dorosłych w nabywaniu wskazanych kompetencji
kształtować będzie również nawyk uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie,
a także przeciwdziała poczuciu marginalizacji wynikających z braku kompetencji,
czy umiejętności.

Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu

DZIAŁANIE 10.3 Doskonalenie zawodowe

W ramach Działania 10.3 realizowane będą dwa cele szczegółowe. Pierwszym jest
wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadało
na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej
na wiedzy. Oczekuje się, że dzięki realizowanym interwencjom na rynek pracy
wejdą absolwenci szkół zawodowych z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb
rynku pracy, z doświadczeniem zdobytym dzięki współpracy szkół z otoczeniem
społeczno-gospodarczym (w tym m.in. stażom/praktykom przeprowadzonym
u pracodawców). Natomiast głównym celem działań
w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych jest wzmocnienie
pozycji zawodowej tych osób. W szczególności przez uczestnictwo
w kształceniu/szkoleniu w formach szkolnych i pozaszkolnych zdobędą/ podwyższą
swoje wykształcenie/ kompetencje/ kwalifikacje. Ponadto, oczekuje się,
że zróżnicowana oferta edukacyjna adresowana do osób dorosłych będzie lepiej
dopasowana do oczekiwań pracodawców i rynku pracy.

Oś priorytetowa 10
Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3
Doskonalenie
zawodowe
Poddziałanie 10.3.1
Doskonalenie
zawodowe uczniów

Działanie 10.3
Doskonalenie
zawodowe
Poddziałanie 10.3.3
Doradztwo edukacyjno zawodowe w ramach
ZIT
Działanie 10.3
Doskonalenie
zawodowe
Poddziałanie 10.3.4
Kształcenie oraz
doskonalenie zawodowe
osób dorosłych

listopad 2018 r.

listopad 2018 r.

Typy projektów:
• Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w tym realizacja staży i praktyk
• Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (jako element projektu)
• Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu
• Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych)
i rozwój współpracy z rynkiem pracy

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach
zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy

od 30.11.2017
do 14.12.2017
Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych
Nie przewiduje
się naboru
w 2018 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014 -2020
OP I - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
OP II - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
OP III -Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
OP IV - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

OP V - Pomoc Techniczna

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Cel szczegółowy:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania
przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać
dofinansowania).

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
-badania przemysłowe i prace rozwojowe
-prace rozwojowe

W 2018 konkurs przeznaczony dla MŚP
(regiony słabiej rozwinięte) .
NCBR
www.ncbr.gov.pl

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
Cel szczegółowy:
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace
rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może
powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac
realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych
w regulaminie konkursów.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
- prace rozwojowe

Nowe konkursy nie będą ogłaszane

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Cel szczegółowy:
Celem jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje
w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie
przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
-Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę,
która służyć będzie prowadzeniu prac badawczorozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług
ogłoszenie konkursu
19 października 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
20 listopada 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
19 stycznia 2018 r.

ogłoszenie konkursu
II kwartał 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
II kwartał 218 r.
zakończenie naboru wniosków
II/III kwartał 2018 r.

MR
www.mr.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Termin naborów: od 10.08.2017 r. do 28.02.2018 r.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie
innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu.
Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z
wdrożeniem innowacji technologicznej.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych
wynosi 500 000 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji
jest niższa niż 1 mln zł.
Poziom dofinansowania:
-70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota
pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym
trzyletnim okresie,
-50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;
dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalne

PARP www.parp.gov.pl

ogłoszenie konkursu
7 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
10 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
25 października 2018 r

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Termin naborów: od 08.06.2017 do 08.02.2018

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy
usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi,
technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 80 dni
od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

ogłoszenie konkursu
19 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
22 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
22 listopada 2018 r.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Cel szczegółowy:
Celem poddziałania jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej
w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu
Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do
realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
- działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z
możliwością wsparcia
na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych
zgłoszeniem, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw
z rejestracji na wzory przemysłowe
- działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku
z wszczęciem
i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy
albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

PARP
www.parp.gov.pl
ogłoszenie konkursu
1 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
6 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
29 listopada 2018 r.

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka /
3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Cel szczegółowy:
Wsparcie realizowane za pośrednictwem funduszu pożyczkowego,
zapewniającego dostęp do finansowania działalności mikro i małych
przedsiębiorstw.
Pożyczki z funduszu udzielane są na uruchomienie lub rozszerzenie działalności
przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych pomysłach.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
Utworzenie i zasilenie funduszu pożyczkowego w celu wsparcia przedsięwzięć
o charakterze innowacyjnym, realizowanych przez przedsiębiorstwa, które
pozyskały inwestora kapitałowego.

Instrument Finansowy
termin nieznany

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Cel szczegółowy:
Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług).

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
-wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R
(zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie)
ogłoszenie konkursu
2 sierpnia 2017 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
5 września 2017 r.
zakończenie naboru wniosków
28 lutego 2018 r.

ogłoszenie konkursu
14 lutego 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
20 marca 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
5 grudnia 2018 r.

PARP www.parp.gov.pl

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cel szczegółowy:
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych,
będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia
wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
-wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R
(własnych lub zakupionych)
ogłoszenie konkursu
15 stycznia 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
15 lutego 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
24 maja 2018 r

BGK
www.bgk.pl

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand

Cel szczegółowy:
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących
wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

W ramach celu szczegółowego planowany będzie do realizacji,
w szczególności, następujący typ projektów:
-wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji branżowych programów promocji
oraz programów promocji o charakterze ogólnym.
ogłoszenie konkursu
1 marca 2018 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
4 kwietnia 2018 r.
zakończenie naboru wniosków
8 maja 2018 r.

PARP www.parp.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014 -2020
OP I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
OP II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
OP III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
OP IV - Infrastruktura drogowa dla miast
OP V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce
OP VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
OP VII - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
OP VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
OP IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
OP X - Pomoc techniczna

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Typy projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle
i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją
węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji
istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych
źródeł niskiej emisji.

Typ beneficjenta:
- przedsiębiorcy (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 119, kod 120, kod 121,
kod 123, kod 124),

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Typ beneficjenta:
-przedsiębiorcy (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 119, kod 120,
kod 121,kod 123, kod 124),

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014 -2020
OP I - Osoby młode na rynku pracy
OP II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
OP III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
OP IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
OP V - Wsparcie dla obszaru zdrowia
OP VI – Pomoc techniczna

Program Wiedza Edukacja Rozwój
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków
specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth
Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa.
Na realizację Programu
przeznaczone zostanie ponad

Podział środków na osie priorytetowe:
I Osoby młode na rynku pracy

2 035 mln euro

II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji

878 mln euro

III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju

1 253 mln euro

IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa

711 mln euro

V Wsparcie dla obszaru zdrowia

357 mln euro

VI Pomoc techniczna

195 mln euro

5,4 mld euro
w tym ponad 2 mld euro na
wsparcie osób młodych.

Poddziałania, w których PRZEDSIĘBIORCA
występuje jako beneficjent środków:
Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi
konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego Osób niepełnosprawnych
Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
2014 -2020
OP I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
OP II – E-administracja i otwarty rząd
OP III – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
OP IV- Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Typ beneficjentów:
-przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd
Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego
Typy projektów:
1.Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie
funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych
zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Typ beneficjenta:
-jednostki naukowe,
-organizacje pozarządowe,
-małe i średnie przedsiębiorstwa.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(PROW) NA LATA 2014-2020

W ramach PROW 2014-2020
łącznie 13,5 mld euro
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) z budżetu UE otrzymamy
pomoc w wysokości: 8,598,280,814 euro
oraz wkład krajowy - krajowe środki
publiczne w kwocie – 4,915,014,186 euro).

www.ksow.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach
(m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu
czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje
oraz realizować swoje cele edukacyjne i biznesowe.

BUR zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:
• powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe
oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób
prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
•Oferta dla użytkowników, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi
szytej na miarę", czyli takiej które odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,

•stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.
Podstawowe założenia Bazy Usług Rozwojowych zostały wypracowane w toku konsultacji
społecznych, w który wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami
z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KFS?
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie
umowy o pracę.
(Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę,
współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.)

NA CO PRACODAWCA MOŻE WYKORZYSTAĆ ŚRODKI KFS?
1) Na doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
2) Na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgodą,
3) Na badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4) Na ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu
ustawicznym.
JAK STARAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS?
Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne
do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce
prowadzenia działalności.

POŻYCZKI MAZOWIECKIE
MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Pożyczki dla firm działających dłużej niż rok
Pożyczki dla firm działających do roku

www.pozyczkimazowieckie.pl

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju,
finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.
„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj.
pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu
wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100 000 zł.
Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji
edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy
kształcenia
Najważniejsze informacje:
• start naboru: luty 2018 r.
• maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić do
100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,
• pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów
(prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
• wnioski o pomoc zwrotną będą składane w formie elektronicznej,
za pośrednictwem specjalnego formularza,
• pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
• minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to
36 miesięcy,
• istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4A 00-444 Warszawa
www.cofund.org.pl
facebook.com/FunduszWspolpracy

Dla kogo?
Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich,
zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności
i kompetencje.
Osoby które otrzymają pożyczkę muszą posiadać zdolność do jej spłaty –
tj. odpowiednie przychody lub też przedstawić odpowiednie zabezpieczenie
pożyczki.
Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy
zatrudnienia lub też umów cywilnoprawnych), a także osób
samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach np.
wychowawczych, itp.).
Na co?
Pożyczki dotyczą wyłącznie nowych form kształcenia tj. takich, które się jeszcze
nie rozpoczęły na dzień składania wniosku.
Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia
wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju
koszty dodatkowe po stronie Uczestnika/Pożyczkobiorcy np. koszty
przejazdów, noclegów, materiałów dydaktycznych itp. nie podlegają
finansowaniu.
W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia
podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych
oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i
III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być
realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia, warsztaty, itp.) – NIE
MUSZĄ dotyczyć nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Masz pytania? Zadzwoń!
kandydaci 22 450 99 15
szkolący 22 450 98 45

Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w
Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a 27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90 farr@farr.pl

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/poradnik-beneficjenta/

Podsumowanie: Jak realizować projekt?
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https://www.youtube.com/watch?v=sG6x0E4RtIk&feature=youtu.be
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Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego
2014-2020 (RPO WM)

www.funduszedlamazowsza.eu

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
(PO WER)

www.power.gov.pl

Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020 (PO IR)

www.poir.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (PO IŚ)

www.pois.gov.pl

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa 2014-2020 (PO PC)

www.popc.gov.pl

Pamiętajmy!
Gdy piszemy wniosek…..
• W tracie konkursu sprawdzamy stronę z ogłoszeniem, czyli dokumentacją
• Sprawdźmy dostępność Pytań i odpowiedzi (powstałych w trakcie konkursu)
• Wniosku nie składany w ostatniej chwili (brak czasu na ew. pomoc techniczną)
• Przetestujmy podpis elektroniczny (o ile jest wymagany podpis tego typu)
• Sporządzajmy wniosek na koncie, które należy do nas

Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści.
Jednak otrzymanie wsparcia z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi
obowiązkami.
Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać
terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

DO KOGO SKŁADAMY WNIOSKI
*sprawdźmy w dokumentacji konkursowej, który podmiot jest odpowiedzialny za
przyjmowanie wniosków
w przypadku:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
MJWPU - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Programy krajowe
(wskazuje dokumentacja konkursowa danego działania)
np. POIR- PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ułatwienia:

-Harmonogram na kolejny rok ukazuje się do 30.11
- Dokumentacja publikowana jest na miesiąc przed
konkursem na stronie instytucji ogłaszającej konkurs
- Informatyzacja aplikowania i rozliczania – nowe generatory
do składania i rozliczania wniosków
- Więcej oświadczeń wnioskodawców (zamiast zaświadczeń)

Poradnik beneficjenta.
System MEWA 2.0.

https://www.youtube.com/watch?v=g09Fs_7IbkQ&feature=youtu.be
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Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Warszawie
Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00-18:00,
wtorek-piątek: 8:00-16:00,

Telefony do konsultantów:
Infolinia: 801 101 101 ; 22 542 27 99
22 542 27 11 ; 22 542 20 38
E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
oraz w Centralnym Punkcie Informacyjnym i
Lokalnych Punktach Informacyjnych w: Ostrołęce,
Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i w Radomiu.
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszedlamazowsza.eu
Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią
ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku.

www.funduszedlamazowasza.eu

Dziękuję za uwagę.

