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AKTUALNOŚCI 
  

 Już ponad 300 milionów złotych na pomoc mieszkańcom regionu 

Niemal 300 milionów 590 tysięcy złotych z unijnych funduszy podzielił zarząd 

województwa opolskiego na pomoc, skierowaną do różnych grup mieszkańców regionu,  

w walce ze skutkami COVID-19. 

Więcej: https://www.opolskie.pl/2020/05/juz-ponad-300-milionow-zlotych-na-pomoc-

mieszkancom-regionu/ 

 

 Pomoc potrzebującym na wielką skalę 
Pomoc kuriera społecznego, który zrobi zakupy czy załatwi pilne prawy, dożywianie 

potrzebujących, reagowanie na przemoc domową czy pomaganie wychowankom domów 

dziecka – to niektóre z wielu działań, jakie w tym trudnym czasie koordynuje opolski 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ich realizacja możliwa jest dzięki projektom 

unijnym. 

Więcej: https://www.opolskie.pl/2020/05/pomoc-potrzebujacym-na-wielka-skale/ 

 

 Pakiety ochronne dla każdej jednostki OSP 
528 pakietów z zestawami środków ochrony osobistej dla wszystkich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie opolskim – to jeden z elementów 

projektu unijnego „Opolskie przeciw COVID-19”, realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski. 

Więcej: https://www.opolskie.pl/2020/05/pakiety-ochronne-dla-kazdej-jednostkip/ 

 

 Rusza Zdalna Szkoła Plus 

Od 15 maja 2020 roku gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 

milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne  

z programu Polska Cyfrowa na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym 

razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej, jak również do nauczycieli. 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-zdalna-

szkola-plus-1/ 

 

 Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna 

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na 

finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, 

centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami 

pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych 

współpracujących z BGK. 

https://www.opolskie.pl/2020/05/juz-ponad-300-milionow-zlotych-na-pomoc-mieszkancom-regionu/
https://www.opolskie.pl/2020/05/juz-ponad-300-milionow-zlotych-na-pomoc-mieszkancom-regionu/
https://www.opolskie.pl/2020/05/pomoc-potrzebujacym-na-wielka-skale/
https://www.opolskie.pl/2020/05/pakiety-ochronne-dla-kazdej-jednostkip/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-zdalna-szkola-plus-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-zdalna-szkola-plus-1/
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Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pozyczka-

plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna/ 

 

 500 milionów złotych na szybką pomoc dla instytucji opieki 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (MRPiPS) włączyło do Funduszowego Pakietu Antywirusowego zestaw 

działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki 

całodobowej. Projekty będą finansowane z pieniędzy unijnych w programie Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/500-milionow-

zlotych-na-szybka-pomoc-dla-instytucji-opieki/ 

 

 550 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców 

Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), 

które są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę 

Antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dlatego 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu puli środków, o 

jedną trzecią, do kwoty 550 mln zł. 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/550-mln-zl-na-

pozyczki-dla-przedsiebiorcow/ 

 

 Duże zmiany w kredycie na innowacje technologiczne 

Zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł, rezygnacja z konieczności 

posiadania wkładu własnego, a także zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej 

– to główne ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z pandemią. 

Nabór wniosków wystartuje 1 czerwca, a już 18 maja Bank Gospodarstwa Krajowego 

opublikuje dokumentację konkursową. Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/duze-zmiany-w-

kredycie-na-innowacje-technologiczne/ 

 

 Postępy w realizacji programów 2014-2020  

- stan na 10 maja 2020 roku 
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-

realizacji-programow-na-lata-2014-2020-stan-na-10-maja-2020-roku/ 

 

 Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020  

- 3 maja 2020 r. 
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektow-

realizowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020-3-maja-2020-r/ 

 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/500-milionow-zlotych-na-szybka-pomoc-dla-instytucji-opieki/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/500-milionow-zlotych-na-szybka-pomoc-dla-instytucji-opieki/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/550-mln-zl-na-pozyczki-dla-przedsiebiorcow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/550-mln-zl-na-pozyczki-dla-przedsiebiorcow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/duze-zmiany-w-kredycie-na-innowacje-technologiczne/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/duze-zmiany-w-kredycie-na-innowacje-technologiczne/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020-stan-na-10-maja-2020-roku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020-stan-na-10-maja-2020-roku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020-3-maja-2020-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020-3-maja-2020-r/
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 Gdzie pytać o wsparcie w czasach pandemii koronawirusa? 

• Gdzie starać się o wsparcie w czasach pandemii koronawirusa? 
• Która gmina ma pakiet pomocowy dla przedsiębiorców funkcjonujących na jej 

terenie? I co taki pakiet obejmuje? 
• Gdzie można dostać korzystnie oprocentowane pożyczki, które mają pomóc 

przetrwać trudny czas pandemii? 
• Jak interpretować nowe przepisy np. dotyczące prawa pracy? 
 
Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych informacji jest opublikowanych na stronie 
internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Do każdego tekstu dodane są 
odnośniki, za pomocą których traficie Państwo do tekstów źródłowych instytucji czy 
samorządów. Zachęcamy do zaglądania na stronę OCRG do zakładki “AKTUALNOŚCI” i 
śledzenia artykułów opatrzonych hasłem przewodnim “WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH 
KORONAWIRUSA”. 

Już teraz znajdziecie tam informacje o: 

• pożyczkach udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju 
• wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który przyjmuje wnioski o 

dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym 
lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia 
społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń 

• pakietach Gminy Prudnik czy Miasta Brzeg 
• Tarczy Antykryzysowej, w tym udzielanym w jej ramach wsparciu ZUS 
• pytaniach o interpretację przepisów prawa pracy wraz z odpowiedziami Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Opolu 
Zachęcamy do lektury! www.ocrg.opolskie.pl 

 Ochrona miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 

Przedsiębiorcy już od 1 kwietnia br. mogą składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Opolu wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,  a także na opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń. 

Więcej: https://www.opolskie.pl/2020/04/ochrona-miejsc-pracy-w-nastepstwie-

wystapienia-covid-19/ 

 

 Tarcza Antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz 

organizacji pozarządowych 

Uprzejmie informujemy, że powiatowe urzędy pracy udzielają dofinansowania części 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 

samozatrudnionych oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  

i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy. 

http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci.html
http://orfr.opole.pl/
https://wupopole.praca.gov.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci.html
https://www.opolskie.pl/2020/04/ochrona-miejsc-pracy-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19/
https://www.opolskie.pl/2020/04/ochrona-miejsc-pracy-w-nastepstwie-wystapienia-covid-19/
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Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania 

znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego 

oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje 

 

 Tarcza Antykryzysowa - nabór wniosków o niskooprocentowaną 

pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 
 

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? 

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co 

najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy 

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 2 milionów euro), 

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia 

bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. 

O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie 

zatrudniali pracowników. 
 

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy? 

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu 

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone 

w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 

urzędu. 

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę 

sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy 

otrzymanie pożyczki. 
 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie? 

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej 

oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 
 

Ile wynosi okres spłaty pożyczki? 

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 

wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki 
 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#page=formularz
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#page=formularz
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Czy pożyczka może być umorzona? 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie 

zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do 

stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia. 

 

Więcej informacji i formularze wniosków dostępne na stronie: 

https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-

mikroprzedsiebiorcow 

 

 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej  

w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. 

Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły  w życie 1 kwietnia br. Kolejne obowiązują od 18 

kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa  

w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. 

Więcej informacji i formularze wniosków dostępne na stronie: 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-

wsparcie-z-zus/3264398 

 

 Pożyczka obrotowa z karencją w spłacie kapitału (ORFR) 

Niskooprocentowane pożyczki obrotowe do 50 tys. zł z 6-miesięczną karencją w spłacie 

kapitału. Pieniądze można wykorzystać na finansowanie bieżącej działalności, np.  

na pokrycie kosztów funkcjonowania firmy dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. 

KTO MOŻE DOSTAĆ POŻYCZKĘ? 

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który: 

1) prowadzi działalność gospodarczą od minimum 24 miesięcy; 

2) jest zarejestrowany na terenie województwa opolskiego albo prowadzi 

działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego; 

3) posiada zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty; 

4) nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych za 2019 r.; 

5) nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 r.; 

6) wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, naprawcze lub 

likwidacyjne. 

ILE I NA CO MOŻNA DOSTAĆ? 

Do 50 000,00 zł. Jest to pożyczka obrotowa. Pieniądze z niej pochodzące można 

https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
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wykorzystać na bieżące potrzeby, np. opłaty, zakup towarów, sfinansowanie pensji 

pracowników, itp. 

OKRES SPŁATY, KARENCJA 

Do 4 lat. Karencja w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy. To oznacza, że przez pierwsze 6 

miesięcy przedsiębiorca spłaca jedynie odsetki. A te, w przypadku pożyczki wziętej  

w pełnej wysokości na całą kwotę, ze spłatą rozłożoną na 48 miesięcy, wynosić mogą ok. 

130 zł miesięcznie. 

OPROCENTOWANIE, OPŁATY, ZABEZPIECZENIA 

Oprocentowanie – oparte na stopie referencyjnej i marży od 3% w skali roku 

prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0,00 zł 

prowizja za udzielenie pożyczki – 0,00 zł 

Podstawową formą zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielanej przez Opolski Regionalny 

Fundusz Rozwoju jest weksel in blanco poręczony przez osobę fizyczną lub prawną wraz  

z deklaracją wekslową oraz inne formy zabezpieczeń (patrz Regulamin udzielania 

pożyczki). Mogą to być m.in. hipoteka, poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie 

według prawa wekslowego czy poręczenie według prawa cywilnego. 

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK O POZYCZKĘ? 

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju 

(ORFR). Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem znajduje się  

w załącznikach poniżej. Fundusz ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź 

nieudzielenia pożyczki (od dnia złożenia kompletnego pod względem formalnym 

wniosku). 

OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU 

ul. Ks. Hugona Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole 

tel. 77 42 19 442 

e-mail: biuro@orfr.opole.pl 

http://orfr.opole.pl/ 

Więcej informacji na stronie: 

http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19/ 

 

 Informacja dla beneficjentów Regionalnego Programu Województwa 

Opolskiego 

Informacja dotyczy beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 

(RPO WO 2014-2020.), którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektów lub są 

na etapie podpisywania umowy. 

Do odwołania wszelka komunikacja w sprawach dotyczących projektów będzie odbywała 

się tylko drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem systemu SL. 

W okresie tym nie będzie również możliwości zorganizowania żadnych spotkań 

konsultacyjnych z pracownikami rozliczającymi projekty w Instytucji Zarządzającej RPO WO 

2014-2020. 

mailto:biuro@orfr.opole.pl
http://orfr.opole.pl/
http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19/
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Przypominamy jednocześnie, że osoby z zewnątrz nie mają możliwości wejścia do budynku 

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, mieszczącego się w Opolu przy ul. 

Krakowskiej 38. 

Ograniczenie dotyczy wszystkich zadań wykonywanych w departamencie w tym m. in: 

• konsultacji z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich; 

• składania wniosków o dofinansowanie projektów; 

• składania wniosków o płatność, ich korekt itp. 

Wszystkie dodatkowe informację związane z tą wyjątkową sytuacją będziemy Wam 

przekazywać na bieżąco. 

Wszystkie swoje zadania wykonujemy normalnie. 

 

 Komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów  

w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu Instytucji Zarządzającej 
Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd 
Województwa Opolskiego przyjął: 

Komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-
2020  w związku z sytuacją epidemiologiczną. 

Uruchomiliśmy także infolinie dla Beneficjentów: 

• Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 – 77 44 04 720-722 
• Wojewódzki Urząd Pracy – 77 44 16 754 
• Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 77 40 33 660 
• Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 77 54 17 934 
 

Więcej: https://rpo.opolskie.pl/?p=39127 

 

 

 Komunikat dla wnioskodawców 
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 

informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Komunikat dla 

wnioskodawców dotyczący trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 w związku  

z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. 

  

https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Komunikat_IZ_RPO.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Komunikat_IZ_RPO.pdf
https://rpo.opolskie.pl/?p=39127
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/komunikat_nabory_ROP.pdf
https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/komunikat_nabory_ROP.pdf
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
 

Skorzystaj z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w województwie opolskim! 

W naszych Punktach Informacyjnych: 

• ustalimy, czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich, 

• krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie, 

• udzielimy Ci wsparcia na etapie przygotowania wniosku i realizacji projektu. 

• odpowiemy na pytania dotyczące Programów finansowanych z EFS, EFRR i FS. 

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji bezpośredniej w punkcie w zakresie przygotowania 

bądź realizacji projektu pomocne będzie wypełnienie tzw. karty diagnozy i przesłanie na adres 

mailowy wybranego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość konsultacji indywidualnej u klienta. W celu 

ustalenia możliwości skorzystania z usługi prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym punktem. 

Punkty nie świadczą usług polegających na wypełnianiu dokumentacji na rzecz klienta. 

Informacje przekazywane przez specjalistów ds. FE opierają się na ich wiedzy i dostępnych 

dokumentach programowych. 

Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne są bezpłatne! 

Zanim skorzystasz z usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zobacz, czy podobne 

pytanie już się nie pojawiło w często zadawanych pytaniach. 

Za koordynacje Sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Ministerstwo Rozwoju. 

Usługi są świadczone przez Punkty Informacyjne w oparciu o Standardy Działania Punktów 

Informacyjnych, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju. 

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres:  

monitoringpunktow@mr.gov.pl 

 

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków 

krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

  

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/KARTA_DIAGNOZY_FS.doc
http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/
mailto:monitoringpunktow@mr.gov.pl
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USŁUGI INNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 
 

 Oferta pożyczek dla MŚP z Fundacji Rozwoju Śląska  
Fundacja Rozwoju Śląska oferuje preferencyjne pożyczki na rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw z województwa opolskiego. 

więcej: http://fundacja.opole.pl  

 

 Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju 
Spółkę utworzył Samorząd Województwa Opolskiego by wspierać działalność opolskich 

przedsiębiorstw. Będzie ona udzielała pożyczek na korzystnych warunkach. Pieniądze mogą 

być przeznaczone na cele obrotowe, a także inwestycyjne. 

więcej: http://orfr.opole.pl 

 

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
 

Rzecznik Funduszy Europejskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawiania 

propozycji usprawnień oraz przekazywania informacji o zidentyfikowaniu utrudnień w 

zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WO). Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in.:  

a) przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur w RPO WO,  

b) niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur w RPO WO takich 

jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o 

płatność, kontrola itp., 

c) nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi, 

d) postulatów zmian i ulepszeń w realizacji RPO WO. 

 

Zgłoszenia można przekazać m.in. : 

1) osobiście - w Biurze Rzecznika w Opolu, ul. Ostrówek 5-7, pok. 7, po uprzednim 

umówieniu telefonicznym pod numerem +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku  

w godz.  8:00 – 15:00; 

2) listownie – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 

14, 45-082 Opole 

3) telefonicznie pod numerem +48 504 825 581 

4) elektronicznie, na adres e-mail rzecznikfunduszy@opolskie.pl 
 

Więcej: http://rpo.opolskie.pl/?p=27350 

 
 

http://fundacja.opole.pl/
http://orfr.opole.pl/
mailto:rzecznikfunduszy@opolskie.pl
http://rpo.opolskie.pl/?p=27350
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NABORY WNIOSKÓW  
 

Poniżej prezentujemy ogólne informacje na temat aktualnych 

lub planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w 

ramach Programów Unii Europejskiej i innych inicjatyw. 

Jeżeli chcesz skorzystać z danego programu/inicjatywy 

sprawdź szczegółowe warunki uczestnictwa w danym 

naborze na podanych stronach internetowych. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020 
 

AKTULANE NABORY: 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 

Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

 

 
 
 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach 

przygranicznych 
 
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty  

i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020  tj.:  

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, 

zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;  

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;  

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu 

oferty. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/201.  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 

województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i 

zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.). 

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub 

oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności 

(w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na 

podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z 

zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

TERMIN NABORU: 
Od 11 do 18 maja 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=39338

 
 

Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 
 
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.2 Strategie 

niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka 

niskoemisyjna  RPO WO 2014-2020 tj.: 

1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu 

drogowego w centrach miast; 

2) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych 

przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy); 

3) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną 

informację pasażerską; 

4) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 
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• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
• przedsiębiorstwa[1]. 

 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r.  
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2009 z późn. zm.). 

 
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze 
Aglomeracji Opolskiej. 

 
[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość 

udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub 
Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, 
obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach 
partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym. 
 
TERMIN NABORU: 
Od 23 marca 2020 r. do 29 maja 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska  
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=38666

 
 

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP 
 
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4 Efektywność 

energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020  tj.:  

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii;  

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;  

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;  

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;  

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii  

ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;  

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 
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O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 
 
-     mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa[1], zgodnie z definicją w załączniku 1 do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na 
terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 3[2]. Forma prawna beneficjenta 
zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii 
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, 
wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 
 
1.   Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 800 000,00 PLN. 

2. Minimalna kwota dofinansowania projektu  - 100 000,00 PLN. 

3. Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa z podregionu nyskiego (wg 

klasyfikacji NUTS3 – powiat brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki). 

 
 
[1] W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej 
produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  
 
[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego w podregionie nyskim NUTS 3 – powiat brzeski, 
namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział  
(w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności  
(w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi  
na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji)  
– z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień 
podpisania umowy o dofinansowanie. 

 
TERMIN NABORU: 
Od 18 do 25 czerwca 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=40047 

 
 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez 

zastosowanie m.in. następujących instrumentów[1]: 

a) zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych 

do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 

związane ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego 

(wzmocnienie kompetencji biznesowych PS)[2], 

b) dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do 

pracy w przedsiębiorstwie społecznym, 

c) bezzwrotne wsparcie finansowe na: 
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i) utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa 

społecznego, w tym spółdzielni socjalnej, 

ii) utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w 

spółdzielni socjalnej, 

iii) utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej 

wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo 

społeczne; 

d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego[3]. 

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego poprzez: 

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub 

przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy 

(bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub 

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych 

miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o 

których mowa w pkt 1 c) i d)). 

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną 

działalność pożytku publicznego poprzez: 

a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w 

przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania 

wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub 

b)przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych 

miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego,  

o których mowa w pkt 1 c) i d)). 

4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie  

z KPRES, w tym w zakresie: 

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających m.in. 

tworzenie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub 

odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących 

podmiotach ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego 

oraz wsparcia pomostowego), 

b) usług rozwoju ekonomii społecznej, 

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów 

sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których 

leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw 

społecznych. 
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[1] Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym 

[2] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. 

[3] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
UWAGA: 
Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania 
się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
 
TERMIN NABORU: 
Od 30 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=38827

 
 

Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu: 

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie[1]: 

1) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką  

i dzieckiem; 

2) podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych[2], w tym nowotworów złośliwych. 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w obszarach wsparcia wpisujących się w ww. typy 

projektów oraz ujętych w jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla 

województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[3] w zakresie: 

• onkologii, 

• kardiologii, 

• leczenia szpitalnego, 

• 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS. 

[1] Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego 

pakietu kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. 
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poprzez rozszerzenie listy możliwych badań zleconych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). 

Ponadto inwestycje realizowane w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne 

dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, przy czym powinny one przyczyniać się do 

rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki środowiskowej. W ramach poddziałania 

na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na 

przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-

budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – 

rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). 

[2] Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., 

Załącznik nr 1 Diagnoza stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14. 

[3] http://www.mpz.mz.gov.pl/ 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 
• podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, tj.: 
• publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe, 
• przedsiębiorcy, 
• lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej 

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO 
IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich 
strukturach oddziały geriatryczne). 
 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2009 z późn. zm.). 
 
Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w ramach jednej  
z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia[1] w zakresie: 

• onkologii, 
• kardiologii, 
• leczenia szpitalnego, 
• 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS. 

 
[1] http://www.mpz.mz.gov.pl/ 
 
TERMIN NABORU: 
Od 1 do 8 czerwca 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
 
 

http://mpz.mz.gov.pl/
http://mpz.mz.gov.pl/
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WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=39862

 
 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 
 
NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura 

usług społecznych RPO WO 2014-2020  tj.: 

• Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług 

społecznych w społeczności lokalnej[1] na rzecz osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu, w tym działania wspierające integrację rodzin[2],  

w zakresie: 

a) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki, 

b) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy 

społecznej[3], innej placówki zapewniającej całodobową opiekę[4], 

c) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania osoby 

potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako element uzupełniający 

kompleksowego projektu. 

 

[1] Definicja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

[2] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji 

jedynie jako działania uzupełniające. 

[3] Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 54-66 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769 z późn. zm). 

[4] Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

art. 67-69 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), mieszkania wspierane zgodne z definicjami 

zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014. 
 
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. 
 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  
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w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 
2009 z późn. zm.). 
 
[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub 
oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez 
Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do 
rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 

 
TERMIN NABORU: 
Od 11 maja 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 
 
INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=38104
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PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  

[PO WER] 
 

AKTTUALNE NABORY: 
 
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

Działanie 2.10 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 

gospodarki 

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów 

innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

Działanie 4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży 

Działanie 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 

 
 
  
 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Konkurs służy wyłonieniu trzech projektów, po jednym w każdym makroregionie, których 

celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności 

podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie 

się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać: 

• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, 

• organizacje pozarządowe, 

• podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 
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• związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, 

• samorząd gospodarczy i zawodowy, 

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, 

• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, 

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

• przedsiębiorcy. 

 

TERMIN NABORU: 

od 27 kwietnia 2020 r. do 30 maja 2020 r. (do godz. 12.00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-301/

 
 

Działanie 2.10 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 

oświaty 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, 

wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST  

w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I 

etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej 

systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu 

– następujących grup adresatów:      

• dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych  

oraz kierowników świetlic lub/oraz 

• pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za 

realizację zadań oświatowych w JST. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty 

wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie  

z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający 

minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla 

przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług  

o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 

0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach. 

 

TERMIN NABORU: 

od 1 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. 
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-304/

 
 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do 

potrzeb zmieniającej się gospodarki 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki 

zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi 

pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie 

stażu uczniowskiego. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, 

mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w 

SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i 

zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, 

publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub 

związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

TERMIN NABORU: 

od 30 marca 2020 r. do 21 maja 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-298/

 
 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do 

potrzeb zmieniającej się gospodarki 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

W konkursie można otrzymać dofinansowanie na wypracowanie i upowszechnienie 

przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: 

• przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego 

współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,    

• przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy 

dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 
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• propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia 

zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej 

branży/zawodzie, 

• przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące 

podmioty: 

• organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej 

prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego,  

• publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów 

odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które 

prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 

kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt. 

 

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego 

publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną 

uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni 

akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę 

prowadzącą kształcenie w zawodach. 

 

TERMIN NABORU: 

od 29 lutego 2020 r. do 21 maja 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-283/ 

 
 

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: 

a)       jednostka samorządu terytorialnego; 

b)       stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego; 

c)       organizacja pozarządowa; 

d)       partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER); 

e)       przedsiębiorca; 

f)        szkoła wyższa; 

g)        jednostka naukowa. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach 

administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.     

Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem 

zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków  

i rekomendacji.    

Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji 

publicznej. Konkurs (rundy konkursu) przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego 

dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych  

w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania. 

 

TERMIN NABORU: 

od 17 marca 2020 r. do 26 maja 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-288/

 
 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz 

wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań: 

1) aktywnych działań rekrutacyjnych mających na celu uświadomienie potencjalnym 

uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących. 

2) działań szkoleniowych, których program zawierać będzie, m.in.: 

a) część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad 

uniwersalnego projektowania, 

b) część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu 

technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania 

funkcjonujących w obszarach:                                                              

i) produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów, których 

funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi 

lub                                                             

ii) projektowania i świadczenia usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy 

lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

i ograniczeniami funkcjonalnymi. 

3) działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowych, o których mowa 

w pkt. 2 (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń). 
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Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia 

zawartymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.power.parp.gov.pl.  

   

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie projektów mogą aplikować: 

a)   przedsiębiorcy, 

b)   podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 

c)    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców, 

d)      reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.); 

e)      organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.); 

f)       organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  

o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.); 

g)     organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.). 

 

TERMIN NABORU: 

od 5 do 26 maja 2020 r. do godz. 10:00 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-305/

 
 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na 
uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej 
„Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”. 

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów 
z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co 
najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. 

Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni 
zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację innowacji do praktyki 
uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania – dokumencie, który stanowi 
załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

 

 

http://www.power.parp.gov.pl/
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt 

partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:  

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji 

(uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania 

podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów), 

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów. 

 

TERMIN NABORU: 

od 19 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (do godz. 15:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-310/

 
 

Działanie 4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

W konkursie finansowane będzie utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: 

profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne. 

Grupę docelową stanowią  dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem 

szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do 

ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Wszystkie wymagania wobec wnioskodawcy zostały przedstawione w pkt 4 regulaminu 

konkursu. 

 

TERMIN NABORU: 

od 25 maj 2020 r. do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-308/
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Działanie 4.2 Konkurs na mobilność ponadnarodową 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub praktyka/staż lub job shadowing) 

dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, 

socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi 

społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze 

wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

• administracja publiczna,  

• instytucje rynku pracy,  

• instytucje pomocy i integracji społecznej,  

• jednostki samorządu terytorialnego,  

• szkoły i placówki systemu oświaty,  

• uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym,  

• przedsiębiorstwa,  

• podmioty ekonomii społecznej,  

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,  

• organizacje pozarządowe,  

• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, 

• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,  

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

 

TERMIN NABORU: 

od 23 marca 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-292/ 

 
 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego 

rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii 

Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który 

w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z 

partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i 

rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. 
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Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu: „Wypracowanie i wdrożenie 

rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 

przedemerytalnym i emerytalnym”. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych PO WER, tj.: 

• podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk 

publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy 

centralne; 

• administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

• jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty; 

• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. 

związki gmin, związki miast; 

• instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy; 

• instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, 

ośrodki pomocy społecznej; 

• szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia 

zawodowego; 

• uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 

• przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa; 

• organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia; 

• podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne; 

• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, 

organizacje pracodawców; 

• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. 

związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych; 

• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN. 

 

TERMIN NABORU: 

od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. (do godz. 14:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Centrum Projektów Europejskich 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-286/ 

 
 

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji 

działań związanych z realizacją programu profilaktycznego. 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-286/
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 

zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się: 

• uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce lub 

• instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu  

o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub 

• podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. 

Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu. 

 

TERMIN NABORU: 

od 18 maja 2020 r. do 9 czerwca 2020 r. 
 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Zdrowia 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.power.gov.pl/nabory/1-307/ 
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PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

[PO IŚ] 
 

AKTULANE NABORY:  

Obecnie brak naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym  

w ramach POIiŚ 2014-2020. 
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PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ [PO IR] 
 

AKTULANE NABORY: 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa tzw. "Szybka ścieżka - URZĄDZENIA GRZEWCZE" 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa - Seal of Excellence 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka" 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne 

Przedsięwzięcie INGA 

Poddziałanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 

 

 

 

 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa tzw. "Szybka ścieżka - URZĄDZENIA GRZEWCZE" 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe; 

c) wpisują się w zakres tematyczny: niskoemisyjne technologie grzewcze. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

• przedsiębiorstwa,   

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 5 podmiotów, 

w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo. 

 

TERMIN NABORU: 

od 9 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-68/

 
 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa - Seal of Excellence 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

1)      obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, 

nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz 

2)      zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 

miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz 

3)      otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 

2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania). 

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

MŚP 

 

TERMIN NABORU: 

od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020  r. (do godz. 16:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-75/ 
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Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa "Szybka Ścieżka" 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

a)    obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

b)   mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

• przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, 

w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo. 

 

Adresaci poszczególnych rund: 

• rundy I-II skierowane tylko do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także  

z udziałem MŚP i jednostek naukowych), 

• rundy III – IV skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek 

naukowych). 

 

TERMIN NABORU: 

od 7 lutego 2020 r. do 18 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-73/

 
 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

a)obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

b)mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Typy wnioskodawców: 

• przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, 

w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo. Co najmniej jeden z konsorcjantów musi wskazać miejsce 

realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego. 

 

TERMIN NABORU: 

od 9 kwietnia do 1 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-82/

 
 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe; 

c) dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Typy wnioskodawców: 

• przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, 

w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo.  

 

TERMIN NABORU: 

od 30 kwietnia 2020 r. do 10 lipca 2020  r. (do godz. 16:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-84/
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Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które: 

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo 

eksperymentalne prace rozwojowe; 

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe; 

c) dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Typy wnioskodawców: 

• przedsiębiorstwa, 

• konsorcja przedsiębiorstw, 

• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, 

w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest 

zawsze przedsiębiorstwo.  

 

TERMIN NABORU: 

od 6 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020  r. (do godz. 12:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-85/

 
 

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-

rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną 

infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz 

tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach 

projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz 

koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także 

koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu 

centra badawczo-rozwojowe. 

 

TERMIN NABORU: 

od 14 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
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INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/

 
 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

Kluczowych 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Wspierane będą projekty obejmujące usługi: wspomagające internacjonalizację oferty klastra 

związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego 

członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; 

związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci 

kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, 

zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Wspieranie ekspansji 

międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-

rozwojową i innowacyjną. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

TERMIN NABORU: 

od 15 kwietnia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. do godz. 16:00 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-83/

 
 

Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej  

z wdrożeniem innowacji produktowych (nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługa, 

technologia lub nowy projekt wzorniczy), nakierowanych na zaspokojenie specyficznych 

potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi), opracowanych przez 

jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy 

zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został 

zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR. 

 

TERMIN NABORU: 

od 21 stycznia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-72/

 
 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych 

lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. 

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje 

technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach 

komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale 

własnym kredytobiorcy min. 25%. 

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części 

kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na 

inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, 

studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. 

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). 

Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych 

projektu. Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu: 

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa 

użytkowania wieczystego), 

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych 

innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, 

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia 

używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków 

transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze 

transportu, 

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, 

budowli lub ich części, 
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5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli 

lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, 

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, 

koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach 

inwestycji technologicznej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

TERMIN NABORU: 

od 15 października 2019 r. do 24 czerwca 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-65/ 

 
 

Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - 

Wspólne Przedsięwzięcie INGA 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

w obszarze gazownictwa. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: 

• jedno przedsiębiorstwo 

oraz 

• jedna jednostka naukowa. 

 

TERMIN NABORU: 

od 3 lutego 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r. (do godz. 16:00) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-71/ 

 
 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-65/
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Poddziałanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora 

nauki 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury 

badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej 

Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.) , oraz zapewnienie 

skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych 

podmiotów. 

 

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, 

która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania 

infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania 

infrastruktury. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie 

Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.).Projekt musi być 

wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej najpóźniej na dzień przed dniem 

rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.  

 

 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujący Wnioskodawcy: 

• Instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.), 

• Instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.), 

• Międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534), 

• Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

• Publiczna uczelnia akademicka, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), 

• Inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą 

badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) 

• Spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), 
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• Konsorcjum. Konsorcjum może składać się z podmiotów, o których mowa w pkt od 1) 

do 8). W skład konsorcjum może wchodzić również przedsiębiorca wnoszący wkład do 

projektu. 

 

TERMIN NABORU: 

od 5 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-77/ 

 

 

  

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-65/
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PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 
 

AKTULANE NABORY 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

Poddziałanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje 

sektora publicznego (1 nabór) 

 

 

 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym 

stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie 

realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być 

udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na 

budowie punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni 

publicznej – hotspotów. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. 

poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność 

w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.). 

 

TERMIN NABORU: 

od 7 września 2019 r.  do 30 czerwca 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-

mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach-3/

 

 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach-3/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach-3/
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Poddziałanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 

publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór) 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: 

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną; 

• rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie 

treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług 

publicznych; 

• utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie 

informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. 

 

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do 

wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, 

rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie 

przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia 

społecznego, e-kultury, e-zdrowia. 

 

Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

• jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 

września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek 

naukowych; 

• organizacje pozarządowe; 

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. 

 

TERMIN NABORU: 

od 3 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/24-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-

uslugi-publiczne-i-informacje-sektora-publicznego/
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PROGRAMY NCBiR | NCN | FNP 
 

 

Narodowe Centrum Nauki  

Program CEUS-UNISONO 
Konkurs na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej 

przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. 

TERMIN NABORU:  

nabór ciągły od lutego 2020 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej 

 

Program OPUS 19 
Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. 

TERMIN NABORU:  

16 marca 2020 r. – 16 czerwca 2020 r.  

 

Program PRELUDIUM  
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego 

doktora. 

TERMIN NABORU:  

16 marca 2020 r. – 16 czerwca 2020 r.   

 

Program POLS* 
Konkurs w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich. 

TERMIN NABORU:  

16 marca 2020 r. – 16 czerwca 2020 r. 

 

Program SONATA BIS 10 
Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, 

realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień 

naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

TERMIN NABORU:  

15 czerwca 2020 r. – 15 września 2020 r.  

 

Program MAESTRO 12 
Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 

TERMIN NABORU:  

15 czerwca 2020 r. – 15 września 2020 r. 

 

Program DAINA 2 
Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. 
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TERMIN NABORU:  

15 czerwca 2020 r. - 15 września 2020 r. 

 

Program OPUS 20 + LAP 
Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na dwu- i 

trójstronne projekty realizowane z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii, a także dwustronne 

projekty z partnerami z Niemiec (ST i NZ) i Szwajcarii współfinansowane przez agencje 

zagraniczne w oparciu o wyniki oceny przeprowadzanej przez NCN (Lead Agency Procedure). 

TERMIN NABORU:  

15 września 2020 r. - 15 grudnia 2020 r. 

 

Program PRELUDIUM BIS 2 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. 

TERMIN NABORU:  

15 września 2020 r. - 15 grudnia 2020 r. 

 

Program SONATA 16 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 

posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem. 

TERMIN NABORU:  

15 września 2020 r. - 15 grudnia 2020 r. 

 

Program BEETHOVEN CLASSIC 4 
Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych 

i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły 

polsko-niemieckie. 

TERMIN NABORU:  

15 września 2020 r. - 15 grudnia 2020 r. 

 

Program SONATINA 5 
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, 

uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

TERMIN NABORU:  

15 grudnia 2020 r. - 15 marca 2021 r. 

 

Program SHENG 2 
Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze 

TERMIN NABORU:  

15 grudnia 2020 r. - 15 marca 2021 r. 

 

Program DIOSCURI 4 
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Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. 

TERMIN NABORU:  

grudzień 2020 r. - marzec 2021 r. 

 

Program MINIATURA 4* 
Konkurs na działanie naukowe. 

TERMIN NABORU:  

nabór ciągły od 4 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. 

 

* konkursy w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich, termin ogłoszenia może ulec 

zmianie 

 

Szczegółowe informacje nt. ww. programów: 

https://ncn.gov.pl/ 

 
 

 

TANGO 
 
Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum 
Nauki pod nazwą TANGO jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między 
badaniami podstawowymi, a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. 
 
IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-
przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe 
bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe 
Centrum Nauki. 
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 
(lsi.ncbr.gov.pl). 
 
Nabór wniosków będzie trwał od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (do godziny 
16:00), w podziale na rundy: 
 

• runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, 
• runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, 
• runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00). 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-
4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-
tango-58903/ 
  

https://ncn.gov.pl/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/
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EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 
 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Pradziad 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Euroregion Pradziad skoncentrował środki do realizacji projektów w ramach Osi priorytetowych 

2 i 4. 

 

Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 

zatrudnienia. 

 

Efektem interwencji, którą będzie stanowić kompleks działań ukierunkowanych zarówno  

na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, jak i na ich udostępnienie i promocję, będzie 

zwiększenie atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających, co przyczyni się do 

powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych branżach. 

 

Celem osi priorytetowej 2. Programu jest zwiększenie odświeżalności regionu poprzez większe 

wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dla osiągnięcia tego celu 

wspierane będą następujące typy działań: 

• zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich 

wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza 

• wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

• działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia  

i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego 

• wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie 

wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych 

• ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania 

zasobów przyrodniczych i kulturowych 

 

Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności 

 

W ramach działania będą dofinansowywane mikroprojekty zmierzające do wzmacniania 

integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego i inne działania 

przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym. 

 

W ramach działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są m.in działania: 

• promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru np. przygotowanie 

wspólnych publikacji, stron internetowych 

• rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych 

• wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-

edukacyjnej 
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• wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje 

• współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego 

 

Mikroprojekty muszą wpisywać się w cele Osi Priorytetowych i realizować wskaźniki produktu 

Programu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

• władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia 

• organizacje powołane przez władze publiczne 

• organizacje pozarządowe 

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

• kościoły i związki wyznaniowe 

• stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 

• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe 

• izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego 

• izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców  

i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego 

 

ZASIĘG TERYTORIALNY: 

Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów: brzeskiego, 

kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, krapkowickiego, oleskiego, 

namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego oraz miasta Opole. 

 

Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy 

Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov. 

 

TERMIN NABORU:  

Nabór ciągły  

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Euroregion Pradziad   

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://www.europradziad.pl 

  

  

http://www.europradziad.pl/
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PROGRAM KREATYWNA EUROPA 
 

AKTULANE NABORY  

Komponent KULTURA 

Tłumaczenia Literackie 

Komponent MEDIA 

Dystrybucja – schemat selektywny 

Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny 

Festiwale filmowe 

  

Komponent KULTURA 

Tłumaczenia Literackie 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język 

europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także promocję książek i ich autorów. 

Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna 

greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, 

komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników. 

 

Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są: 

• wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej, 

• promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz ich 

dostępność w EU i poza nią, 

• pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach 

uczestniczących w Programie, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość 

prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków). 

 

TERMIN NABORU:  

• KONKURS OTWARTY do 28 maja 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tlumaczenia-literackie/ 

 

http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/tlumaczenia-literackie/
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Komponent MEDIA  
 

Dystrybucja – schemat selektywny 
 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Niniejszy schemat wspiera kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów, 

zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów, 

koordynowanych przez agenta sprzedaży. 

 

Celem schematu jest sprzyjanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji niedawno 

wyprodukowanych europejskich filmów niekrajowych poprzez zachęcanie dystrybutorów 

kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję filmów europejskich, 

pochodzących z innych krajów niż ich własny. Schemat ma również na celu sprzyjanie 

nawiązywaniu relacji między sektorem produkcji i dystrybucji i w ten sposób podnoszenie 

konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Od 2019 r. firma wnioskująca o dofinansowanie musi być europejskim (zarejestrowanym  

i działającym w jednym z krajów komponentu MEDIA i prowadzonym przez obywatela jednego 

z tych państw) agentem sprzedaży wyspecjalizowanym w komercyjnej eksploatacji filmu przez 

maketing i sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym firmom wprowadzającym film za granicą. 

 

Uprawniony agent sprzedaży to firma, która w ciągu ostatnich 3 lat była agentem sprzedaży co 

najmniej 3 filmów dystrybuowanych w kinach w co najmniej 5 krajach. Musi też mieć 

podpisaną międzynarodową umowę sprzedaży zapewniającą prawa do sprzedaży filmu do co 

najmniej 15 krajów uczestniczących w MEDIA. 

 

TERMIN NABORU:  

• do 16 czerwca 2020 r. do godz. 17:00 czasu brukselskiego 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-schemat-selektywny/

 
 

Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny 
 

Od 2020 r. działania związane z automatycznym generowaniem funduszu zostały podzielone w 

taki sposób, aby udzielić wsparcia zarówno dystrybutorom, jak i agentom sprzedaży, do tej 

pory aplikującym w ramach odrębnego schematu Agenci sprzedaży. 
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Schemat podzielony jest na dwa działania: 

 

DZIAŁANIE 1.: Wsparcie dla dystrybutorów 

DZIAŁANIE 2.: Wsparcie dla agentów sprzedaży 

 

W obu działaniach nowego schematu Dystrybucja i agenci sprzedaży – schemat automatyczny, 

projekty są realizowane w ramach funduszu wygenerowanego na podstawie liczby biletów 

sprzedanych na niekrajowe filmy europejskie w roku 2019 w krajach uczestniczących w 

komponencie MEDIA. Wysokość funduszu jest ograniczona pułapem określonym dla każdego 

kraju. 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Działanie 1.: Wsparcie dla dystrybutorów, w aplikacji zaplanować można koszty związane z 

następującymi kategoriami: 

• finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do 

dystrybucji – np. poprzez gwarancje minimalne – niekrajowych filmów europejskich, 

• wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama, koszty 

cyfryzacji i transkodowania. 

Działanie 2.: Wsparcie dla agentów sprzedaży, w aplikacji zaplanować można koszty związane z 

następującymi kategoriami: 

• finansowanie filmów niekrajowych filmów europejskich, koprodukcja, zakup praw do 

sprzedaży międzynarodowej – np. poprzez gwarancje minimalne lub zaliczki – 

niekrajowych filmów europejskich, 

• wypuszczenie do kin niekrajowych filmów europejskich: promocja i reklama. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Firmy zarejestrowane i działające w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA i 

będące w większościowym lub całkowitym posiadaniu obywateli tych krajów. 

• Jako dystrybutorzy – zaangażowane w działania komercyjne zmierzające do znalezienia 

szerokiej widowni dla filmów wyświetlanych w kinach – musi to być główna działalność firmy 

lub jej oddziału i może obejmować techniczne aspekty, takie jak dubbing, napisy, wykonanie i 

obieg kopii itp., a także promocję i marketing (produkcja trailerów i materiałów promocyjnych, 

zakup przestrzeni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych itp.). Jeśli zadania lub 

zakres odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi firmami podzielony jest w taki sposób, że 

nie można określić jednego dystrybutora dla filmu na danym terytorium, film nie uzyska 

wsparcia w tym kraju, a sprzedane bilety nie będą uprawnioną podstawą do wygenerowania 

funduszu. 

• Jako agenci sprzedaży – działające w imieniu producenta i posiadający prawa do komercyjnej 

eksploatacji filmu poprzez marketing lub sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym kupującym 

w celu dotarcia do publiczności zagranicznej. Dodatkowo agent sprzedaży w ostatnich trzech 

latach (licząc do dnia złożenia wniosku), musi mieć doświadczenie polegające na 

wprowadzeniu do kin, w co najmniej pięciu krajach, trzech sprzedawanych i promowanych 

przez siebie filmów. 
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TERMIN NABORU:  

Działanie 1. Do 8 września 2020 r. do godz. 17:00 czasu brukselskiego 

Działanie 2. Do 29 października 2020 r. do godz. 17:00 czasu brukselskiego 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-i-agenci-sprzedazy-schemat-

automatyczny/ 

 
 

Festiwale filmowe 
 

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których 

przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych 

(lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów 

uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi 

pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu 

powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą 

się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna 

Europa – komponent MEDIA. 

 

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować 

również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino 

europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w 

trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się 

efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych 

widzów). 

 

DZIAŁANIE 1: Wsparcie dla festiwali 

Otwarte dla jednego podmiotu europejskiego. 

 

DZIAŁANIE 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali 

Otwarte dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. 

Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w 

komponencie MEDIA. 

 

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, 

transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi 

i nienarracyjne dzieła artystyczne. 

 

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, 

związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-i-agenci-sprzedazy-schemat-automatyczny/
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dystrybucja-i-agenci-sprzedazy-schemat-automatyczny/
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dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, 

gastronomia, moda, zdrowie itp). 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria: 

• co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas 

festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów 

krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA 

• co najmniej 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym 

organizowane jest wydarzenie 

• w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów 

uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie 

uczestniczącym w komponencie MEDIA : 

• prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk 

• stowarzyszenie 

• organizacja dobroczynna 

• fundacja 

• organ samorządu lokalnego 

• rada miejska, itp. 

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji. 

 

TERMIN NABORU:  

do 21 maja 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego (Działanie 1 i Działanie 2) 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/
https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/
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FUNDUSZE NORWESKIE 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 14 maja br. zakończył się trwający  

od 7 stycznia 2019 r. nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości  

i Innowacje” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 

– 2021. 

Łącznie w ramach czterech schematów konkursowych zostało złożonych 738 wniosków  

o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia ponad 1,2 mld złotych. 

W ramach poszczególnych schematów złożono następującą liczbę wniosków: 

• Technologie przyjazne środowisku – 219 wniosków na kwotę ponad 570 mln złotych, 

• Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – 28 wniosków na kwotę ponad 

97 mln złotych, 

• Technologie poprawiające jakość życia – 101 wniosków na kwotę ponad 333 mln 

złotych, 

• Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – 390 wniosków na kwotę 

ponad 198,5 mln złotych. 

 

Wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji spełnienia warunków formalnych,  

a w kolejnym etapie ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów. 

 

 

  

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-zakresie-zielonych-technologii
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-poprawiajace-jakosc-zycia
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet
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PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 
 
 

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo 

obywatelskie 

Działanie 2.1 Partnerstwo miast 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy pomiędzy samorządami, 

mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym 

do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami 

programu „Europa dla obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania obywateli 

i przedstawicieli współpracujących samorządów charakteryzują się szerokim zasięgiem 

(dotyczy to także mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. 

Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli na tematy związane 

z konkretnymi kwestiami z europejskiej agendy politycznej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

• Miasta/władze miejskie, gminy miejskie/wiejskie, 

• Komitety do spraw partnerstwa miejscowości, 

• organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne. 

 

PARTNERSTWO  

• W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów uczestniczących 

w programie “Europa dla obywateli”, z których co najmniej jeden jest państwem 

członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie 

udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej), 

• W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników 

z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący. 

 

TERMIN NABORU:  

• do 1 września 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/ 

 

 

 

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
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Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo 

obywatelskie 

Działanie 2.2 Sieci miast 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające długofalową współpracę 

tematyczną – a więc wokół istotnych dla wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; 

mające na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, 

wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Powinny łączyć różnorodne 

działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz celami programu i jego 

priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a więc ekspertów, grupy 

obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze, i mobilizować ich do działań; 

stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu powinny odbyć się 

co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno 

uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów 

uczestniczących w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

• Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa, 

• Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, 

• Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, 

• Organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne. 

 

PARTNERZY 

• Miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do spraw partnerstwa, 

• Inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, 

• Federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, 

• Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

 

PARTNERSTWO  

• W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów, 

z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

• W projekcie musi brać udział co najmniej 30% zaproszonych zagranicznych 

uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący, 

• W czasie trwania projektu, partnerzy muszą zorganizować co najmniej 4 wydarzenia. 

 

TERMIN NABORU:  

• do 1 września 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/   

  

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo 

obywatelskie 

Działanie 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego 

 

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE? 

Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane 

przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. 

Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach 

w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu 

i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem 

wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane 

zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych 

rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem 

wniosków dotyczących polityk unijnych. Projekty powinny angażować jak najszerszą i liczna 

grupę obywateli i rozwijać ich międzynarodową współpracę. 

Projekty w ramach Działania 2.3. powinny nawiązywać do priorytetów rocznych programu, 

promować solidarność i pracę na rzecz innych, zaangażowanie społeczne i wolontariat; 

ponadto ich obowiązkowymi elementami muszą być co najmniej dwa spośród 

następujących rodzajów działań: 

• promowanie zaangażowania społecznego i solidarności, 

• gromadzenie opinii, 

• wolontariat. 

 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI? 

• Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

• Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze. 

 

PARTNERZY 

• Samorządy terytorialne/władze regionalne, 

• Organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

• Instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, 

• Komitety i sieci miast partnerskich. 

 

PARTNERSTWO  

• W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów, 

w których co najmniej dwa są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

 

http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
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TERMIN NABORU:  

• do 1 września 2020 r. 

 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA NABÓR: 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-
obywatelskiego/
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Programy Ministra ogłaszane są jesienią (przeważnie wrzesień/październik) danego 

roku na realizację zadań w roku następnym. 

Aktualne ogłoszenia publikowane są na stronie 

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020 

 

Nabór zamknięty: 

➢ Muzyka 

➢ Muzyczny ślad 

➢ Teatr i Taniec 

➢ Sztuki wizualne 

➢ Film 

➢ Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 

➢ Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

➢ Zamówienia kompozytorskie 

➢ Literatura 

➢ Promocja czytelnictwa 

➢ Czasopisma 

➢ Partnerstwo dla książki 

➢ Edukacja artystyczna 

➢ Edukacja kulturalna 

➢ Ochrona zabytków 

➢ Wspieranie działań muzealnych 

➢ Kultura ludowa i tradycyjna 

➢ Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 

➢ Ochrona zabytków archeologicznych 

➢ Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą 

➢ Badanie polskich strat wojennych 

➢ Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 

➢ Groby i cmentarze wojenne w kraju 

➢ Infrastruktura kultury 

➢ Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 

➢ Infrastruktura domów kultury 

➢ Kultura Dostępna 

➢ Promocja kultury polskiej za granicą 

➢ Kultura cyfrowa 

➢ Rozwój sektorów kreatywnych 

➢ Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

➢ Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka2
https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad2
https://www.gov.pl/web/kultura/teatr-i-taniec2
https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne2
https://www.gov.pl/web/kultura/film2
https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy2
https://www.gov.pl/web/kultura/narodowe-kolekcje-sztuki-wspolczesnej2
https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie2
https://www.gov.pl/web/kultura/literatura2
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa2
https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma2
https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki2
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna2
https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow2
https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych2
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica2
https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych2
https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju
https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego2
https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury2
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2
https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa2
https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych2
https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego
https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-archiwow-bibliotek-i-muzeow-poza-krajem
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PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ W OPOLU 
 

Program priorytetowy Czyste Powietrze 

Nowa odsłona programu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza, że od dnia 
15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: 

• zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program), 
• nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, 
• nowy regulamin naboru wniosków. 

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane 
na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy  
w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek  
o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może 
wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia 
wskazanych w zmienionej wersji Programu. 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie? 

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów 
kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania). 

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom 
dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia 
Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie 
zaświadczeń o dochodach. 

Gdzie składać wnioski? 

Wnioski o dofinasowanie należy składać do: 

• WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany  
jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, 

• lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad 
wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW. 

Wnioski o dofinansowanie można składać: 

• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej 
właściwego wfośigw lub 

• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.) 
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Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są  
w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu. 

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia 

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz 
nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod 
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku  
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. 

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń  
i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby 
przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów 
nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania. 

Najważniejsze zmiany w Programie: 

• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu; 
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności 

dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; 
• wprowadzenie dwóch grup dochodowych: 

o dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, 
o dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania; 

• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach 
Wnioskodawcy; 

• możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl; 
• skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni; 
• integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji 

fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków; 
• poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność  

i odnawialność; 
• dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła; 
• włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie 

źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego; 
• wzmocnienie współpracy z gminami; 
• wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach; 
• docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się 

urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane  
w ramach Programu. 

 
Link do strony z nową odsłoną programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

 

 

 

 

https://portal.wfosigw.opole.pl/wymagana-dokumentacja
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INNE INCJATYWY  
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Program „Pierwszy Biznes -Wsparcie w starcie II” 
 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem 
pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako 
elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie 
niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 

Oferowane wsparcie: 

1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej 
pracy zarobkowej: 

• studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich), 

• poszukującego pracy absolwenta szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia 
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, 

• osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, 

• poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej . 

2) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy 
opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy 
udzieloną: 

• podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, 
• podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: 

o podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, 
o niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, o których mowa w ustawie z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996), 
o osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1892) lub prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w 
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1509 lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) zatrudniającym w okresie ostatnich 6 
miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze 
czasu pracy, zwany dalej „producentem rolnym”, 
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3) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, poszukującego pracy 
absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym 
skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzieloną: 

• żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego 
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub 
prowadzeniem dla nich zajęć, 

• podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy 
związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych; 

4) Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu: 

• zakładania działalności gospodarczej; 
• form opodatkowania działalności gospodarczej; 
• prowadzenia księgowości. 

oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie. 

Zasady finansowania: 

• Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0.25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez 
NBP obowiązującego na dzień podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,44%) i będzie stałe 
w całym okresie kredytowania. Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 
integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki 
dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych jest stałe i wynosi, w skali 
roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP obowiązującego na dzień 
podpisania umowy pożyczki (obecnie 0,18%) i będzie stałe w całym okresie 
kredytowania. 

• Pożyczkobiorca nie będzie ponosił żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i 
obsługą pożyczki. 

• Okres spłaty pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosi 7 lat. 
Istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Osoby, które uzyskały pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej - w 
trakcie spłaty pożyczki - mogą ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na utworzenie 
stanowiska pracy. Wówczas okres spłaty pozostaje bez zmian. 

• Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla istniejących podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata (bez karencji). 

• Maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku pożyczek na utworzenie 
stanowiska pracy - wartość 6-krotną.  

Od 1 marca 2020 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 
wynosi 103.971,60 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 31 191,48 zł. 

• Wsparcie pożyczkowe oraz doradczo - szkoleniowe udzielane będzie na zasadach 
pomocy de minimis. Wnioskodawców obowiązują limity uzyskanej pomocy de minimis. 

• Finansowane będą zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia 
działalności oraz koszty związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy (adekwatnie 
do branży i  zakresu wykonywanej pracy). 



 

WRÓĆ DO: 

SPIS TREŚCI 

63 

SZYBKIE 

LINKI: 

 

AKTUALNOŚCI  

 

NABORY 

WNIOSKÓW 

• RPO WO 

• POWER 

• PO IS 

• PO IR 

• PO PC 

• PO WT 

• KREATYWNA 

EUROPA 

 

SPOTKANIA 

KONFERENCJE 

 

PUNKTY 

INFORMACYJNE 

 

• Wnioski o pożyczkę składane są u pośredników finansowych działających w ramach 
danego obszaru kraju, terytorialnie właściwych ze względu na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

• Wartość doradztwa i szkoleń zrealizowanych na rzecz jednego pożyczkobiorcy nie może 
przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia. 

• Usługi doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców świadczone będą w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

Realizacja programu: 

• Program będzie realizowany do  wyczerpania środków lub do 30.05.2021 r. 

 

Kontakt do pośredników (woj. opolskie): 

Fundacja Rozwoju Śląska                        

ul. Wrocławska 133  

45-837 Opole   

tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19 

e-mail: klaudia.wieczorek@fundacja.opole.pl 

 

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 

ul. Mickiewicza 1a  

27-200 Starachowice 

tel. 41 274 46 90 

e-mail: farr@farr.pl 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ 

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29  grudnia 2017 roku podpisała Umowę 
Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu 
Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego.  

W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie 
opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne 
zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
województwa opolskiego.  

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu 
własnego  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego).  

mailto:klaudia.wieczorek@fundacja.opole.pl
mailto:farr@farr.pl
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• Maksymalna kwota pożyczki wynosi 103.971,60 zł* 
• Okres spłaty do 84 miesięcy 
• Okres karencji do 12 miesięcy 
• Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy (bezrobotne, 

poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) 
• Oprocentowanie 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) 
• Brak innych opłat i prowizji 
• Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na 
rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne 
zaakceptowane przez PFP 

• Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej 

* maksymalna wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia 

 

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać: 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Opolu 

ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4  

45-955 Opole,  

tel. 77 457 67 23,  

kom. 602 229 280 

www.pfp.com.pl 
 

POŻYCZKA NA NOWE PRODUKTY I USŁUGI 
 
Małe i Duże Pożyczki Inwestycyjne to nowy program finansowania przedsiębiorstw, 
zamierzających realizować przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Celem Programu jest 
wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek co najmniej 245 mikro, małych i średnich firm, 
realizujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego. 
  
POŻYCZKOBIORCA: 
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie 
woj. opolskiego. 
 
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK: 
1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1.200.000,00 zł. 
2. Mała Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 150.000,00 zł. 
3. Finansowanie inwestycji do 100%  brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych 
przedsiębiorstw. 
 
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI: 
1. Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych. 
2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 
3. Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu 

oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do 
zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, 
np. wprowadzenie nowego produktu/ usługi, poszerzenie rynków zbytu. 

http://www.pfp.com.pl/
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OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA: 
1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy. 
2. Mała Pożyczka Inwestycyjna: do 60 miesięcy (inwestycje ekologiczne do 84 miesięcy). 

w tym możliwość udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy (inwestycje 
ekologiczne do 24 miesięcy). 

 
KOSZTY POŻYCZKI: 
1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 
- 0 %  (pomoc de minimis) 
- w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis- na warunkach rynkowych. 
2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki. 
 
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać: 
Fundacja Rozwoju Śląska 
Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
tel. 77 454 26 21, 77 423 29 15, 77 423 29 18 
e-mail: frs-pozyczki@fundacja.opole.pl  
www.fundacja.opole.pl  
 
Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez 
beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek 
/ poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020. 
 

Mała Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego 
 

Adresaci wsparcia 
– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
– Z województwa opolskiego 

 
Podstawowe parametry 
Wartość pożyczki: do 150 000 zł. 
 
Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania: 
– 1,83% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (de minimis); 
– 1,83% + marża (marża zależna od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm 
pozostałych 
 
Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 3 miesiące od dnia zawarcia 
umowy. 
 
Maksymalny okres spłaty: 
– max 60 miesięcy – bez preferencji 
– max 84 miesiące, – dla firm działających w obszarze preferencji 
od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy. 
 
Karencja 
– max 6 miesięcy – bez preferencji 
– max 24 miesiące, – dla firm działających w obszarze preferencji 

mailto:frs-pozyczki@fundacja.opole.pl
http://www.fundacja.opole.pl/
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od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. 
 
Jedna firma może ubiegać się o max jedną pożyczkę. 

 
Przeznaczenie finansowania 
– Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 
2014-2020; 
– Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, 
– Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu 
oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali 
działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie 
nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu. 
 
Inwestycja musi być realizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego. 
 
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania pożyczki można uzyskać  
w Agencji Leasingu i Finansów: 
Palcówka Partnerska  
CITY FINANCE 
ul. 1 Maja 111 
Tomasz Szewczyk 
tel.: +48 602 756 007 
e-mail: tomasz.szewczyk@alif.pl 
https://alif.pl/index.php/mala-pozyczka-inwestycyjna-dla-woj-opolskiego/ 
 
 

Efektywne Opolskie – Duża pożyczka inwestycyjna 
 
Pożyczka udzielana jest przez TISE SA w ramach projektu „Przedsiębiorcze opolskie” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 
 
POŻYCZKOBIORCA 
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie 
woj. opolskiego. 
 
PRODUKTY I KWOTY POŻYCZEK 
1. Duża Pożyczka Inwestycyjna: kwota do 1 000.000 zł, 
2. finansowanie całkowitych nakładów brutto związanych z realizacją przedsięwzięcia do: 
100% dla start up-ów i 95% dla pozostałych przedsiębiorstw. 
 
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 
1. inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, 
2. inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu 
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, inwestycje w rozwój 
przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycje, które 
w sposób mierzalny/wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności przedsiębiorstwa 

mailto:tomasz.szewczyk@alif.pl
https://alif.pl/index.php/mala-pozyczka-inwestycyjna-dla-woj-opolskiego/


 

WRÓĆ DO: 

SPIS TREŚCI 

67 

SZYBKIE 

LINKI: 

 

AKTUALNOŚCI  

 

NABORY 

WNIOSKÓW 

• RPO WO 

• POWER 

• PO IS 

• PO IR 

• PO PC 

• PO WT 

• KREATYWNA 

EUROPA 

 

SPOTKANIA 

KONFERENCJE 

 

PUNKTY 

INFORMACYJNE 

 

i/lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu/usługi, poszerzenie 
rynków zbytu. 
 
OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA 
Duża Pożyczka Inwestycyjna: do 84 miesięcy, w tym możliwość udzielania karencji na spłatę 
kapitału do 6 miesięcy, 
oraz do 24 miesięcy dla przedsiębiorstw ekologicznych tj. przedsiębiorstw związanych  
z alternatywnymi paliwami i energią odnawialną lub dla przedsiębiorstw realizujących 
inwestycje ekologiczne tj. inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich 
surowcami odnawialnymi. 
 
KOSZTY POŻYCZKI 
1. oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 
– 1,85% w skali roku (z pomocą de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw oraz , 
– 2,85% w skali roku (na warunkach rynkowych lub z pomocą de minimis) dla pozostałych 
przedsiębiorstw, 
– w przypadku przedsiębiorstw o niskim standingu finansowym lub niskiej rynkowej wartości 
zabezpieczenia pożyczki oprocentowanie pożyczki może zostać podwyższone, 
2. prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki. 
 
 
KONTAKT 
BIURO TISE W Opolu 
ul. Ozimska 4/7 
45-057 Opole 
tel. 77 546 61 70 
e-mail: tise@tise.pl 
https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/ 
 
 
 

Program „Pożyczka na rozwój” 
 
Mikro- i małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 

lat, posiadającym zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, 

rachunek zysków i strat) lub za 2 lata w przypadku krótszego prowadzenia firmy, wsparcia w 

ramach Programu „Pożyczka na Rozwój” udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP), po spełnieniu szczegółowych warunków, zgodnie z procedurą konkursową.  

Przeznaczenie pożyczki: 

➢ zakup, instalacja i integracja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia 

techniczne 

i narzędzia; 

➢ zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi (wydatki nie mogą 

przekroczyć 20% kwoty pożyczki); 

➢ integracja nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym (wydatki nie 

mogą przekroczyć 10% kwoty pożyczki); 

mailto:tise@tise.pl
https://tise.pl/offers/efektywne-opolskie-duza-pozyczka-inwestycyjna/
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➢ integracja zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i 

systemem informatycznym (wydatki nie mogą przekroczyć 20% kwoty pożyczki). 
 

Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki wynosi nie więcej niż  

12 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki. 

 

Wysokość i warunki spłaty pożyczki: 

➢ minimalna kwota pożyczki: 75 000 PLN; 

➢ maksymalna kwota pożyczki: 500 000 PLN; 

➢ wkład własny pożyczkobiorcy: nie mniejszy niż 20% kwoty wydatków kwalifikowalnych 

projektu; 

➢ maksymalny okres spłaty pożyczki: 5 lat; 

➢ maksymalna karencja w spłacie kapitału: 9 miesięcy (w okresie karencji obowiązkowa 

spłata odsetek); 

➢ preferencyjne oprocentowanie: od 2,5% do 6% (w zależności od kondycji finansowej 

firmy oraz rodzajów zabezpieczeń); 

➢ możliwość uzyskania wsparcia na refinansowanie wkładu własnego w wysokości do 10% 

wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 000 PLN. 

Terminy naborów: 

Nr 
rundy 

Data rozpoczęcia 
naboru 

Data zakończenia 
naboru 

1 18.06.2019 r. 17.10.2019 r. 

2 16.01.2020 r. 14.05.2020 r. 

3 25.06.2020 r. 22.10.2020 r. 

4 14.01.2021 r. 15.04.2021 r. 

5 03.06.2021 r. 07.10.2021 r. 

 

Konkurs podzielony jest na 5 rund naborów wniosków. Wniosek o udzielenie pożyczki i wsparcia 

należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków 

(ostatniego z wyznaczonych dni w ramach każdej rundy muszą zostać złożone do godz.16:00). 

Złożone wnioski poddane będą ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Po 

rozstrzygnięcia każdej rudny do publicznej wiadomości podanie zostanie informacja o 

Wnioskodawcach kwalifikujących się do udzielenia pożyczki i wsparcia. 
 

 PARP może wstrzymać lub skrócić nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia, jeżeli 

wartość dotychczas złożonych wniosków przekroczy 160% dostępnej alokacji Programu. 

Informacja 

o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia będzie 

zamieszczona na stronie internetowej Programu.  
 

Kontakt: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Warszawa, ul. Pańska 81/83 

tel. 22 574 07 07; 0801 332 202 
e-mail: info@parp.gov.pl 
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Dokumentacja konkursowa, w tym regulamin zawierający szczegółowe informacje na temat 

reguł wyboru wniosków oraz zasad przeprowadzania konkursu, została opublikowana pod 

adresem: http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj. 

 
 

Program Aktywizacja 
 

Program Aktywizacja kierujemy do osób, które w ciągu ostatnich 60 dni założyły własny biznes 

lub zamierzają to zrobić. Celem programu jest wspieranie małych przedsiębiorców  

w najważniejszym okresie, jakim jest pierwszy rok prowadzenia firmy. Wsparcie polega na 

bezpłatnym udostępnieniu na okres 12 miesięcy usług księgowości internetowej oraz innych 

aplikacji niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego biznesu. 

Więcej: http://programaktywizacja.pl/ 

 
 

Pożyczki na kształcenie 
 
Dla kogo? 

• Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących 
na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. 

• Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się 
odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie 
pożyczki. 

• Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy 
zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych,  
na urlopach wychowawczych itp.). 

• Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się 
odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie 
pożyczki. 

• Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, 
statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. 

 
Na co? 

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej 
formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; 
wyłączone są jedynie studia I, II i III st. 

 

• Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku 
jeszcze się nie rozpoczęła. 

• Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane 
bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po 
stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów 
dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu. 

 
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie 
może przekraczać 25% jej wartości. 

http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj
http://programaktywizacja.pl/
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
http://inwestujwrozwoj.pl/ 
 

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych 

 
Dla kogo? 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach  
o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje 
regionalne dla województwa opolskiego: 
  

• Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, 
• Chemiczna, 
• Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski, 
• Maszynowa i elektromaszynowa, 
• Metalowa i metalurgiczna, 
• Paliwowo-energetyczna, 
• Rolno-spożywcza, 
• Transport i logistyka, 
• Usługi medyczne i rehabilitacyjne, 
• Usługi turystyczne. 

 
Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność 
gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone 
na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), 
w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty 
dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie 
będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia 
działalności do momentu złożenia oświadczenia. 
 
Okres realizacji 
1 listopada 2017 r. – 31 października 2021 r. 
Nabór wniosków rozpoczyna się 24 stycznia 2018 r., wnioski złożone przed tym terminem nie 
będą rozpatrywane. 
Realizacja usługi rozwojowej może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu 
zawarcia Umowy. 
 
Na co? 
Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych  
dla 5 940 przedsiębiorców i ich pracowników, które zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu 
Cywilnego na terenie województwa opolskiego (w szczególności powyżej 50 roku życia  
i o niskich kwalifikacjach) z 1 220 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających 
siedzibę/oddział na terenie województwa opolskiego i działających w branżach o największym 
potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla 
województwa opolskiego. 
 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 
    mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł 
    małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł 

http://inwestujwrozwoj.pl/
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    średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł 
 
W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę 
(przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN. 
 
Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki 
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych. 
 
Preferencje w dostępie do środków: 

• Osoby o niskich kwalifikacjach. 
• Osoby w wieku 50 lat i więcej. 
• Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub 

planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER. 
 
Operator: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 
45-075 Opole 
tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09 
e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl 
biuro@ocrg.opolskie.pl 
  
Partner: 
Fundacja Rozwoju Śląska 
ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
 
Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-
dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html 
 

Akademia Menadżera 

 
Projekt Akademia Menadżera MŚP realizowany jest w całym kraju przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. W województwie opolskim, śląskim i łódzkim jego operatorem jest 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt jest finansowany z unijnej puli Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W puli projektu, której operatorem jest 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, jest 8 787 611,42 zł przeznaczone na dofinansowanie. 
Ogólna wartość projektu, wraz z wkładem własnym firm, wyniesie 10 657 302, 85 zł. 
 
Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób 
zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czyli osób, które już sprawują  
w tych firmach kierownicze stanowiska albo mają być na takie stanowiska awansowane. 
 
 
Dla kogo? 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, spełniających łącznie następujące warunki: 

1) należą do sektora MŚP; 
2) posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) na terenie 

Makroregionu 4 (woj. opolskie, śląskie, łódzkie); 

mailto:szkolenia@ocrg.opolskie.pl
mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html
http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html


 

WRÓĆ DO: 

SPIS TREŚCI 

72 

SZYBKIE 

LINKI: 

 

AKTUALNOŚCI  

 

NABORY 

WNIOSKÓW 

• RPO WO 

• POWER 

• PO IS 

• PO IR 

• PO PC 

• PO WT 

• KREATYWNA 

EUROPA 

 

SPOTKANIA 

KONFERENCJE 

 

PUNKTY 

INFORMACYJNE 

 

3) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby sprawujące funkcje kierownicze, 
lub osoby, które planują awansować na stanowiska kierownicze 

4) posiadają Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a w przypadku nie 
posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu; 

5) spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; 
6) nie zostały objęte wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, tj. nie otrzymały 

dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez innych Operatorów, 
wyłonionych w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18. 

 
Okres realizacji 
21 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2022 r. 
 
Na co? 
Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez 
przedsiębiorcę kosztów szkoleń. 
 
Kwota wsparcia, po którą w ramach tego projektu może sięgnąć firma, to maksymalnie 33 994 
zł. Wsparcie na jedną osobę nie może przekroczyć 11 442 zł. 
 
Może być przeznaczone na opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych oraz na same usługi 
rozwojowe, czyli np. szkolenia, kursy, studia czy doradztwo dla osób zajmujących stanowiska 
kierownicze. 
 
Szkoleni z tym dofinansowaniem mogą być właściciele firm, ich pracownicy zatrudnieni na 
kierowniczych stanowiskach oraz pracownicy, których właściciele firm planują awansować na 
stanowiska kierownicze. 
 
Wkład własny firmy musi wynieść nie mniej, niż 20 proc. wartości dofinansowanej usługi 
rozwojowej. 
 
Operator: 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 
45-075 Opole 
tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09 
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl 
  
Więcej: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/akademia-menadzera-25.html 
  

mailto:biuro@ocrg.opolskie.pl
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KONKURSY | WYDARZENIA 

PROMOCYJNE 
 
 

 Grand Challenge ogłoszony przez NCBR! 
Nagroda w wysokości 1 mln zł czeka na zwycięzcę konkursu "Wielkie Wyzwanie - Energia" 

ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu 

finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój. 

 

Mogą wziąć w nim udział naukowcy, przedsiębiorcy, ale także wynalazcy i pasjonaci. 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia 

zdolnego do przekształcenia energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowanie 

w najefektywniejszy sposób. 
Więcej: https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/ 

 
 WorldSkills Poland poszukuje młodych, zdolnych zawodowców, 

którzy pojadą z reprezentować Polskę w Graz podczas EuroSkills2020! 

WorldSkills Poland poszukuje młodych, zdolnych zawodowców, którzy pojadą z 
reprezentować Polskę w Graz podczas EuroSkills2020! 
Masz wybitnych uczniów w wieku 18 – 24 lata – zgłoś ich do konkursu EuroSkills. 

 
Napisz: 
worldskillspoland@frse.org.pl 
 
Światowe konkursy umiejętności zawodowych to możliwość podniesienia swoich 
kompetencji zawodowych i sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rywalizację 
z najlepszymi zawodowcami na całym świecie. To również doskonała okazja do 
współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania najwybitniejszych 
specjalistów w kilkudziesięciu branżach środowiska naukowego i biznesowego. 

 
Konkurs EuroSkills odbywa się w sześciu obszarach zawodowych: 

 

• technologia informacji i komunikacji, 

• technologia budownictwa, usługi społeczne i osobiste, 

• produkcja i inżynieria, 

• sztuka i moda, 

• transport i logistyka. 
 

Pełna lista konkurencji zaplanowanych na EuroSkills 2020 dostępna jest tutaj 
https://euroskills2020.com/en/event/skills/ 
 

 
  

mailto:worldskillspoland@frse.org.pl
https://euroskills2020.com/en/event/skills/
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ZMIANY DOKUMENTÓW / 

KONSULTACJE 
 

 Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny 

Rozwój 
Na podstawie art. 9 ust 1 i art. 11 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020 r. z 3 

kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 694) w dniu 6 maja 2020 r. zatwierdzono zmiany w 

harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-

harmonogramu-konkursow-w-programie-inteligentny-rozwoj/ 

 

 Nowe wersje Szczegółowego Opisu Osi priorytetowych RPO WO 

2014-2020 

20 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął:  

• Uchwałą nr 2577/2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 38];  

• Uchwałą nr 2578/2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 43].  

Więcej: https://rpo.opolskie.pl/?p=106 

 

 Wyjaśnienia dotyczące częściowego zawieszenia stosowania 

wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych 

W związku z zawieszeniem w dniu 4 maja 2020 r. stosowania wytycznych w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 stycznia 2019 

r. (wiadmość z 4 maja 2020 roku), zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi 

wyjaśnieniami MFiPR (PDF 159 KB). 

 

 Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. 

Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-

wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-efs-w-obszarze-

rynku-pracy-na-lata-2014-2020/ 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-w-programie-inteligentny-rozwoj/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-konkursow-w-programie-inteligentny-rozwoj/
https://rpo.opolskie.pl/?p=106
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-czesciowym-zawieszeniu-stosowania-wytycznych-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89684/Wyjasnienia_MFiPR.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/89684/Wyjasnienia_MFiPR.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-efs-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-efs-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-efs-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
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PORADNIKI | PODRĘCZNIKI | INNE 

PRZYDATNE PUBLIKACJE  
 

 Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta 
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest 

przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi 

przez beneficjentów do pracy w systemie. Podręcznik jest dostępna pod adresem: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Podrecznik-

Beneficjenta-SL2014-POWER 

 

 Multimedialna instrukcja dla beneficjentów korzystających z SL2014 
W związku ze szkoleniem dla Beneficjentów z 26 października 2018 roku udostępniamy 

instrukcję dla użytkowników SL2014. Instrukcja jest dostępna pod dotychczasowym 

adresem: instrukcja.sl2014.gov.pl/ 

 

 Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla 

wnioskodawców i beneficjentów 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/przewodnik-po-

danych-osobowych-w-projektach-po-wer-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow/ 

 Analiza w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE  

i wysokosprawnej kogeneracji już dostępna 
Opracowanie Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych 

dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy 

inwestycyjnej zostało wykonane na wspólne zlecenie Towarzystwa Gospodarczego 

Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby 

Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Materiał będzie wykorzystywany przez 

beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-w-zakresie-

instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna/  

 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Podrecznik-Beneficjenta-SL2014-POWER
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/dokumenty/Podrecznik-Beneficjenta-SL2014-POWER
http://instrukcja.sl2014.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/przewodnik-po-danych-osobowych-w-projektach-po-wer-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/przewodnik-po-danych-osobowych-w-projektach-po-wer-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/analiza-w-zakresie-instalacji-referencyjnych-dla-oze-i-wysokosprawnej-kogeneracji-juz-dostepna/
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 Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach 

finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla 

osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania 
Więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-

w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/ 

 

 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie - poradnik dla MŚP 
Tematyka szeroko pojmowanej ochrony prywatności, a w ujęciu wąskim – tematyka 

ochrony danych osobowych – nabrała w ostatnich latach bardzo istotnego znaczenia.  

Z jednej strony, rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych technik przetwarzania 

danych osobowych otwiera przed przedsiębiorcami nieznane dotąd możliwości analizy 

danych osobowych; nie bez przyczyny pojęcie „big data" jest dzisiaj tak popularne wśród 

osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Z drugiej strony, minione lata to także 

stały wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych i innych informacji 

przetwarzanych przez przedsiębiorców; wycieki danych osobowych i włamania do 

systemów teleinformatycznych, także tych uchodzących dotąd za bezpieczne, stają się 

coraz częstsze. 

Więcej: 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3664A63268A146C5991356D595A

5409E  

 

 Publikacja „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik 

dla jst i organizacji pozarządowych” 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona 

Fides przygotowało publikacje będącą podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, 

wydajemy z pożytkiem”. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad 

tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek 

samorządu terytorialnego,  a także podsumowanie dobrych i złych praktyk w tym zakresie. 

W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą 

być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy 

są właściwie realizowane przez określony urząd i na ich podstawie określić, co jeszcze 

można zrobić, aby ta współpraca była lepsza. 

Więcej: http://opole.frdl.pl/publikacja-zlecamy-pozytecznie-wydajemy-z-pozytkiem-

poradnik-dla-jst-i-organizacji-pozarzadowych/  

  

 Fundusze Europejskie bez barier 
Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnościami jako uczestnicy projektów unijnych? 

Jakie obowiązki muszą spełnić projektodawcy i instytucje korzystające ze środków 

unijnych, aby zapewnić dostępność realizowanych projektów? Odpowiedzi na te pytania 

zawiera zestaw działań zaproponowanych przez Ministerstwo Rozwoju. 

Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-

europejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/ 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3664A63268A146C5991356D595A5409E
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3664A63268A146C5991356D595A5409E
http://opole.frdl.pl/publikacja-zlecamy-pozytecznie-wydajemy-z-pozytkiem-poradnik-dla-jst-i-organizacji-pozarzadowych/
http://opole.frdl.pl/publikacja-zlecamy-pozytecznie-wydajemy-z-pozytkiem-poradnik-dla-jst-i-organizacji-pozarzadowych/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-otwieraja-sie-na-osoby-z-niepelnosprawnosciami/
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PRZYDATNE NARZĘDZIA PRZY KORZYSTANIU  

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
 

 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) 
Zapraszamy Państwa do przeglądania Rejestru znajdującego się pod adresem 

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ . Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny 

rejestr, w którym znajdą się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. 

Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada 

Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej. 

 

 Wyszukiwarka partnerów w ramach Programu Kreatywna Europa  
Poszukiwanie partnerów do projektu często bywa główną przeszkodą stojącą na drodze 

do realizacji działania, które organizacja chciałaby przeprowadzić, dzięki wsparciu 

Programu Kreatywna Europa. Chcąc ułatwić Państwu ten proces, została stworzona 

wyszukiwarka, która w prosty i przejrzysty sposób dostarcza informacji na temat 

zagranicznych instytucji chcących realizować projekt w oparciu o międzynarodową 

współpracę. 

Więcej: http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/  

  

https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://kreatywna-europa.eu/partnerzy/
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SPOTKANIA/SZKOLENIA/ 

KONFERENCJE/TARGI 
 

 

 Szansa na bezpłatną przestrzeń wystawową na ICT 2020 w Kolonii 
 
Wdrażasz innowacje technologiczne, prowadzisz badania naukowe w zakresie technologii 
cyfrowych lub działania na rzecz rozwoju technologicznego realizowane przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej? Już dzisiaj zgłoś się do największego wydarzenie w obszarze 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Europie. ICT 2020: Leading the digital 
age odbędzie się w Kolonii od 1 do 3 grudnia 2020 r. 

 

Wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską (DG CONNECT) oraz niemiecką 
prezydencję w Radzie UE ma na celu zaprezentowanie najlepszych badań i innowacji 
finansowanych przez UE w dziedzinie ICT. 

ICT 2020 to m.in. konferencja wysokiego szczebla, liczne sesje tematyczne i działania 
związane z tworzeniem sieci współpracy, a także ogromna przestrzeń wystawowa 
dostępna dla innowacyjnych projektów i prototypów, technologii telekomunikacyjnych 
oraz rezultatów pionierskich badań. Wydarzenie będzie też okazją do przedstawienia 
możliwości współpracy oferowanych przez programy UE w przyszłej perspektywie 
finansowej: Horyzont Europa (HE) oraz Cyfrowa Europa (DEP). 

Do udziału w ICT 2020 są zaproszone wszystkie projekty wspierające i sprzyjające 
transformacji cyfrowej w ramach takich programów jak Horyzont 2020, MEDIA czy 
instrumentu „Łącząc Europę”. Po raz pierwszy do tej edycji wydarzenia zgłosić się mogą 
również instytucje i beneficjenci programów, którzy realizują działania w zakresie ICT i 
cyfryzacji ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Udział w ICT 2020 to szansa na zaprezentowanie się licznej publiczności i poznanie 
europejskich start-upów technologicznych, dobrych praktyk i działań w obszarze ICT 
realizowanych w ramach unijnych projektów i inicjatyw KE. 

Wystawa obejmować będzie różne dziedziny i rozwiązania związane z innowacjami 
cyfrowymi, w tym m.in.: 

• sztuczna inteligencja, 
• cyberbezpieczeństwo, 
• High Power Computing, 
• robotyka, 
• elektronika, 
• fotonika, 
• dane i chmury, 
• internet następnej generacji (NGI),  
• aplikacje i e-usługi (e-zdrowie, cyfrowe usługi publiczne) w różnych obszarach, 
• digitalizacja dziedzictwa kulturowego. 
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Organizatorzy zapewniają bezpłatną przestrzeń wystawienniczą w jednej z trzech sekcji: 
Main exhibition, International Cooperation (INCO) Village,  Innovators’ Village. 

Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczące zgłoszeń znajdują się w przewodniku 
dla wystawców 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 28 maja 2020 r. do godziny 17.  

Dodatkowe informacje na temat ICT 2020: Leading the digital age znajdziesz na stronie 
Komisji 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2020-exhibitors-guide
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2020-exhibitors-guide
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2020-leading-digital-age
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2020-leading-digital-age
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ZNAJDŹ PUNKT INFORMACYJNY 
 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli szukasz Punktów informacyjnych w innym województwie skorzystaj ze strony: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
http://rpo.opolskie.pl/?p=1834
http://rpo.opolskie.pl/?p=3462
http://rpo.opolskie.pl/?p=2957
http://rpo.opolskie.pl/?p=3431

