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Czym są Fundusze Europejskie? 

Są to pieniądze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,  z których  

w zorganizowany sposób mogą być finansowane inwestycje służące 

realizacji celów wskazanych przez Unię. Głównym celem jest 

zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa 

konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym. 



                                   Struktura Funduszy Europejskich 

 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - jego celem jest zmniejszanie 

różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej UE jako całości; 

 Europejski Fundusz Społeczny - głównym cel to walka z bezrobociem;   

 Fundusz Spójności- celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych 

oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje  

w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska; 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  - zajmuje 

się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju 

obszarów wiejskich; 

 Europejski Fundusz Morski i Rybacki - wspiera restrukturyzację rybołówstwa 

państw członkowskich. 



Instrumenty finansowe: 

 

 JASPERS i JASMINE - finansują wsparcie techniczne przy 

przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych, 

 JEREMIE - ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp 

do mikrofinansowania, 

 JESSICA - wspomaga rozwój obszarów miejskich. 



Zasady działania Funduszy Europejskich 
 

 Zasada partnerstwa; 

 Zasada dodatkowości (współfinansowania lub uzupełniania); 

 Zasada subsydiarności;  

 Zasada decentralizacji; 

 Zasada koncentracji; 

 Zasada programowania; 

 Wymiar terytorialny polityki regionalnej; 



 Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej  

na lata 2014-2020 
Realizacja celów Strategii Europa 2020 

 
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który 

będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania 

naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w 

kierunku gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu,  

ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. 

 

 Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 

innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Europa 2020 

Cel dla całej Unii Europejskiej Cel dla Polski 

75% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 

3% PKB UE na inwestycje w B+R 1,7% PKB na inwestycje w B+R 

Cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii 

Wzrost efektywności energetycznej, 

wykorzystanie OZE – 15%, redukcja emisji 

CO2 – 20% 

Ograniczenie liczby osób przedwcześnie 

kończących naukę szkolną do 10% oraz 

zwiększenie do co najmniej 40% liczby osób z 

młodego pokolenia posiadających wyższe 

wykształcenie 

Zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie 

porzucających naukę oraz zwiększenie do 

45% odsetka osób z wykształceniem wyższym 

w wieku 30-34 lat 

Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

ubóstwem o 20 mln 

Obniżenie o 2 mln liczby żyjących poniżej 

relatywnej granicy ubóstwa 



                  Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej 

                na lata 2014-2020 – zmiany do 2007-2013 
 

 Nowym elementem perspektywy finansowej 2014 – 2020 jest ścisłe powiązanie funduszy 

Wspólnotowych Ram Strategicznych z celami strategii Europa 2020; 

 

 Najważniejsza zmiana w nowym okresie programowania polega na finansowaniu 11 celów 

tematycznych ustalonych na podstawie Strategii Europa 2020, przez EFRROW, EFMR, 

EFS, EFRR, FS; 

 

 Wprowadza się: tzw. warunkowość ex ante (czyli konieczność spełnienia unijnych 

warunków wstępnych zanim zostanie rozpoczęte wdrażanie funduszy), 

makrowarunkowść (zaostrzenie przepisów związanych z zarządzaniem finansowym) oraz 

rezerwę wykonania (warunkowość ex post). Rezerwa na wykonanie rozdzielona zostanie 

w 2019 roku na podstawie postępu w realizacji celów programu. Priorytety, które nie 

osiągną celu nie będą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych środków w 

ramach rezerwy. 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 

 
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego  

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem; 

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami;  



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 

 
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości      

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;  

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników; 

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;  

10. Inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie;  

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych 

 i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;  



Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich 

 w nowym okresie programowania – główne dokumenty: 
Unia Europejska  

 Strategia Europa 2020;  

 pakiet rozporządzeń; 

     Polska  

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  

 Umowa Partnerstwa; 

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 

 krajowe programy operacyjne 

     Województwo Śląskie 

 Kontrakt  terytorialny 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  

 Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020; 

 wytyczne, zasady itp. 



Podział środków Unii Europejskiej 2014-2020 (w euro): 
 

Austria  - 1,24 mld;              Belgia  - 2,28 mld;           Bułgaria - 7,59 mld;                                    

Cypr - 0,735 mld;                 Czechy - 21,98 mld;        Niemcy - 19,23 mld 

Dania - 0,553 mld;                Estonia - 3,59 mld;         Grecja - 15,52 mld;                                     

Hiszpania - 28,56 mld;         Finlandia - 1,47 mld;        Francja - 15,85 mld; 

Chorwacja - 8,61 mld;          Węgry - 21,91 mld;         Irlandia - 1,19 mld;                                     

Włochy - 32,82 mld;             Litwa - 6,82 mld;              Łotwa - 4,51 mld;                         

Luxemburg - 0,059 mld;       Malta - 0,725 mld;           Holandia - 1,4 mld;                                     

Polska - 82,5 mld;           Portugalia - 21,47 mld;   Rumunia - 22,99 mld;  

Szwecja - 2,11 mld;              Słowenia - 3,07 mld;       Słowacja - 12,99 mld;                                 

Wielka Brytania - 11,84 mld;  



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

 

 

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020  

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro 
z EFRR, EFS i FS 

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro 
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR) 







Cele, na jakie przeznaczane są środki finansowe UE, to: 
 

  lepsze i liczniejsze miejsca pracy; 

  rozwój nowych technologii; 

  nowatorskie badania naukowe; 

  powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu; 

  inteligentna infrastruktura transportowa i energetyczna; 

  efektywne wykorzystywanie energii i odnawialne źródła energii; 

  rozwój przedsiębiorczości; 

  szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. 



                               PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 
 

Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej 

gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez: 

1. wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej; 

2. podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych; 

3. zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac 

rozwojowych; 
Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na: 

  wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami;  

 rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; 

 wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych; 

 podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej, 

 wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy 

wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także 

energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko. 



                               PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 
 

Hasło przewodnie programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku.  

 

Osie priorytetowe: 

 

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja  

    naukowo-przemysłowe; 

2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; 

3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw; 

4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. 

 

Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Inteligentny Rozwój można śledzić na 

stronie internetowej http://www.poig.gov.pl/2014_2020. 



PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 
Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu 

obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia 

 i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  

 

1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się 

      przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 

2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez  

     powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu 

      drogowego środków transportu. 

3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez  

    dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój OZE. 

4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym 

     i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 

5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 

6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich.  



PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

 

Osie priorytetowe: 

 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki; 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 

3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali     

europejskiej; 

4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej; 

5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego; 

6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego; 

7. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

 

Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko można 

śledzić na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/2014_2020 



PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 

  
Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. 

 

Priorytety: 

 

1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu;  

2. e-Administracja i otwarty rząd;  

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. 

 

Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Polska Cyfrowa można śledzić na 

stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 

Osie priorytetowe:  

 

1. Osoby młode na rynku pracy;  

2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;  

4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia. 
 

Zmiany i inne aktualności dotyczące Programu Wiedza Edukacja Rozwój można 

śledzić na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/2014_2020 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 
Kto może realizować projekty z PO WER? 

 

Projekty w ramach PO WER będą realizowane w dwóch podstawowych trybach: 

 Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane będą przez dokładnie 

określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie 

Priorytetów PO WER, 

 Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy 

prawne (m.in: jednostki administracji samorządowej i rządowej, organizacje 

pozarządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, partnerzy społeczni). 

 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
Dla kogo projekty? 

 

 Osoby młode, w tym niepełnosprawne, należące do kategorii NEET – osoba w wieku 15-29 lat, 

które spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci 

się (nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (nie uczestniczy 

 w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych); 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy, PES, przedsiębiorstwa społeczne 

 i ośrodki wsparcia, pracownicy administracji publicznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości  

i prokuratury, JST i ich pracownicy, IRP, publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia, OHP;  

 Podmioty świadczące usługi edukacyjne, uczelnie i jednostki naukowe, osoby uczestniczące  

w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni); 

 Podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ich pracownicy, kadry 

medyczne;  

 Osoby odbywające karę pozbawienia wolności, społeczność romska. 

 

 

 

 

 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 
Oś I Osoby młode na rynku  

Cel szczegółowy osi I: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez 

pracy. 

 

W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które 

będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 

 

W ramach Osi I będą realizowane projekty mające na celu wsparcie ludzi młodych do 29 

roku życia bez pracy, poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia 

 i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. 

 

 

 

 

 

 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
 

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  

Realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych 

obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i 

krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki 

edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym).  

Przykładowe działania w osi II: 

- modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie 

ich potrzeb do rynku pracy; 

- rozwój ekonomii społecznej (m.in.: wsparcie PES za pomocą instrumentów zwrotnych); 

- wysoka jakość systemu oświaty; 

- wysokiej jakości usługi administracyjne. 

  

 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

  

Cele szczegółowe osi III związane są przede wszystkim z rozwojem szkolnictwa wyższego  

(np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i  

społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i 

mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania 

kształceniem). 

  

Przykładowe działania w osi III: 

- Kompetencje w szkolnictwie wyższym, 

- Studia doktoranckie, 

- Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 

 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 
OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 

 

Celem tej osi jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk 

publicznych, wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem 

programów mobilności ponadnarodowej, rozwój współpracy polskich podmiotów 

 z partnerami zagranicznymi. 

Ww. cele będą się koncentrowały na najtrudniejszych i kluczowych problemach, wspierając 

osiągnięcie celów wynikających z dokumentów strategicznych.   

Przykładowe działania w osi IV: 

- Innowacje społeczne, 

- Programy mobilności ponadnarodowej, 

- Współpraca ponadnarodowa. 

  
 



                                             

 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

 
Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia 
Cele osi priorytetowej: 

 wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających 

na zasoby pracy  dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej, 

 wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia 

ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, 

 poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, 

 rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby 

epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

 

Przykładowe działania w ramach osi V: 

- wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 

- kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 

 

 



 

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU  

OBSZARÓW WIEJSKICH 
 

 Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony 

rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

  
LEADER realizuje cel szczegółowy „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”  

w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR). 

 

Informacje o PROW można znaleźć na stronie internetowej: http://www.minrol.gov.pl 

(w zakładce „Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa). 



Alokacja RPO WSL 2014 - 2020 

ok. 3,47mld EUR 

124,7 mln 
EUR (OSI) 

1 107,8 mln 
EUR 

(ZIT/RIT) 

2 241,1 mln 
EUR 

(pozostałe 
tryby) 



Struktura RPO WSL 2014-2020  
RPO WSL 2014-2020 

I Nowoczesna 
gospodarka 

II Cyfrowe śląskie 

III Konkurencyjność 

MŚP 

IV Efektywność 

energetyczna, OZE  

i gospodarka 

niskoemisyjna 

V Ochrona 

środowiska  

i efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

VI Transport 

VII Regionalny rynek 

pracy 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki opartej na 

wiedzy 

IX Włączenie 

społeczne X Rewitalizacja oraz 

infrastruktura 

społeczna i zdrowotna 

Koncentracja 

tematyczna EFRR EFS EFRR wynikające z EFS 

XII Infrastruktura 

edukacyjna 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

EFRR 



PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

NA LATA 2014-2020 

 



Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka  
 

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza;  

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach;  

1.3 Profesjonalizacja IOB;  

 

 Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie  

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych;  

 



Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP   
 

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP;  

3.2 Innowacje w MŚP;  

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej;  

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania  

      przedsiębiorczości;  

 



Oś Priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

 i gospodarka niskoemisyjna  

  
4.1 Odnawialne źródła energii;  

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 

       i średnich przedsiębiorstwach;  

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

       publicznej i mieszkaniowej; 

4.4 Wysokosprawna kogeneracja;  

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;  

 



Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska 

 i efektywne wykorzystanie zasobów   
 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa; 

5.2 Gospodarka odpadami; 

5.3 Dziedzictwo kulturowe; 

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej; 

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.  

 



Oś Priorytetowa VI Transport 

 

6.1 Drogi wojewódzkie;  

6.2 Transport kolejowy;   

 



Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy   

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; 

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 

 i pozostających bez zatrudnienia; 

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu outplacementu); 

7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez instrumenty finansowe. 

 



Oś Priorytetowa VIII  Regionalne kadry  

gospodarki opartej na wiedzy  

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego  

        i prywatnego;  

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,  

         przedsiębiorców i ich pracowników; 

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej  

       ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.  

 



Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne  

 

 

9.1 Aktywna integracja; 

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; 

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie; 

  



Oś Priorytetowa X Rewitalizacja  

oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

    

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; 

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

          infrastruktury usług społecznych; 

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; 

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego; 

 



Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie  

potencjału edukacyjnego  

    
11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz  

         zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

         elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; 

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

         rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów;  

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

         rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych; 

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych;  

 



Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna  

    

12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego; 

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; 

12.3 Instytucje popularyzujące naukę; 



Tryby wyboru projektów 

 

Tryby wyboru 

Konkursowy 

Pozakonkursowy 

Projekty Kluczowe 

Projekty systemowe 

Negocjacyjny (ZIT/RIT) 

Obszar Strategicznej 
Interwencji  (Bytom, 

Radzionków) 

Instrumenty Inżynierii 
Finansowej  



Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące 

warunki: 

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie; 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; 

c) jest zgodny z PO i SZOP; 

d) został uwzględniony w budżecie projektu;  

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie; 

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją 

projektu; 

Wytyczne z dn.10.04.2015 r. 



                        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach   

                           Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

                     Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
 

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki (cd): 

 
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;  

h) został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami  określonymi w Wytycznych;  

i) został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; 

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, 

k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi 

w Wytycznych,  
 

Wytyczne z dn.10.04.2015 r. 



                         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 
Programy w ramach których mogą być finansowane zadania JST: 

1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; 

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami; 

2.2. Ochrona powierzchni ziemi; 

2.3. Geologia i górnictwo; 

3.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii; 

3.4 System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme); 

4.1. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej; 

5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska; 

5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków; 

5.5. Edukacja ekologiczna; 

5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez  
        WFOŚiGW;  



                         

Konkursy  planowane na 2015 r. - EFS   
Priorytet VII – REGIONALNY RYNEK PRACY: 

 

1). Poddziałanie 7.1.3 – II kw. – 7.356 33,45 Euro – aktywizacja zawodowa; 

2). Poddziałanie 7.3.3 – II kw. – 7.491890,00 Euro – rozpoczęcie działalności  

                                                                                    gospodarczej; 

3). Poddziałanie 7.4.2 – II kw. – 2.911902,80 Euro – outplacement – rynek pracy; 

 

Priorytet VIII – REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

1). Poddziałanie 8.1.3 – III kw. – 8.500 000,00 Euro – godzenie życia zawodowego 

                                                                                       i prywatnego; 

2). Poddziałanie 8.2.3 – IV kw. –  46.847 250,00 Euro – adaptacyjność przedsiębiorstw 



                         

Konkursy  planowane na 2015 r. – EFS 

   
Priorytet IX – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE; 

1). Poddziałanie 9.1.5 – IV kw. – 5.525 000,00 Euro – aktywna integracja; 

2). Poddziałanie 9.3.1 – II kw. – 10.285000,00 Euro - ekonomia społeczna;  

 

Priorytet XI  – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO  

1). Poddziałanie 11.1.3 -  IV kw. – 4.930 000,00 Euro – przedszkola;  

2). Poddziałanie 11.1.4 – II kw. – 13.175 000,00 Euro – szkoły; 

3). Poddziałanie 11.3   -  III kw. – 5.197 411,84 Euro – kształcenie zawodowe osób  

                                                                                        dorosłych; 

4). Poddziałanie 11.4.3 – III kw. – 3.974 214,53 Euro – podnoszenie kwalifikacji 

                                                                                         zawodowych osób dorosłych; 
 



                         Konkursy  planowane na 2015 r. – EFRR 

 
Priorytet I – Nowoczesna Gospodarka  

Dział. 1.2 – IV kwartał, alokacja 55 400 000,00 – B+R w przedsiębiorstwach 

Dział. 1.3 – III kwartał, alokacja 1 000 000,00 –  IOB 

Priorytet III – Konkurencyjność MŚP    

Dział. 3.2 – II i III kwartał, alokacja 48 000 000,00 – innowacje w MŚP 

Nabór Operatorów EFRR :  

Priorytet III – Konkurencyjność MŚP    

Dział. 3.4 – IV kwartał, alokacja 91 000 000,00 – dokapitalizowanie przedsiębiorstw 

Priorytet IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

                        niskoemisyjna  

1)    Dział. 4.2. – IV kwartał, alokacja 33 000 000,00 – efektywność energetyczna i OZE 
 



                         Konkursy  planowane na 2015 r. – EFRR 

 
  Priorytet IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna EFRR 

 Poddziałanie - 4.1.2 – IV kwartał , alokacja 2 500 000,00 – OZE 

 

Priorytet XII – Infrastruktura edukacyjna  

Poddziałanie - 12.1.2 –  III kwartał, alokacja 2 125 000,00 – przedszkola  

Poddziałanie - 12.2.2 – IV kwartał, alokacja 2 500 000,00 – kształcenie zawodowe  

 Konkursy EFS :  

Priorytet VII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Poddziałanie - 8.1.3 – III kwartał , alokacja 8 500 000,00 – żłobki i kluby dziecięce  

Poddziałanie - 8.2.3 – IV kwartał, alokacja 46 847 250,00 – Realizowanie aktywizacji  

                                    zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej; 

 

 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 

projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii 

Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 

w województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje: 

 

• Główny Punkt Informacyjny – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego  

       Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

• Lokalne Punkty Informacyjne: 

• Bielsko-Biała 

• Częstochowa 

• Rybnik 

• Sosnowiec 

wyłonione w drodze konkursu w 2015 r. 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

świadczy  bezpłatne usługi: 
 

 udzielanie informacji nt. funduszy europejskich dostępnych w regionie i 

kraju (bezpośrednia / telefoniczna obsługa klienta, odpowiedzi na pytania 

przesłane drogą elektroniczną i tradycyjną); 

 organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI); 

 spotkania informacyjne i szkolenia; 

 konsultacje pogłębione – na etapie przygotowania / realizacji projektu; 

 konsultacje w siedzibie beneficjenta (dla osób niepełnosprawnych); 



Środa z Funduszami… 
 

ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy  
na lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce przez 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



 

Sieć Regionalnych Punktów Informacyjnych  

Funduszy Europejskich w województwie śląskim: 

Główny Punkt Informacyjny – UMWS 

ul. Dąbrowskiego 23 Katowice 

punktinformacyjny@slaskie.pl 

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:  

Bielsko-Biała / Częstochowa / Rybnik / Sosnowiec 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,  

działa w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

zlokalizowany jest: Częstochowa, Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1, 4; 

 

e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl;  

telefony: 34/3605687; 34/3245075; fax: 34/3605747 

Punkt jest czynny: 

w poniedziałki w godzinach 7.00 - 17.00 

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30   

 

Konsultanci:  

Kamila Grochowina, Magdalena Kręciwilk; Adam Morzyk, Józef Wojtas,  

Małgorzata Wolińska.   

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatne 

 

mailto:lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl


Dziękujemy za uwagę 
 
 
 

Sieć PIFE współfinansowana przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


