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PUNKTY INFORMACYJNE   
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 



 

 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez 
Ministerstwo Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego  
Pomoc Techniczna;  

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, 
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS;  

 wszystkie usługi są bezpłatne. 



W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje: 
 
  1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego 
      Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego; 
 
  4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,  
      Rybniku i Sosnowcu. 
 



Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie: 
 
  ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy  
      europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów); 
 
  specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się  
      o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych) 
      oraz realizacji projektów  (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu). 

 
 
  



Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich: 
 

 konsultacja bezpośrednia, 

 konsultacja telefoniczna: 34 360 56 88, 34 324 50 75 

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@arr.czestochowa.pl 

 mobilne punkty informacyjne (MPI), 

 spotkania informacyjne oraz szkolenia, 

 indywidualna konsultacja u klienta. 



Program Operacyjny  
Inteligentny Rozwój  
na lata 2014-2020 



 

Szybka Ścieżka 
(podziałanie 1.1.1) 

 

Nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych 
przez przedsiębiorców, w której czas wydania decyzji o dofinansowanie projektu został 
skrócony do 60 dni. 

 

• Cel - podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu 
rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej 

• Beneficjent – przedsiębiorca, posiadający status MŚP 

• Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem zewnętrznym (na 
zasadzie podwykonawstwa) - do 50% kosztów kwalifikowalnych 

                                                          



• Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania 
przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami 
technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz wzmocnieniu ich pozycji konkurencyjnej 

 

• Minimalne koszty kwalifikowalne – 2 mln PLN 

• Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR 

 

• Realizacja instrumentu powinna zapewnić przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia 
technologii do etapu, kiedy będzie można ją skomercjalizować lub zaimplementować 
na rynku w postaci produktu/usługi/procesu 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć: 
 
• dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:  
    – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych  
oraz 
    – 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych; 
 
• dla średniego przedsiębiorcy: 
    – 60%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych  
oraz 
    – 35%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych 
 
Nabór wniosków dla MŚP do 30 grudnia 2016 r. (750 mln zł) 
 
Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
 



Demonstrator (linie pilotażowe) 

(poddziałanie 1.1.2) 

Prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji 
pilotażowej/demonstracyjnej 
 
• Beneficjent – przedsiębiorstwo (duże lub MŚP) 
• Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem 

zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) - do 50% kosztów kwalifikowalnych 
 
 Minimalne koszty kwalifikowalne  
– dla MŚP 5 mln PLN 
– dla dużego przedsiębiorstwa 20 mln PLN 
  
Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR 



• Wzmocnienie transferu wyników badań z uczelni do gospodarki poprzez wsparcie 
przedsięwzięć w zakresie wytworzenia linii pilotażowej i przetestowanie 
opracowanego rozwiązania (finansowaniu wydatków do etapu przygotowania 
pierwszej produkcji) 

 

• Budżet każdego konkursu: 500 mln zł 

 

• 3 nabór wniosków: do 31 października 2016 r. (duże przedsiębiorstwa) 

 

• Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 

 



Bony na innowacje 
(poddziałanie 2.3.2) 

• Celem instrumentu jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i 
gospodarki. 

 

• Dofinansowaniu podlega zakup usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego 
lub znacząco ulepszonego wyrobu/usługi, nowej lub znacząco ulepszonej 
technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego 

 

• Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy o 
zasadach finansowania nauki posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której 
mowa ww. ustawie oraz posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



 

• Beneficjent - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

 

• Koszty kwalifikowane na projekt - od 60 000 zł do 400 000 zł 

 

• Intensywność wsparcia - 70% - średnie przedsiębiorstwa  

                                                  - 80% - małe i mikro przedsiębiorstwa 

 

• Nabór wniosków – do 30 stycznia 2017 r. 

 

• Instytucja ogłaszająca konkurs:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

  

 

 

 



Ochrona własności przemysłowej 
(poddziałanie 2.3.4) 

W ramach instrumentu przewiduje się podział na dwa komponenty: 

- komponent I - wsparcie w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej i 
komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia. 

- komponent II – działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w 

związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: 

a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; 

b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z 
rejestracji. 

  

  

 

  

 

 



 
Beneficjenci: Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa 
 
Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych 
 
Minimalna kwota projektu: 10 000,00 zł 
Maksymalna kwota projektu: 1 000 000,00 zł  
 
Nabór wniosków – do 30 stycznia 2017 r. 
 
Instytucja ogłaszająca konkurs:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
 
 



Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym 
w branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek 
produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi 
na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.  
 
- Sprzęt medyczny; 
- Kosmetyki; 
- IT/ICT; 
- Jachty i łodzie; 
- Meble; 
- Polskie specjalności żywnościowe; 
- Sektor usług prozdrowotnych. 
 

 

Go to Brand (udział w targach) 

(poddziałanie 3.3.3) 



 
 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000 zł 
 
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: od 50% do 80% 
 
Nabór wniosków – 10 października 2016 r. odwołany! 
 
Instytucja ogłaszająca konkurs – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim 
potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe 
rynki zagraniczne.   



Kredyt na innowacje technologiczne 

(poddziałanie 3.2.2) 

• Wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R 
przedsiębiorców lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R 
nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu 

 

• Proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub 
znacząco ulepszonych towarów procesów bądź usług 

 

• Projekty będą finansowane z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale 
własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie 
tzw. premii technologicznej; 

  

 

  

 

  



• Beneficjent - mikro, mały lub średni przedsiębiorca, 
 
• Maksymalny poziom dofinansowania - max. 35-70% (zgodnie z możliwą do 
przyznania intensywnością pomocy- mapą pomocy regionalnej ) 
 
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 50 mln EUR 

 
• Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł. 

 
Nabór wniosków – do 14 października 2016 r.  
 
Instytucja ogłaszająca konkurs – Bank Gospodarstwa Krajowego 

 



Gdzie szukać informacji? 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.pl 
  

 
 
 

http://www.ncbir.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.bgk.pl/


Gdzie szukać informacji? 
 
 
 
 

 

Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

Fundusze Europejskie w woj. śląskim   
 

Inne:      www.poir.gov.pl  
 
         
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1 

 

tel. 34 324 50 75, 34 360 56 88 
punktinformacyjny@arr.czestochowa.pl 

 

Punkt czynny w dni robocze: 
poniedziałki  7:00 – 17:00 

wtorek-piątek  7:30 – 15:30 
 
 
 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękuję za uwagę, 

zapraszamy do kontaktu.  
 

 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020  
 


