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Zapraszamy na cykl 5 webinariów

 dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych 
redakcji, przedstawicieli środowiska telewizyjnych 
nadawców lokalnych i regionalnych oraz lokalnych 
rozgłośni radiowych

 termin: listopad 2016 
(terminy kolejnych webinariów wkrótce na stronie 
projektu http://gazetylokalne.pl/

http://gazetylokalne.pl/


Webinaria mają na celu utrwalenie i przekazanie 
informacji poruszanych podczas warsztatów 
tematycznych, 

które odbyły się w 16 województwach Polski 
w ramach projektu:

Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej 
i regionalnej



Marcin Giza - w latach 2007-2014 Doradca 
Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie. 
Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 

Od roku 2008 trener i doradca m.in. z zakresu 
pozyskiwania środków finansowych z UE, 
innowacyjności i równości szans, współautor ponad 
100 dofinansowanych projektów z UE. 

kontakt: m.giza@wki.org.pl

Prezentację podczas webinarium 
przedstawi:

mailto:m.giza@wki.org.pl
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Źródło finansowania nr 1: 
Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Program ogólnopolski 

Strona programu:
https://www.power.gov.pl/

Wsparcie dla grupy NEET, 
w szczególności dla osób 
niezarejestrowanych w urzędach 
pracy jako bezrobotne

https://www.power.gov.pl/


NEET (not in employment, education or training)
- osoba młoda w wieku 15-29 lat, która:

nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się



POWER – dotacje na tworzenie przedsiębiorstw
w ramach osi priorytetowej I:

„Osoby młode na rynku pracy”

Poddziałanie 1.2.1

Poddziałanie 1.2.2

Wsparcie bezzwrotne w wysokości 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę 
(ok. 24 000 zł)



POWER – dotacje 
na tworzenie przedsiębiorstw 

oś priorytetowa I:
„Osoby młode na rynku 
pracy”

Poddziałanie 1.2.1
Poddziałanie 1.2.2

Wsparcie bezzwrotne 
w wysokości 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia 
za pracę (ok. 24 000 zł)



Wsparcie nie jest udzielane 
osobom, które:

posiadały aktywny wpis 
do CEIDG, 

były zarejestrowane jako 
przedsiębiorcy w KRS lub

prowadziły działalność 
gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia 
do projektu.



Wsparcie dodatkowe (tzw. pomostowe) 
dla osób tworzących firmy:

usługi szkoleniowo-doradcze,

finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 
nie większej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę przez 6-12 miesięcy.



Okres trwałości 
dla prowadzonej działalności 
gospodarczej 

Działalność gospodarcza rozpoczęta 
w ramach projektu

Prowadzona co najmniej przez 12 miesięcy 
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem 
do CEIDG lub KRS).



Źródło finansowania nr 2 
dla osób chcących utworzyć przedsiębiorstwo 
z wykorzystaniem pieniędzy z UE:

Regionalne Programy Operacyjne 

(RPO)

- wsparcie dla osób od 30 roku życia



Każde województwo ma swój 
Regionalny Program Operacyjny

RPO ma za zadanie:

bezpośrednio  wspierać  indywidualnych  
odbiorców, w  tym  m.in. przedsiębiorców  
i  ich  pracowników,  osoby  bezrobotne  
i  poszukujące pracy,

regionalizację wsparcia i grup docelowych.



dz.5.7

dz.9.3

dz.7.3

dz. 2.3

dz.10.3

Przykład: środki na zakładanie firm w wybranych RPO 



Wsparcie na tworzenie nowych firm w ramach 
poszczególnych RPO może mieć charakter:

 zwrotny

 bezzwrotny

 mieszany (zwrotny + bezzwrotny)



W celu zapewnienia większej trwałości 
udzielanego wsparcia IZ RPO może 
zobowiązać uczestnika projektu do

zapewnienia części środków własnych

na założenie przedsiębiorstwa 
przy wykorzystaniu wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Spójności (EFS).



Wsparcie jest kierowane

głównie do osób bezrobotnych lub biernych 
zawodowo,

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. do osób: 

powyżej 50. roku życia, 
 z niepełnosprawnościami, 
 długotrwale bezrobotnych, 
 o niskich kwalifikacjach,
 kobiet, 



Wsparcie dla osób nie znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
możliwe jest wyłącznie w formie zwrotnej.

Ponadto, podobnie jak w POWER:

wsparcie nie jest udzielane osobom, które 
prowadziły działalność w ciągu ostatnich 12 m-cy,

minimalny okres funkcjonowania nowego 
przedsiębiorstwa wynosi 12 m-cy.



Wsparcie pomostowe:

usługi szkoleniowo-doradcze,

finansowe wsparcie pomostowe 
-
w kwocie nie większej 
niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
przez 6-12 miesięcy.
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Poddziałanie 2.3.2 
„Bony na innowacje dla MŚP” 

(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

Dla kogo?

MŚP prowadzące działalność gospodarczą 
na terytorium Polski



Na jaki cel?

Zakup od wykonawcy 
(jednostki naukowej) 
usługi polegającej na 
opracowaniu nowego 
lub znacząco 
ulepszonego wyrobu, 
usługi, technologii 
produkcji lub nowego 
projektu wzorniczego.



Jaka może być kwota dofinansowania?

dla mikro i małych firm – 80% 

dla średnich firm – 70%

Wartość kosztów kwalifikowanych: 

min.– 60 000 zł 

max. – 400 000 zł



Gdzie składać wnioski?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Do kiedy?

Najpóźniej do 30 stycznia 2017 r. 
(koniec najbliższego etapu: 8 grudnia 2016 r.)



Niektóre kryteria wyboru:

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną 
Specjalizację

Wnioskodawca posiada zdolność do 
sfinansowania projektu



Ile pieniędzy jest zaplanowanych na konkurs?

woj. mazowieckie - 6 080 000 zł

pozostałe województwa – 56 420 000 zł

Konkurs



Konkurs

Ogłoszenie konkursu:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-
o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

Generator wniosków:

https://lsi1420.parp.gov.pl/home

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r
https://lsi1420.parp.gov.pl/home
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Źródła informacji o krajowych 
programach operacyjnych:

POWER – www.power.gov.pl

Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl

Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl

Polska Cyfrowa – www.polskacyfrowa.gov.pl

Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

http://www.power.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/


Większość programów operacyjnych 
ma niemal identyczne strony www



Podstawowe informacje:

kto i na co może otrzymać 
dofinansowanie?

jakie mogą być formy 
wsparcia?

jak starać się 
o dofinansowanie?



Wyszukiwarka wsparcia/ 
dotacji 

dla przedsiębiorstw
osób fizycznych  

samorządów 
i innych podmiotów



Informacje: 

o terminach ogłaszanych 
konkursów 
i wynikach konkursów 
rozstrzygniętych

harmonogramy naboru 
wniosków



Informacje dotyczące:

procesu podpisywania 
umowy,

rozliczenia projektu,

przebiegu ewentualnej 
kontroli.



Najważniejsze zasady:

jak funkcjonuje 
program?

jakie instytucje 
są odpowiedzialne 
za jego realizację?

jak wygląda jego 
finansowanie? 



Dokumenty związane 
z realizacją programu: 

program operacyjny, 

szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych, 

wytyczne dot. 
kwalifikowalności wydatków 
itp. 



O szkoleniach, spotkaniach:

o planowanych szkoleniach 
dla wnioskodawców,

spotkaniach informacyjnych 
dot. ogłaszanych konkursów 
itp. 



 Przekierowanie do generatora 
wniosków, za pomocą którego 
należy przygotować wniosek 
o dofinansowanie w ramach 
danego programu.



Inne przydatne linki: 

• www.mapadotacji.gov.pl

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


ZAPRASZAMY
DO 

WYPEŁNIENIA 
ANKIETY



ODPOWIEDZ 
NA CZACIE:

[tu treść 
pytania]



SESJA PYTAŃ

I ODPOWIEDZI



Dziękuję za uwagę!

Marcin Giza

E-mail: m.giza@wki.org.pl

Strona SGL: www.gazetylokalne.pl

Strona projektu: http://gazetylokalne.pl/fe-na-jedynkach/

mailto:m.giza@wki.org.pl
http://www.gazetylokalne.pl/
http://gazetylokalne.pl/fe-na-jedynkach/


Projekt „Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej 
i regionalnej” jest realizowany w ramach konkursu dotacji 

organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.


