Możliwości pozyskania wsparcia
z Funduszy Europejskich
na lata 2014-2020
Główny Punkt Informacyjny 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)
Bielsko- Biała

Częstochowa

Rybnik

Sosnowiec

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,
 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail,
 mobilne punkty informacyjne (MPI),
 spotkania informacyjne oraz szkolenia,
 indywidualna konsultacja u klienta,
 wystąpienia, stoiska informacyjne, inne;

Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020
w ramach polityki spójności:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
NA CO ?

KTO?

• Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
• Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
• Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP

• W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest
przedsiębiorstwo

• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
GDZIE?

• Do 85 %
WSPARCIE

KIEDY?

• Aktualny nabór dla pierwszego i drugiego typu projektu - 31.07.2019 r. – 30.09.2019r.
• Planowany termin naboru wniosków dla drugiego typu projektu- 30.09.2019 r. – 29.01.2020 r.
• Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków dla trzeciego typu projektu - Listopad 2019r.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

NA CO ?

GDZIE?

• Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych
oraz procesowych
• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

• Do 50%
WSPARCIE

KIEDY?

• Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków - Październik 2019r.

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości
W województwie śląskim funkcjonuje obecnie trzech pośredników, do których mogą zgłaszać się mikro-,
mali i średni przedsiębiorcy poszukujący zewnętrznego finansowania w postaci preferencyjnych pożyczek
na rozwój:
- Bank Pekao S.A. - https://www.pekao.com.pl/
- Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach - https://www.fgsa.pl/
- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. - https://tise.pl/

Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

NA CO ?

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP

• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

• Do 85 %

• 2020?

Działanie 4.2
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
trwa procedura wyłonienia podmiotu – pośrednika dla tego instrumentu

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na
regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
NA CO ?

• Wsparcie typu outplacement dla osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa – w formie:
doradztwa, wsparcia w znalezieniu nowego zatrudnienia, kursów i szkoleń, wsparcia finansowego itp.

• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
GDZIE?

• Do 100%
WSPARCIE

KIEDY?

• ZIT – wrzesień 2019
• Konkurs – wrzesień 2019

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia
zawodowego i prywatnego
NA CO ?

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• Zapewnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3;
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

• Do 90%
• Planowany termin naboru wniosków dla 8.1.3 (konkurs) 30.09.2019 r. – 30.10.2019 r.

Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników
Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.
Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób
samozatrudnionych) oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie
umów cywilnoprawnych).
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.
Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie
wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełno sprawnościami, czy z branż kluczowych
dla rozwoju regionu).
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu,
na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana
jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem.

Dofinansowanie na szkolenia dla firm i pracowników
Do kogo należy się zgłosić, aby móc otrzymać dofinansowanie?

http://rpo.wup-katowice.pl

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
NA CO ?

• Projekty realizowane przez pracodawców i mające na celu
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;

GDZIE?

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział
Europejskiego Funduszu Społecznego

WSPARCIE

KIEDY?

• Do 90 %
• Planowany termin naboru wniosków –
30.09.2019 r. – 19.11.2019 r.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa
• Badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe
NA CO ?

KTO?

• Przedsiębiorstwa / konsorcja przedsiębiorstw
• Konsorcja naukowo-przemysłowe

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
GDZIE?

• 25-80%
WSPARCIE

KIEDY?

• 01.04.2019 – 20.11.2019
• 02.09.2019 – 15.11.2019
• 16.09.2019 – 16.12.2019

Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

NA CO ?

• Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac
badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
GDZIE?

• 25 – 70 %
WSPARCIE

• 26.09.2019 – 14.10.2019
KIEDY?

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
NA CO ?

• Usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu
wzorniczego (etap usługowy). Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem
innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi opracowania, o której mowa powyżej (etap
inwestycyjny).

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• 85% w ramach etapu usługowego
• Maksymalnie 35-70% w etapie inwestycyjnym (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).

• I etap 20.03.2019 r. – 28.11.2019 r.
• II etap 17.04.2019 – 07.01.2020 r.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

NA CO ?

• działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z możliwością wsparcia na
przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, tj.: patentów, praw
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
GDZIE?

• 50%
WSPARCIE

• 2020 r.?
KIEDY?

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

NA CO ?

• Realizacja projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez opracowanie
nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt
(wyrób lub usługa).

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

GDZIE?
• 85% na zakup usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco
ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego –pomoc de minimis;
WSPARCIE • Max. 35-70% w komponencie inwestycyjnym (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).

• 2020 r.?

KIEDY?

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

NA CO ?

• Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych
przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych
produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
GDZIE?

• 70%
WSPARCIE

KIEDY?

• Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – 01.10.2019 r. – 31.10.2019 r

Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

NA CO ?

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• Wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji
oraz programach promocji o charakterze ogólnym.
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

• 50% - 85%

• 2020 r.?

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

NA CO ?

• Stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk
publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
GDZIE?

• Do 100%
WSPARCIE

KIEDY?

• Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – 30.09.2019 r. – 16.10.2019 r.

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych
i planowania przestrzennego

NA CO ?

• Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
GDZIE?

• Do 100%
WSPARCIE

• 2020 r.?
KIEDY?

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów
innowacyjnych przedsiębiorstw

NA CO ?

• Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne:
-zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie
rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji.

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

GDZIE?

• Do 90%

WSPARCIE

• 2020 r.?

KIEDY?

Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa

NA CO ?

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• Projekty z komponentem ponadnarodowym w temacie: Dostosowanie
kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących
w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.
• Centrum Projektów Europejskich

• 97%

• 2020 r.?

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowe

NA CO ?

KTO?

GDZIE?

WSPARCIE

KIEDY?

• Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących
odnawialne źródła energii.

• Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• 100%

• Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków - 19.09.2019 r. – 15.11.2019 r.

Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

NA CO ?

• Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji
• Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych
• Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych
źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym
• Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GDZIE?

• 100%

WSPARCIE

• 2020 r.?

KIEDY?

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

NA CO ?

• Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki
wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo - dotyczy jednostek powyżej 20 MW;
• Budowa nowych/przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20
MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa;
• Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej
kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GDZIE?

• 100%

WSPARCIE

• 2020 r.?

KIEDY?

Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

NA CO ?

• Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu na terenie województwa śląskiego celem zmniejszenia strat
na przesyle i dystrybucji. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków celem likwidacji
istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji).

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

GDZIE?

• 100%

WSPARCIE

• 2020 r.?

KIEDY?

Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.3.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w województwie śląskim

NA CO ?

• Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), na terenie województwa śląskiego,
umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji.
• Przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach
projektów rozbudowy, budowy sieci ciepłowniczej.
• Budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

GDZIE?

• 100%

WSPARCIE

• 2020 r.?

KIEDY?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 punktinformacyjny@slaskie.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33
lpibielsko@bcp.org.pl

47-50-135 33 49-60-201
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

37 (32) 360 70 62

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34

3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
(parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 7:00 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 / 33 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 / 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: 32 263 50 37 / 32 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 360 56 87 / 34 324 50 75
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Dziękuję za uwagę,
zapraszamy do kontaktu.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej w ramach Programu
Pomoc Techniczna 2014-2020

