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1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
PRACE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ
W marcu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła Wspólne Ramy Strategiczne, których zadaniem było
ułatwienie państwom członkowskim przygotowania się do wdrożenia polityki spójności w latach 2014-2020.
Władze krajowe i regionalne podczas opracowywania dokumentów dotyczących Funduszy Europejskich na lata
2014-2020 na poziomie krajowym stosują Wspólne Ramy Strategiczne, zobowiązując się do realizacji celów
dotyczących rozwoju i zatrudnienia w Europie.
Budżet na lata 2014-2020 został przyjęty w listopadzie 2013 r., natomiast w grudniu zostały przyjęte
rozporządzenia dotyczące nowych funduszy. Te rozporządzenia to:








Rozporządzenie ramowe (wskazujące wspólne rozwiązania dla wszystkich Funduszy Europejskich) –
1303/2013
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego – 1304/2013
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1301/2013
Rozporządzenie dotyczące Funduszu Spójności – 1300/2013
Rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1299/2013, 1302/2013
Rozporządzenia dotyczące programów rolnych i rybackich – 1305/2013, 1306/2013
Rozporządzenie o wieloletnich ramach finansowych – 1311/2013

Wszystkie dokumenty są do pobrania z Dziennika Urzędowego UE.

PRACE NA POZIOMIE KRAJOWYM
Po opracowaniu przez Komisję Europejską Wspólnych Ram Strategicznych, państwa członkowskie mogły
rozpocząć przygotowywanie własnych dokumentów związanych z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020.
Na gruncie krajowym perspektywa finansowa 2014-2020 będzie wdrażana poprzez programy operacyjne.
Wytyczne, którymi Polska kierowała się przy opracowywaniu tych programów znajdują się w tzw. Umowie
Partnerstwa, która wskazuje potrzeby rozwojowe i potencjał kraju oraz poszczególnych regionów, zarys
finansowania, zasady horyzontalne, system koordynacji, instrumenty terytorialne, system wdrażania.
Umowa Partnerstwa 8 stycznia 2014 r. została przyjęła przez Radę Ministrów, a następnie przesłana do Komisji
Europejskiej. Na początku stycznia 2014 r. do Komisji trafiły również projekty krajowych programów
operacyjnych. I rozpoczęły się negocjacje ostatecznego kształtu przesłanych dokumentów.
Komisja zatwierdziła Umowę Partnerstwa 23 maja 2014 r., a krajowe programy operacyjne:
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa - 5 grudnia 2014
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - 9 grudnia 2014
Program Operacyjny Polska Wschodnia - 16 grudnia 2014
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 16 grudnia 2014
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 17 grudnia 2014
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - 13 lutego 2015

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 21 października został przyjęty przez Radę
Ministrów, a następnie przesłany do Komisji Europejskiej i aktualnie jego treść jest z negocjowana z Komisją.
Projekty regionalnych programów operacyjnych spływały do Komisji do 10 kwietnia 2014 r.
7 regionalnych programów operacyjnych zostało zatwierdzonych przez Komisję jeszcze w roku 2014 (dolnośląski,
kujawsko – pomorski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski), pozostałych 9 - w lutym 2015 r. (lubelski,
małopolski,
mazowiecki,
podkarpacki,
podlaski,
pomorski,
świętokrzyski,
warmińsko-mazurski,
zachodniopomorski).
Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem poszczególnych programów operacyjnych - uzgodnienia resortowe
czy konsultacje robocze dokumentów i wytycznych, m.in.:
Szczegółowych opisów priorytetów poszczególnych programów operacyjnych
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
Wytycznych w zakresie kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
Wytycznych w zakresie obowiązków informacyjno – promocyjnych

KSZTAŁT I ZAŁOŻENIA NOWYCH FUNDUSZY
Polska z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma do wykorzystania ponad 82,5 mld euro.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wsparcie w przyszłych programach będzie skoncentrowane wokół
11 obszarów (celów) tematycznych:

Wysokość
środków

CT 1: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

9 989 mln euro

CT 2: zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych

3 082 mln euro

CT 3: podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

9 401 mln euro

CT 4: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

9 189 mln euro

CT 5: promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem

1 383 mln euro

CT 6: ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania
zasobów

8 818 mln euro

CT 7: promowanie zrównoważonego transportu

23 796 mln euro

CT 8: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

5 560 mln euro

CT 9: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

6 366 mln euro

CT 10: inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

4 018 mln euro
189 mln euro
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CT 11: wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji
publicznej
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Cel tematyczny

PROGRAMOWANIE
W latach 2014-2020 w Polsce Fundusze Europejskie realizowane będą na dwóch poziomach – centralnym i
regionalnym. Na szczeblu centralnym przewidziano 8 programów krajowych oraz programy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), a także Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Na
poziomie regionalnym z kolei planuje się realizację 16 dwufunduszowych regionalnych programów
operacyjnych, finansowanych z EFRR i EFS – 1 dla Mazowsza i 15 dla pozostałych województw.

PODZIAŁ ŚRODKÓW W KRAJOWYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Program

Wysokość środków

Inteligentny Rozwój (POIR)

8,61 mld EUR

Polska Cyfrowa (POPC)

2,17 mld EUR

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

27,41 mld EUR

Polska Wschodnia (POPW)

2 mld EUR

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

4,69 mld EUR

Programy regionalne (RPO)

31,28 mld EUR

Pomoc Techniczna (POPT)

0,71 mld EUR

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

0,7 mld EUR

PODZIAŁ ŚRODKÓW W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH
Zwiększy się udział środków, które rozdysponowywane będą na poziomie regionalnym. Łączna kwota budżetów
programów regionalnych, to 31 276,9 mln euro.
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Warto wyjaśnić, że od roku 2014 województwo mazowieckie jest pierwszym polskim regionem, który w unijnej
klasyfikacji opuścił kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych (czyli regionów, w których PKB nie przekracza 75%
średniej unijnej). Oznacza to, że będą w nim obowiązywać inne zasady wsparcia. Pierwsza różnica dotyczy
maksymalnego poziomu współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. W regionach słabiej
rozwiniętych wynosi on 85%, natomiast dla Mazowsza zostanie zmniejszony do 80%.

REGUŁY PROGRAMOWANIA
Umowa Partnerstwa i programy na lata 2014-2020 opierają się na strategicznych założeniach przygotowanych
przez Unię Europejską, m.in. na strategii Europa 2020. Ukierunkowanie Funduszy Europejskich na realizację celów
tej strategii oznacza nowe podejście i oparcie m.in. na następujących zasadach:
koncentracja tematyczna
koordynacja
komplementarność
decentralizacja zarządzania
dodatkowość
zwiększenie znaczenia wymiaru terytorialnego
KONCENTRACJA
Koncentracja tematyczna oznacza skupienie możliwości finansowania na określonych obszarach priorytetowych.
Przedstawione przez Komisję Europejską wytyczne wskazują 11 celów tematycznych (dotyczących głównie: badań i
innowacji; technologii informacyjno – komunikacyjnych; konkurencyjności firm; gospodarki niskoemisyjnej;
zapobiegania ryzykom; ochrony środowiska; zrównoważonego transportu; zatrudnienia; włączenia społecznego;
edukacji; sprawności administracji). Ponadto, dla określonych obszarów tematycznych wskazane zostały pułapy
finansowe (tzw. ring-fencingi), które wprowadziły wymóg przeznaczania określonych środków finansowych na
poszczególne przedsięwzięcia.
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Minimum 50% środków z EFRR i FS w 15 regionach i minimum 60% na Mazowszu będzie musiało być
przeznaczonych na:

gospodarkę niskoemisyjną
W przypadku EFS co najmniej 20% środków musi być przeznaczone na działania związane z włączeniem
społecznym i ograniczeniem ubóstwa (jest to dziewiąty cel tematyczny). Zasada ta dotyczy w równym stopniu
każdego z 16 województw.

KOORDYNACJA I KOMPLEMENTARNOŚĆ
Koordynacja udzielanego wsparcia z Funduszy Europejskich ma na celu uniknięcie powielania finansowania tych
samych interwencji z różnych źródeł oraz uproszczenie mechanizmów. Realizowana jest ona głównie poprzez
zawarcie w Umowie Partnerstwa wspólnych zasad dotyczących zarówno polityki spójności, jak i rolnej i rybackiej.
Warto także zaznaczyć, że w dokumentach programowych mowa także o innych poziomach koordynacji - np. z
innymi instrumentami finansowymi Unii Europejskiej, takimi jak program Horyzont 2020 (wsparcie badań, rozwoju
technologicznego i innowacyjności), Kreatywna Europa (wsparcie w obszarze kultury i sektora audiowizualnego)
czy instrument Łącząc Europę (wsparcie projektów transportowych, energetycznych i z zakresu technologii
informacyjnych).
Ponadto, Umowa Partnerstwa określa koordynację między instrumentami krajowymi i regionalnymi. Temu celowi
służą m.in. kontrakty terytorialne, czyli instrumenty koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej,
służące uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne
znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa objętego kontraktem.
Komplementarność zapewniana jest także w znacznej mierze przez linię demarkacyjną, która wskazuje podział
interwencji w poszczególnych celach tematycznych między poziom krajowy i regionalny oraz między
poszczególne programy operacyjne. Linia demarkacyjna między programami operacyjnymi jest dopiero
projektowana.

DECENTRALIZACJA
W latach 2014-2020 więcej środków będzie zarządzanych na poziomie regionalnym. Dzięki temu samorządy
województw, w oparciu o kontrakty terytorialne oraz wykorzystując regionalne programy operacyjne i inne
instrumenty wsparcia, będą bardziej zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich. Zapewni to większą
decentralizację systemu zarządzania i tym samym lepsze dopasowanie do lokalnych potrzeb. Ponadto większe
kompetencje uzyskają samorządy miast, które będą mogły realizować instrumenty zintegrowane i samodzielnie
wdrażać środki.

DODATKOWOŚĆ
Zgodnie z zasadą dodatkowości środki europejskie nie zastępują krajowych środków publicznych, a stanowią ich
uzupełnienie. Środki pochodzące z UE wywołują w kraju „efekt dźwigni”, czyli sprzyjają zaangażowaniu sektora
publicznego i prywatnego w realizowanie działań współfinansowanych ze środków UE. Celem stosowania zasady
dodatkowości jest jednocześnie zapobieganie wypierania środków krajowych przez środki wspólnotowe.
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WYMIAR TERYTORIALNY

skoncentrowaniu wsparcia na pięciu obszarach strategicznej interwencji państwa (tzw. OSI). W Polsce zaliczono do
nich:
Polskę wschodnią (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie)
miasta wojewódzkie
miasta i dzielnice wymagające rewitalizacji
obszary o najniższym dostępie do dóbr i usług społecznych (głównie obszary wiejskie)
obszary przygraniczne
Ponadto, uruchomione zostaną specjalne instrumenty wspierające rozwój terytorialny.

NOWE INSTRUMENTY
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ang. Integrated Territorial Investment – ITI) mają służyć przede wszystkim
zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami europejskimi. Będzie to
możliwe dzięki temu, że miasta otrzymają część kompetencji w zakresie zarządzania i wdrażania środków unijnych.
ZIT będą realizowane na terenach obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz dodatkowo w miastach o
charakterze regionalnym i subregionalnym. Wspomniane „obszary funkcjonalne” oznaczają położone w okolicach
większego ośrodka miejskiego gminy, które współpracują z miastem i na które przyjmują jego oddziaływanie.
W ramach ZIT realizowane będą powiązane ze sobą małe projekty o różnych założeniach, wpisujące się
w strategię całego obszaru. Podkreślane jest tu także podejście zintegrowane – zachęca się do tego, by ZIT
stanowiły połączenie funduszy nastawionych na rozwój inwestycyjny (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i
na rozwój społeczny (Europejski Fundusz Społeczny). Jest to szczególnie istotne w przypadku zrównoważonego
rozwoju miast.
Aby otrzymać środki na realizację ZIT konieczne jest spełnienie przez zainteresowaną jednostkę samorządu
terytorialnego kilku warunków. W pierwszej kolejności należy zawiązać partnerstwo (np. stowarzyszenie, związek
komunalny) do celów realizacji ZIT. W jego skład powinni wejść przedstawiciele samorządu miasta (głównego
ośrodka) i samorządów gmin będących w obszarze funkcjonalnym. Następnie należy przygotować program
działań, który musi zawierać szczegóły zamierzeń obejmujące te obszary tematyczne i zagadnienia, które będą
realizowane. Jest to tzw. strategia ZIT. Według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, powinna ona
zawierać: podstawę prawną, podkreślenie spójności z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi,
obszar wsparcia, diagnozę obszaru wsparcia, wymiar terytorialny, cele rozwojowe, priorytety do realizacji, zasady i
tryb wyboru projektów, listę przedsięwzięć kluczowych do dofinansowania.
Ponadto, aby realizować ZIT, jednostka samorządowa musi dysponować odpowiednim potencjałem
instytucjonalnym, który umożliwi jej przejęcie obowiązków w zakresie zarządzania i wdrażania części środków
realizowanych na poziomie regionalnym.
Realizacja ZIT jest obowiązkowa w przypadku miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Dlatego w
każdym z regionów w Polsce trwają przygotowania do wdrażania tego instrumentu. Podstawą do tych prac są
Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województwach, które przeznaczyły pewną pulę środków na
ten cel oraz dały samorządom uprawnienia do podejmowana działań w ramach ZIT. Ponadto w niektórych
regionach zaplanowano także wdrażanie podobnych instrumentów w mniejszych ośrodkach miejskich i ich
obszarach funkcjonalnych.
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Na Mazowszu realizowany będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
Innym proponowanym instrumentem są projekty Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (ang.
Community-led Local Development - CILD). Ich celem jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w
programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. Przedsięwzięcia takie będą obowiązkowe w Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, natomiast dobrowolnie będą mogły być podejmowane w programach
polityki spójności.
RLKS jest podejściem przekrojowym. Jego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności poprzez budowanie
potencjału społecznego. Aktywizacja wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. RLKS zakłada
więc oddolne opracowanie przez społeczność lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej
innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania –
partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia
celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie ma wzmocnić poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość
zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na lokalnym obszarze.
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność opiera się na kilku zasadach. Jest:
skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego
kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych,
lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie
podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna
z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu
prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju
zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w
kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę
Instrument rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest obowiązkowy w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Pojawił się więc w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jako inicjatywa LEADER.
Ponadto, zalecano uwzględnienie RLKS w regionalnych programach operacyjnych (RPO) planowanych przez
samorządy w poszczególnych województwach. Niektóre RPO wprowadziły te mechanizmy, inne zrezygnowały z
takich projektów, a jeszcze inne zaproponowały zmienioną formułę. Zgodnie z informacją Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju tylko dwa województwa zdecydowały się na RLKS w czystej formie w swoich programach
regionalnych – są to: województwo podlaskie i województwo kujawsko – pomorskie.

Strona
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W programie regionalnym województwa mazowieckiego zaplanowano do realizacji mechanizm projektów
partnerskich, włączający lokalne społeczności w sposób elastyczny, wnoszący wkład w rozwiązania
zidentyfikowanych problemów. W programie nie zaplanowano natomiast zastosowania mechanizmu RLKS.
Projekty partnerskie uznano za bardziej efektywne na Mazowszu, które w najbliższej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej jest traktowane jako region lepiej rozwinięty.

2. Możliwości wsparcia na założenie firmy w latach 2014-2020
Warto zaznaczyć, że ponieważ obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem programów operacyjnych na lata
2014-2020, nie mamy jeszcze wielu ważnych informacji, takich jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Minimalne i maksymalne kwoty wsparcia
Poziomy dofinansowania
Pełen wykaz wydatków możliwych do sfinansowania
Kryteria wyboru projektów do dofinansowania
Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie
Wzory dokumentów – wniosku i załączników
Terminy naborów wniosków

Przewidujemy, że prace nad uruchomieniem nowego wsparcia zakończą się w II kwartale br., i wtedy posiadać
będzie szczegółowe informacje.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)
POWER będzie koncentrował się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk
sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu
krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, mobilności i współpracy
ponadnarodowej). Będzie realizowany w pięciu merytorycznych osiach priorytetowych:
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
W ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, przewidziano wsparcie adresowane do ludzi
młodych - do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
- tzw. młodzież NEET (ang. Not in Employment, Education or Training).
Wsparcie obejmie tzw. usługi i instrumenty rynku pracy opisane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dwie usługi będą obligatoryjne, a kolejne fakultatywne - w zależności od
potrzeb i możliwości osób, którym pomoc będzie udzielana. Elementy obligatoryjne, to:

Strona

Jako jeden z elementów fakultatywnych, który może być uzupełnieniem elementów obligatoryjnych, przewidziano
pomoc finansową dla osób młodych - dotację na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe, tj. wypłacane miesięcznie (przez maksymalnie 12 miesięcy) dotacje przeznaczone na
wydatki bieżące (np. czynsz, opłaty).
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identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i
kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Ww. usługi i dofinansowanie przyznawane będą przez Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy,
partnerów społecznych, organizacje pozarządowe lub niepubliczne agencje zatrudnienia. W pierwszej kolejności
to te instytucje same będą musiały uzyskać dofinansowanie na swoją działalność, żeby w drugim etapie móc
przyznawać dotacje i świadczyć inne usługi na rzecz osób planujących założenie firmy.
Aktualnie trwa wybór Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), które będą świadczyły usługi w zakresie aktywności
zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych właśnie w Powiatowych
Urzędach Pracy. Nie znamy jeszcze harmonogramów naborów dla innych instytucji.

Informacje o POWER: http://www.power.gov.pl/

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (RPO)
W latach 2014-2020 środki Europejskiego Funduszu Społecznego dedykowane rynkowi pracy znajdą się również w
RPO. Jest to zmiana w porównaniu z latami 2007-2013, kiedy znajdowały się w programie centralnym, tj.
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Poszczególne RPO będą różniły się pomiędzy sobą, więc nie zawsze jakaś forma wsparcia dostępna w jednym
regionie, znajdzie się też w innym. O kształcie RPO – jego celach, założeniach i formach wsparcia, decydują
Zarządy poszczególnych województw.
Planowane formy wsparcia dla osób, chcących otworzyć firmę w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych
to m.in.:
preferencyjne pożyczki
bezzwrotne dotacje
wsparcie pomostowe
dotacje na spłatę odsetek
granty zwrotne
wsparcie doradczo-szkoleniowe
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Osoby niekwalifikujące się do wskazanych w danym województwie grup osób defaworyzowanych na rynku pracy
będą mogły starać się o wsparcie w formie zwrotnej.
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Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w formie dotacji będzie adresowane do osób znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (należących do tzw. grup defaworyzowanych). Każdy region będzie mógł
wskazać te grupy, adekwatnie do sytuacji panującej na rynku pracy w danym regionie. Będą to:
osoby niepracujące;
osoby zagrożone utratą pracy;
po 50 roku życia;
osoby z niepełnosprawnościami;
kobiety;
osoby bez kwalifikacji zawodowych;
osoby z terenów wiejskich;
opiekunów osób zależnych pozostających bez zatrudnienia (woj. małopolskie);
migranci powrotni i imigranci (woj. opolskie);
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia (woj. opolskie).

Informacje o poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych:
Numer i nazwa osi priorytetowej,
w ramach której przewidziane będzie
wsparcie na założenie firmy

Województwo

Adres strony internetowej

Dolnośląskie

http://rpo.dolnyslask.pl

Kujawsko-pomorskie

http://www.mojregion.eu/

Lubelskie

www.rpo.lubelskie.pl

Lubuskim

http://rpo2020.lubuskie.pl/

Łódzkie

www.rpo.lodzkie.pl

Oś priorytetowa 8 „Zatrudnienie”

Małopolskie

http://www.rpo.malopolska.pl/

Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”

Mazowieckie

http://rpo.mazovia.pl

Oś priorytetowa 8 „Rozwój rynku pracy”

Opolskie

http://rpo.opolskie.pl

Oś priorytetowa 8 „Konkurencyjny rynek pracy”

Podkarpackie

http://rpo.podkarpackie.pl/rpo/

Oś priorytetowa 7 „Regionalny rynek pracy”

Podlaskie

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Oś Priorytetowa 2 „Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa”

Pomorskie

www.rpo.pomorskie.eu

Śląskie

http://rpo.slaskie.pl/

Świętokrzyskie

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Oś priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy”

Warmińsko-mazurskie

www.rpo.warmia.mazury.pl

Oś priorytetowa 10 „Regionalny rynek pracy”

Wielkopolskie

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”

Zachodniopomorskie

www.rpo.wzp.pl

Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”

Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”
Oś priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”

Oś priorytetowa 9 „Rynek pracy”
Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy”

Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie”
Oś Priorytetowa 7 „Regionalny rynek pracy”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 (RPO WM)
Zgodnie z założeniami RPO WM 2014-2020 do grup defaworyzowanych, które doświadczają największych
trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy oraz które będą mogły starać się o wsparcie
bezzwrotne, zaliczają się:
osoby długotrwale bezrobotne
osoby powyżej 50 roku życia
osoby niskowykwalifikowane
kobiety
osoby niepełnosprawne
Definiowanie grup defaworyzowanych będzie podlegało cyklicznej weryfikacji. Nie uwzględniono osób pomiędzy
18 a 29 rokiem życia, ponieważ wsparcie dla nich prowadzone będzie na poziomie krajowym (w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój).
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Priorytetowymi branżami dla tego typu działań będzie gospodarka biała (działalności związane z opieką
zdrowotną oraz opieką nad osobami zależnymi, niepełnosprawnymi i starszymi) i zielona w szczególności
recyclingowa.
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Pomoc planowana w ramach RPO WM 2014-2020 będzie miała formę dotacji bezzwrotnych na założenie
działalności gospodarczej połączonych z modułem doradztwa i szkoleń przygotowujących do uruchomienia oraz
utrzymania działalności.

Dzięki zaplanowanemu wsparciu zwiększy się wykorzystanie potencjału w dziedzinie przedsiębiorczości. Osłabiony
zostanie także stereotyp funkcjonujący na regionalnym rynku pracy o niskiej przydatności osób bezrobotnych w
procesie pracy.
RPO WM 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dn. 12 lutego br. W chwili obecnej trwają
prace nad dokumentami uszczegóławiającymi program, a także harmonogramem naborów wniosków na rok
2015. Przyjęcie tych dokumentów przewidziane jest na II kwartał br.

Informacje o RPO WM: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego:
rpo.mazovia.pl/kategorie/perspektywa-2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)
POIR będzie koncentrował się wokół zagadnień współpracy badawczo-rozwojowej, infrastruktury B+R, wsparcia
instytucji otoczenia biznesu, innowacyjnych rozwiązań w firmach oraz współpracy kooperacyjnej. Będzie
realizowany w czterech merytorycznych osiach priorytetowych:
1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W ramach Osi Priorytetowej III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” przewidziano wsparcie
przedsiębiorców realizujących projekty innowacyjne, ale również wsparcie tworzenia i rozwoju innowacyjnych firm,
które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia
produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług (tzw. Starter).
Zgodnie z założeniami Starter ma być nieco zmodyfikowaną kontynuacją Działania 3.1 „Inicjowanie działalności
innowacyjnej” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W ramach Działania 3.1 osoba posiadająca innowacyjny pomysł na działalność i zamierzająca założyć firmę mogła
zgłosić się do któregoś z tzw. inkubatorów, czyli instytucji wybranych w drodze konkursu przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Mogły to być np. inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu
technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne itp.
Inkubatory dokonywały selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców, a
wybrane przez nie pomysły poddawane zostawały tzw. preinkubacji. Na tym etapie przeprowadzano badania
innowacyjnego rozwiązania oraz analizę rynku, opracowywano biznesplan i studia wykonalności. Jeśli
przeprowadzone analizy były rokujące, podejmowano prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem
działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.
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W ramach Starter zakłada się trzy etapy wsparcia – preinkubację, a następnie dwa etapy wsparcia kapitałowego:
wsparcie na wczesny rozwój firmy
jeśli pomysł na firmę sprawdzi się - wsparcie na dalszym etapie, pod warunkiem współpracy także z
koinwestorem prywatnym
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Sukces etapu preinkubacji wiązał się z możliwością założenia działalności gospodarczej przez pomysłodawcę oraz
zasileniem kapitałowym nowopowstałego przedsiębiorstwa. Instytucja, która wcześniej dokonała preinkubacji
pomysłu mogła objąć do 50% udziałów lub akcji nowej spółki – nie więcej niż 200 tysięcy euro.

POIR 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dn. 12 lutego br. i znamy już harmonogram
naborów wniosków na rok 2015 w ramach tego programu. Brakuje jednak dokumentów uszczegóławiających
program i dokumenty te najprawdopodobniej będą publikowane wraz z otwieraniem się naborów wniosków.

Informacje o POIR: www.poir.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW)
POPW będzie realizowany na terenie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego,
podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Dodatkowe środki zostały dedykowane właśnie tym województwom z
uwagi na ich wskaźniki gospodarcze i społeczne niższe od pozostałych regionów. Głównym celem Programu jest
wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
Program Polska Wschodnia będzie realizowany w trzech merytorycznych osiach priorytetowych:
1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
3. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
W Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” przewiduje się wsparcie realizowane poprzez
kompleksowy instrument - Platformy startowe dla nowych pomysłów, którego celem jest wspieranie rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w oparciu o nowe pomysły.
Platformy startowe zarządzane będą przez ośrodki innowacji (parki naukowo‐technologiczne, parki naukowe, parki
technologiczne, inkubatory technologiczne).
Oferta Platform startowych skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności do absolwentów szkół
wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej
w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.
Instrument Platform startowych zakłada etapowe (sekwencyjne) działania, tj.
Wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze
Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa
Wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa
typu startup

Informacje o POPW: www.polskawschodnia.gov.pl
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Zaplanowano przeprowadzenie projektu pilotażowego, mającego na celu przetestowanie założonego modelu
oraz identyfikację dodatkowych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystane w trakcie wdrażania POPW.
Komisja Europejska i Instytucja Zarządzająca POPW (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) zobowiązują się do
przeanalizowania efektywności pilotażu po jego zakończeniu, a wnioski z realizacji projektu pilotażowego zostaną
uwzględnione przy ocenie możliwości i zasadności dalszej realizacji działania w zaproponowanym bądź
zmienionym kształcie.
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W ramach platform startowych zapewnione zostanie wsparcie w formie dostępu do infrastruktury (stanowisko
pracy), mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego
pomysłu biznesowego. Następnie przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem
przygotowanym w ramach danej platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności.

3. POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA WSPARCIA NA START FIRMY

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 (PROW)
Dla osób zarejestrowanych w KRUS
Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na
obszarach wiejskich (premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
Pomoc będzie przyznawana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej, jeżeli
wnioskodawca będzie beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełni
następujące warunki:
 jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys.
euro, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
 gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
Dla osób zarejestrowanych w ZUS
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany
przez społeczność)
Inicjatywa LEADER realizowana będzie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli stowarzyszeń
działających na terenie kilku gmin, w ramach wdrażania opracowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju
(LSR).
W zależności od przyjętej strategii, wpierane mogą być m.in. operacje mające na celu zakładanie działalności
gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Informacje o Programie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl

Strona

PROW 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dn. 12 grudnia 2014 r. Obecnie trwają dalsze
prace – m.in. przygotowanie wszystkich procedur i wytycznych, wybór instytucji odpowiadających za wdrożenie
środków; w tym LGD oraz opracowanie nowych LSR.
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W przypadku tych operacji pomoc będzie mogła zostać przyznana:
 osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w
niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
 osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
 osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym
podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

URZĄD PRACY
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, ma
możliwość złożenia do Urzędu Pracy wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, w tym
na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności.
Urzędy Pracy mogą przyznać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu
Społecznego. Niezależnie od źródła finansowania, kwota przyznawana przez Urzędy Pracy na podjęcie
działalności nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie jest to ok.
22 tys. zł).
Warto również zaznaczyć, że Urzędy Pracy, w zależności od tego jaka jest struktura bezrobocia w danym powiecie,
mogą wprowadzić dodatkowe kryteria względem osób, które mogą ubiegać się o dofinansowanie np. kryterium
wiekowe bądź dotyczące tego jak długo trzeb być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna.
Z tego względu, przed złożeniem wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem, dotyczącym
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, który ustalany jest wewnętrznie przez Urzędy Pracy.

Informacje: Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia: www.zielonalinia.gov.pl

PIERWSZY BIZNES W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)
Celem programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków
dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i
promowania zatrudnienia. Początkowo program realizowany był w województwie małopolskim, świętokrzyskim i
mazowieckim, ale od 17 listopada 2014 r. objął działaniem również pozostałe województwa.
Oferowane wsparcie:
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w kraju (ok. 74 tys. zł) – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy
zarobkowej:
studentów ostatniego roku studiów wyższych
absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytuł zawodowego
zarejestrowanych bezrobotnych
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy, dla:
podmiotów, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

b. niepublicznych przedszkoli,
c.

niepublicznych szkół,
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instytucjach rynku pracy, tj.:

d. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących
posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dn. 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu,
co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3.
Bezpłatne doradztwo i szkolenia

CENTRALA BGK
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
BGK Linia: 0 801 667 655 (9.00 - 17.00)
fax: 0 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl
Informacje o Programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

4. ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

PUNKTY INFORMACYJNE FE
W Polsce od 2008 r. działa Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Świadczy ona szerokie usługi
informacyjne dotyczące programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Od
2014 r. obejmuje także swoim zakresem programy operacyjne w ramach Umowy Partnerstwa, w tym w podstawowym wymiarze - również programy polityki rolnej i rybackiej.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w
województwie kujawsko-pomorskim działają 2 Główne Punkty Informacyjne),
ok. 60 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (po kilka w każdym województwie)

Konsultacje bezpośrednie
Konsultacje telefoniczne
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Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne
instytucje, z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bądź Urzędy Marszałkowskie podpisały odpowiednie
Porozumienia.

Korespondencje pisemne/mailowe
Spotkania informacyjne/szkolenia
Mobilny Punkt Informacyjny (MPI, czyli dyżury specjalistów ds. Funduszy Europejskich w miejscowościach,
w których nie ma stałego punktu informacyjnego)
Indywidualne konsultacje dla osób niepełnosprawnych

Zakres świadczonych usług:
Informowanie nt. możliwości uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Funduszy Europejskich
- pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu, w którym istnieje możliwość wzięcia udziału
Informowanie na temat możliwości dofinansowania i udzielanie ogólnych informacji o Funduszach
Europejskich:
-

zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym
z Funduszy Europejskich

-

informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,

-

przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie,

-

przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dofinansowanie zgodnie ze
zdiagnozowanym pomysłem na projekt

Konsultacja

na

etapie

przygotowania

projektu

–

informacje

nt.

zasad

przygotowywania

wniosków/projektów (usługa jeszcze nie w pełni uruchomiona – planowany start na III kw. 2015 r.)
Konsultacja na etapie realizacji projektu – informacje nt. zasad rozliczania i realizacji projektów, w tym
przygotowania wniosku o płatność (usługa jeszcze nie w pełni uruchomiona – planowany start na III kw.
2015 r.)
Jak znaleźć właściwy punkt? Odwiedź www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

PORTALE INTERNETOWE
Fundusze Europejskie 2014-2020:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poir.gov.pl
www.pois.gov.pl
www.power.gov.pl
www.popc.gov.pl
www.polskawschodnia.gov.pl
www.popt.gov.pl
www.ewt.gov.pl

Fundusze Europejskie 2007-2013:
www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl
www.poig.2007-2013.gov.pl
www.pois.2007-2013.gov.pl
www.efs.2007-2013.gov.pl
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl
www.popt.2007-2013.gov.pl
www.ewt.2007-2013.gov.pl
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Enterprise Europe Network - www.een.org.pl www.een-centralpoland.eu
Krajowy System Usług – www.ksu.parp.gov.pl
Zielona Linia- Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia - www.zielonalinia.gov.pl, tel: 19524
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej - http://prod.ceidg.gov.pl/
Centrum Przedsiębiorczości Smolna – www.firma.um.warszawa.pl
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INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

KONTAKT:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
tel. 22 626 06 32, 22 626 06 33
faks 22 201 97 25
punktinformacyjny@cpe.gov.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl

