
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE         

NA LATA 2014-2020  
DLA  

PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW 
 

PRZEMYŚL, 23.06.2015 R. 



            PROGRAM: 
  

10.00.-10.15 - Rejestracja uczestników 

10.15.-11.15 – Fundusze na rozwój placówek (Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego): 

• Fundusze na remont, adaptacje przedszkola 

• Fundusze na poszerzenie ofert edukacyjnej 

11.15-12.00 – Fundusze na otwarcie nowej placówki: 

• Przedszkola 

• Żłobki, klub malucha 

12.00– 12.15 - Przerwa kawowa 

12.15– 13.00 – Fundusze na szkolenia personelu: 

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – fundusze na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Od 13.00 - Konsultacje indywidualne 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
 



PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 

Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz 
Alokacja  

(mln w euro) 

Indykatywny % 

całkowitej alokacji 

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83% 

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 

4 
Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego 
EFRR 186,2 8,81% 

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 

7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 

10 Pomoc techniczna  EFS 69,7 3,30% 

RAZEM 2 114,2 100,0% 



RPO WP 2014-2020   Oś VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZMNA  

Priorytet 
inwestycyjny 

10a (działanie 6.4) 
Inwestowanie w kształcenie, 

szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej   
 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

OŚ VI  
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 



Wsparcie w zakresie:  

 
inwestycji związanych z infrastrukturą 

dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół 

 i placówek tworzących system opieki 

przedszkolnej (w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych), tj. 

adaptacja/modernizacja/dostosowanie 

istniejącej infrastruktury szkół i 

placówek tworzących system opieki 

przedszkolnej  

  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego OŚ VI 

 PRIORYTET INWESTYCYJNY 10a (6.4) 
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PRZYKŁADOWE KOSZTY KWALIFIKOWALNE:  

Koszty poniesione na: 

Adaptacje, modernizacje, dostosowanie istniejącej infrastruktury 

dydaktycznej szkół i placówek tworzących system opieki 

przedszkolnej, 

Zakup środków trwałych dla szkół i placówek tworzących system 

opieki przedszkolnej, 

Dostosowanie istniejącej infrastruktury do  potrzeb osób 

niepełnosprawnych – obowiązkowy element każdego projektu** 

 budowa nowych obiektów – wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, popartych odpowiednią analizą potrzeb i 

udokumentowanym brakiem możliwości  wykorzystania istniejącej 

infrastruktury 

 



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia, że wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których 

mowa w pkt 7, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki:  

 

a) organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby 

możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej;  

 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 

perspektywie kolejnych 3 lat);  

 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  
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Typy beneficjentów:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną,  

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki tworzące system oświaty,  

• organizacje pozarządowe,  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych,  

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez 

lidera.  



      

       

RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY  10a, Oś VI 

Nabór wniosków: 

Zasady wyboru projektów: 

IV kwartał 2015 r. 

Tryb konkursowy 

  

Instytucja zarządzająca: 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych 

RPO 

Terytorialny obszar realizacji: 

Całe województwo 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Priorytety 
inwestycyjne 

OŚ VI  
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

9a  
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, które przyczyniają się do 
rozwoju krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych (DZ 6.2) 
 



 

 

Wsparcie w zakresie:  

 

 inwestycji związanych 

z infrastrukturą i/lub 

wyposażeniem 

instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3.  

  

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego OŚ VI 

   PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a 
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Typy beneficjentów:  

 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

• spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,  

• podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach 

partnerstwa publiczno – prywatnego,  

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,  

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i 

integracji społecznej – w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą 

podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i 

socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.  
 •  



      

       

RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a, Oś VI 

Nabór wniosków: 

Zasady wyboru projektów: 

IV kwartał 2015 r. 

Tryb konkursowy 

  

Instytucja zarządzająca: 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych 

RPO 

Terytorialny obszar realizacji: 

Całe województwo 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ IX  
JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W 

REGIONIE 

 9.1 
  

ROZWÓJ EDUKACJI 
 PRZEDSZKOLNEJ 
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Zakres wsparcia:  

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego 

poprzez:  

 

a) tworzenie nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego lub wsparcie funkcjonujących ośrodków 

wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i 

funkcjonowania dodatkowych miejsc opieki 

przedszkolnej przyczyniających się do zwiększenia 

liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod jeden 

organ prowadzący na terenie danej JST lub rozwoju 

lokalnej sieci przedszkolnej ustalonej przez radę gminy  
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Zakres wsparcia:  

b)  rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o 

dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 

wyrównujące zdiagnozowane deficyty, wyłącznie poprzez realizację:  

 

 zajęć specjalistycznych, w tym np. logopedycznych, 

terapeutycznych, psychologicznych,  

 gimnastyki korekcyjnej,  

 zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno- 

emocjonalne, językowe i matematyczne,  
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Zakres wsparcia:  

  

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne),  

 szkolenia kaskadowe (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów 

przeszkolonych w ramach POWER),  

 studia podyplomowe,  

 budowanie i modernizowanie sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli,  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi 
ośrodkami szkolno – wychowawczymi.  
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Dodatkowe wyjaśnienia:  

Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do 

działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania 

przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby 

dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym 

ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek nie ma zastosowania 

w przypadku realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z 

niepełnosprawnościami.  Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których nie były one 

realizowane ze środków EFS od co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku.    

 

Realizacja działań zaplanowanych dla typu projektów wymienionych w 

punkcie 1 c) musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w 

punkcie 1 a) i 1 b).  
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Typy beneficjentów:  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)  

Grupy docelowe:  

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty ośrodki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola 

specjalne i integracyjne  

 

 kadra pedagogiczna ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym 

przedszkoli specjalnych i integracyjnych  

 

 rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym (udział będzie 

możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym).  
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Poziom dofinansowania:  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu: 85%   

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą instytucję): 90% 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 10%  

 

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych: 10% wartości projektu (z wyłączeniem wydatków 

w ramach cross-financingu)   
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CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja 

projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z 

zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% 
wartości współfinansowania unijnego (EFS).  
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Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami 

w ramach PO lub z innymi PO :  

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielonego wsparcia w 

ramach RPO WP 2014-2020:  

 

 zastosowanie cross-financingu,  

 na etapie oceny projektów badana będzie komplementarność z 

projektami zrealizowanymi, realizowanymi z EFRR.  
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Tryb wyboru projektów:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym. (kryteria) 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów będzie  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Podrozdział 3.1 – Wychowanie przedszkolne  

 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. 

następujące kategorie wydatków:  

 

 dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów 

budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania;  

 modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  

 zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia 

wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.;  
 



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub 

narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 

dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania; 

  

 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 

nawierzchnią i ogrodzeniem;  

 

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i 

poznawczy dzieci;  
 

 



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania 

przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu 

zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;  
 

 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w 

wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP;  

 

IZ RPO wprowadza wymóg, że inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze 

środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-

financingu, na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej 

„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 :  

Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w pkt 7, mogą 

być realizowane w ramach projektów zintegrowanych, o których mowa 

w art. 32 Ustawy (dotyczy projektów finansowanych ze środków EFS w 

ramach PI 10(i) oraz EFRR w ramach PI 10(a)). Warunek nie ma 

zastosowania dla projektów finansowanych wyłącznie z EFS z 

wykorzystaniem cross-financingu.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia, że w umowach o dofinansowanie projektu zawieranych z 

beneficjentami będą zawarte postanowienia zobowiązujące do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 

określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być 

rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług 

przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki 

miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc 

utworzonych w projekcie. IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku, 

po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinasowanie projektu.  

 



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:  

 

 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym o których 

mowa w  7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 

532);  

 

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty;  

 

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;  

 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 

 



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego 

OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych 

miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację 

zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów 

bezpośrednich projektu.  

 

Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej 

dla dzieci z niepełnosprawnościami.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia możliwość finansowania działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy.  

 

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 

utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się 

także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na rzecz doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, 

w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez: 

  

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów 

przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami 

szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i 

szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.  



      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewni preferencje dla wsparcia organów prowadzących OWP 

albo OWP, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w latach 

2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL.  

 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY 

7.4  
ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE  

 



RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Zakres wsparcia:  

 1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, 

żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).  

 

2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna. 

  

3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad 

dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).  

 

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 

kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.  

  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty 

partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020.  
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Typy beneficjentów:  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)  
 

Grupy docelowe:  

rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, 

gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka  
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Instrumenty terytorialne:  

Dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów 

wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, 

Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola  

Tryb wyboru projektów:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.  

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 

protestów będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  
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CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu 

nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji 

zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości 

współfinansowania unijnego (EFS).  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 85% 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 
5% 
  
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 
 
Minimalna wartość projekt: 250 000 PLN  
Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 
  
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%  
Zgodnie z częścią III indykatywny plan finansowy   
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Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany 
zakres systemu zaliczek   

Przewiduje się możliwość stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Przewiduje się finansowanie zaliczkowe – na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm).  

 

Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie w dokumencie dot. 

zasad przyznawania zaliczek w ramach RPO WP 2014-2020.  
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Priorytet 
Inwestycyjny 

OŚ III  
CZYSTA ENERGIA 

 4C  
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW  
 



RPO WP 2014-2020    PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.c, Oś III 

      

       

Zakres wsparcia:  

- Roboty budowlane dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, 

 

- Roboty budowlane dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  

 

- Modernizacja dźwigów/wind w budynkach mieszkalnych  

(jako element projektu) 
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Typy beneficjenta:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki sektora finansów publicznych 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych z obszaru ROF 

 TBS 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o 

działalności leczniczej 
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Dodatkowe wyjaśnienia:  

Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne (m. in. budynki 

czynszowe, komunalne, które charakteryzują się wysoką – prawie 70% - tzw. 

luką remontową) oraz budynki użyteczności publicznej (m. in. budynki 

użyteczności publicznej objęte obowiązkiem modernizacji energetycznej na 

podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej)programach ochrony powietrza. 

 

W przypadku projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej, zakres 

planowanych prac musi wynikać z audytu energetycznego budynku (tam gdzie 

wymagany) określającego zakres parametrów technicznych, ekonomicznych i 

ekologicznych przedsięwzięcia prowadzący do zastosowania najbardziej 

optymalnych prac. Przewiduje się zastosowanie narzędzi  umożliwiających 

świadome korzystnie z energii elektrycznej/cieplnej  tj. systemy zarządzania 

energią, inteligentne liczniki energii oraz środki umożliwiające odbiorcom 

końcowym kontrolowanie zużycia ciepła – termostaty 

i 



Fundusze Europejskie na opiekę żłobkową i edukację 
przedszkolną 

PROGRAM OPERACYJNY 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 

OŚ II  
EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU 

PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI 

2.1  
Równość szans mężczyzn i kobiet we 

wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie 
do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia 

życia zawodowego i prywatnego 



PO WER 2014-2020                                 DZIAŁANIE 2.1, OŚ II  

      

       

Zakres wsparcia:  

między innymi: 

 

Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i 

prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w 

szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i 

pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój 

form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). 
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Typy beneficjenta:  

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 instytucje publiczne 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związku jednostek 

 samorządu terytorialnego 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych i 

 podmiotów ekonomii społecznej 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 
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Grupa docelowa:  

 gminy (przedstawiciele organów ustawodawczych i wykonawczych 

jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu 

gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które mogą tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy 

 

 gminy (przedstawiciele organów ustawodawczych i wykonawczych 

jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu 

gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) oraz osoby prawne i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

mogą zatrudniać dziennego opiekuna  
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Poziom dofinansowania:  

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych: 97% 

 

Minimalny wkład własny : 3% 

 

Podmiot odpowiedzialny:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE     



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 

 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY 

7.3  
WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Zakres wsparcia:  

 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej:  

a) wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły 

działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych w niniejszym 

poddziałaniu, w początkowym okresie działalności uwzględniające 

indywidualne potrzeby uczestników, przyznanie środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 50 000 PLN na osobę,  

b) wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie pomostowe w 

postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 

(indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie 

w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 

do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.  
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Zakres wsparcia:  

2. Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej:  

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej  

b) pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 

do 60 000 PLN na osobę przyznawane na warunkach preferencyjnych.  
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Typy beneficjenta:  

 w przypadku wsparcia bezzwrotnego – wszystkie podmioty – z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych)   

 

 w zakresie zwrotnych form wsparcia – podmioty zarządzające 

instrumentami finansowymi w szczególności:   

• banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje 

finansowe,  

• banki spółdzielcze,  

• podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub 

przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,  
• konsorcja powyższych podmiotów.  
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Grupy docelowe:  

• osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej w tym:  

 w przypadku wsparcia bezzwrotnego (punkt 1: typy projektów) osobami 

uprawnionymi będą wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo 

powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:  

 osoby w wieku od 50 roku życia,  

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 kobiety,  

 osoby niepełnosprawne.  

 w przypadku wsparcia zwrotnego (punkt 2: typy projektów) przyznawanego 

na warunkach preferencyjnych:  

• osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób bezrobotnych oraz 

biernych zawodowo, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący 

indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z 

rolnictwa.   
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Grupy docelowe:  

 Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, 

były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na 

podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu.  
 

Tryb wyboru projektu:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym. 

  

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz 

przyjmowanie protestów będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  
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Instrumenty terytorialne:  

Dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych 

biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, 

Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.  

 

 

Dedykowany konkurs dla beneficjentów realizujących projekty dla 

ostatecznych odbiorców z następujących powiatów: jasielskiego, 

strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, 

bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, 

leżajskiego, przeworskiego. Kwota dla w/w wynosi 5 500 000 euro.  
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CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja 

projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z 

zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% 

wartości współfinansowania unijnego (EFS).  

.  
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Pomoc publiczna i pomoc de minimis: 

Rodzaje pomocy:  

Pomoc de minimis, pomoc publiczna na szkolenia i/lub doradztwo i/lub 

subsydiowanie zatrudnienia i/lub doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy i/lub dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa 
 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany 
zakres systemu zaliczek : 

Przewiduje się możliwość stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 85% 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 
5% (Do określenia przez IP w dokumentacji konkursowej na podstawie 
badania luki finansowej) 
  
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 
 
Minimalna wartość projekt: 250 000 PLN  
Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 
  

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%  
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

PROGRAM OPERACYJNY 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Nazwa Programu 
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 

EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 

OŚ I  
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     

1.1: Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy (projekty pozakonkursowe) 

1.2: Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy (projekty konkursowe) 

1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji 

 

DZIAŁANIA 



PO WER 2014-2020               DZIAŁANIA 1.1, 1.2, 1.3,   OŚ I  

      

       

Typy beneficjenta:  

Beneficjentami, tj. podmiotami udzielającymi wsparcia, są - w zależności od 

działania - Powiatowe Urzędy Pracy (działanie 1.1), a także instytucje działające 

w obszarze zatrudnienia i rynku pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.  

Grupy docelowe:  

Grupą docelową, tj. ostatecznymi adresatami wsparcia finansowego, są 

osoby młode (w wieku 15-29 lat) bez pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 

 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

OŚ VIII  
INTEGRACJA SPOŁECZNA 

8.5  
WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W REGIONIE 
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Zakres wsparcia:  
1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w 

ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, 

między innymi:  

a) wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy w 

przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach niebędących 

przedsiębiorstwami społecznymi o ile przyczynia się to do stworzenia miejsc 

pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

b) udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej 

c) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,  

d) usługi wsparcia, np. usługi prawne, księgowe, marketingowe,  

e) szkolenia i doradztwo (indywidualne i/lub grupowe) umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub 

przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia 

zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych,  

f) wizyty studyjne, nawiązywanie współpracy.  
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Typy beneficjenta:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 

osobowość prawną,  

 

• organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i 

integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej, 

  

• podmioty ekonomi społecznej. 
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Grupy docelowe:  

• podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia 

  

• osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane 

założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w 

tym w formie przedsiębiorstwa społecznego  

 

• partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej  

Tryb wyboru projektu:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.  

 

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 

protestów będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  
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CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może 

dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja 

projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z 

zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% 

wartości współfinansowania unijnego (EFS).  

.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 85% 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 
5% (Do określenia przez IP w dokumentacji konkursowej na podstawie 
badania luki finansowej) 
  
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 
 
Minimalna wartość projekt: 500 000 PLN  
Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 
  

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%  
 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 
 



PROW 2014-2020     INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 



Poddziałanie 

Działanie Rozwój gospodarstw i działalności 
gospodarczej  

 

Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

 

PROW 2014-2020 



Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

PROW 2014-2020  

RODZAJ WSPARCIA 

Premia w wysokości 100 000 zł wypłacana w ratach: 

 I rata – 80% kwoty pomocy,  
II rata – 20% kwoty pomocy. 

BENEFICJENT 

Osoba fizyczna 



Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

PROW 2014-2020  

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI 

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca: 

• 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,  

• przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej. 

 



Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

PROW 2014-2020  

KRYTERIA WYBORU 

SZCZEGÓLNIE PREFEROWANE OPERACJE: 

• o charakterze innowacyjnym; 
• realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności 

dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;  
• realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o 

najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;  
• zakładające utworzenie miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia);  
• realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu 

prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie. 



PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
NA LATA 2014-2020  

„LEADER” 
rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność (RLKS) 



LEADER 

PROW 2014-2020  

 

W ramach LEADER realizowane będą operacje w 

zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz 

wspierane będą działania mające na celu wyposażenie 

w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje 

m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności 

dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób 

odchodzących z rolnictwa.  

 



LEADER 

PROW 2014-2020  

BENEFICJENCI 

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój 

działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:  

 

• osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy 

obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,  

 

• osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie 

działalności pozarolniczej,  
 



LEADER 

PROW 2014-2020  

KRYTERIA WYBORU 

Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian 

określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie 

przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. 
 
Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. 

RODZAJ WSPARCIA 

Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii) 

 

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.  
 



Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

 

 

 

 

Pożyczki finansowane z działania 6.2 PO KL:  

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli; projekt pn. "Zmień zwyczaj - pożyczaj!" 

ul. 1 -go Sierpnia 26B, 37-450 Stalowa Wola 

Tel. (15) 813 84 33, (15) 844 03 57, www.rig-stw.pl 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie projekt pn. "Pożyczki na start" 

ul. Szopena 51 , 35-959 Rzeszów, pokój 1 20 (parter) 

tel. (17) 86 76 299 (osoby do kontaktu: Maciej Gałas, Monika Janicka) 

www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start  

Bank Spółdzielczy w Dębicy projekt pn. "Przedsiębiorczy przedsiębiorca z Bankiem 
Spółdzielczym w Dębicy" 

Biuro projektu: ul. Pisarka 3a, 39-300 Mielec 

tel. (17) 717 51 23; www.bsdebica.i-bs.pl/page/s/68  

 

 

http://www.rig-stw.pl/
http://www.rig-stw.pl/
http://www.rig-stw.pl/
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start
http://www.bsdebica.i-bs.pl/page/s/68
http://www.bsdebica.i-bs.pl/page/s/68
http://www.bsdebica.i-bs.pl/page/s/68


Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  

 

 

 

W ramach tych projektów można ubiegać się o pożyczkę: 

- w wysokości do 50 tys. zł, 

- oprocentowaną na poziomie 2% w skali roku, 

- z okresem spłaty do 5 lat, 

- z możliwością ubiegania się o karencję w spłacie raty kapitałowej.  

 

 

 



Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożyczka Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu – projekt pn. „Wsparcie w starcie”: 

- przeznaczona dla absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia 
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, lub dla studentów ostatniego roku studiów wyższych (I i II 
stopnia oraz jednolitych magisterskich), lub dla zarejestrowanych bezrobotnych; 

- w maksymalnej kwocie ok. 81 tys. zł; 

- stałe oprocentowanie na poziomie 0,44%; 

- okres spłaty pożyczki nie dłuższy niż 7 lat od daty uruchomienia pożyczki; 

- z możliwością ubiegania się o karencję w spłacie raty kapitałowej. 

Dane teleadresowe: 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 1 8, 39-300 Mielec 

tel. (17) 788-1 8-51 / -65 / -67 / -63; e-mail: pierwszybiznes@marr.com.pl 

strona internetowa: http://www.pierwszybiznes.marr.com.pl 

 

 

mailto:pierwszybiznes@marr.com.pl


ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

zapytaj@podkarpackie.pl  

 

 

 

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 

 

czynny:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

mailto:gpi@podkarpackie.pl


FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla przedszkoli i żłobków 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

www.fundusze.podkarpackie.pl/ 

  

 

 

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, 

Przemyślu, Krośnie 

czynne:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/


     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

Portal Funduszy 

Europejskich 

www.funduszeeuropej
skie.gov.pl/ 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla przedszkoli i żłobków 



Dziękujemy  

za uwagę! 
 

Zapraszamy do skorzystania                       

z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            

w województwie podkarpackim 

 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla przedszkoli i żłobków 


