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ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE         
 

NA LATA 2014-2020  
 

DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
 

 

Rzeszów, 01.04.2015 r. 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

     PROGRAM: 
1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 

 

2. Zasady finansowania projektów w latach 2014-2020 
 

3. Omówienie możliwości wsparcia: 
 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
– Program Operacyjny Polska Wschodnia 
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– Preferencyjne pożyczki 

 

4. Źródła informacji 
 

5.  Podsumowanie i ewaluacja 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Europa 2020 
 (03.2010) 

Wspólne Ramy Strategiczne 
(03.2012) 

Pakiet Rozporządzeń 
(12.2013) 

              DOKUMENTY NA POZIOMIE UNIJNYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Krajowe Programy Reform 
(04.2011) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 

państwo (SRK 2020) (09.2012) 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 
2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK) 

(02.2013) 

9 strategii zintegrowanych 
(innowacyjność, transport, kapitał ludzki, kapitał społeczny, energetyka i środowisko, 

sprawność państwa, rozwój regionalny, rozwój rolnictwa oraz obszary wiejskich) 

               DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

              PORÓWNANIE CELÓW EUROPA 2020 I KPR: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

CEL EUROPA 2020 KPR Stan 
wyjściowy  
w Polsce 

Zatrudnienie osób w wieku 20-64 lat 75% 71% 64,7% 

Nakłady na B+R 3% PKB UE 1,7% 0,76% 

Młodzież niekontynuująca nauki 
Osoby 30-34 lat z wyższym wykształceniem 

poniżej 10% 
Co najmniej 40% 

4,5% 
45% 

5,6% 
39,1% 

Zmniejszenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

o 20 mln o 1,5 mln 27,2% 

Zmniejszenie emisja gazów cieplarnianych 
Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 
Wzrost efektywności energii 

20% 
20% 
20% 

14% 
15% 
96 Mtoe 

87,6 
10,4% 
96,9 Mtoe 

  

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                      NAJWAŻNIEJSZE ZASADY W FE: 

Koncentracja 
tematyczna 

Koordynacja Komplementarność 

Decentralizacja Dodatkowość Wymiar terytorialny 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Ustawa wdrożeniowa (wrzesień 2014)  

podstawa prawna do wdrażania Funduszy Europejskich 

Programy Operacyjne 
uszczegółowienie zasad  i faktyczna obsługa wdrażanie 

Kontrakty terytorialne 

                       DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  

Umowa Partnerstwa (maj 2014)  

cele i priorytety interwencji, opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z PS, WP Rolnej, 
WP Rybackiej, układ programów operacyjnych, zarys systemu finansowania oraz wdrażania 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

Szczegółowe Opisy Priorytetów 

Procedury konkursowe 

Harmonogramy konkursów 

Wzory dokumentów 

                          DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM: POLITYKA SPÓJNOŚCI  
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                               ALOKACJA FINANSOWA: 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

82,5  mld euro 
 

• ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach 
operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie 
bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży, 
• ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej, 
•  4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu 
europejskim  w obszarze transportu w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”, 
• ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które 
zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących 
oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom 
bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, 
• ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli 
przeznaczonej na pomoc techniczną, 
• ok. 71 mln euro na działania innowacyjne związane z 
rozwojem obszarów miejskich 

 

                               CELE TEMATYCZNE: 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

1  

2 

3 

4 

5 

wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji 

 

zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii  informacyjnych i komunikacyjnych  

wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego 
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 

 

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną  
we wszystkich sektorach 

promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

 

9 989 mln euro 

3 082 mln euro 

9 401 mln euro 

9 189 mln euro 

1 383 mln euro 
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                               CELE TEMATYCZNE: 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

6  

7 

8 

9 

10 

11 

promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i 
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej 

 

8 818 mln euro 

  23 796 mln euro 

5 560 mln euro 

6 366 mln euro 

4 018 mln euro 

zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników 
 

promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją 

 
inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

 

189 mln euro 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                    POLITYKA SPÓJNOŚCI: 

      WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBOŁÓWSTWA: 

Infrastruktura i Środowisko  EFRR,FS 
Inteligentny Rozwój   EFRR   
Wiedza, Edukacja, Rozwój  EFS   
Polska Cyfrowa   EFRR   
Polska Wschodnia             EFRR 
Pomoc Techniczna                     FS 
Europejska Współpraca Terytorialna EFRR 
Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  EFRROW  
Program Operacyjny Rybactwo i Morze EFMR 

Instytucja Zarządzająca: 

 
Ministerstwo  

 
Infrastruktury i Rozwoju 

 
 
 

Zarządy województw 
 
 
 

Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

          PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH KRAJOWYCH: 

Infrastruktura i Środowisko                     27,5 mld €  
 

Inteligentny Rozwój                         8,6mld € 
 

Wiedza, Edukacja, Rozwój             4,7 mld €  
 

Polska Cyfrowa                       2,2 mld € 
 

Polska Wschodnia                   2,1 mld € 
 

Pomoc Techniczna                       0,7 mld € 
 

Europejska Współpraca Terytorialna                       0,7 mld €   

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

      PODZIAŁ ŚRODKÓW W PROGRAMACH REGIONALNYCH: 

31,28 mld €   EFRR + EFS 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

             NOWE INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ TERYTORIALNY: 

ZIT 

ZINTEGROWANE 
INWESTYCYJNE 
TERYTORIALNE 

RLKS 

ROZWÓJ LOKALNY 
KIEROWANY PRZEZ 
SPOŁECZEŃSTWO 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                          
         ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE: 

Realizacja na terenie: 
- miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych 
- miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie  

Ideą ZIT jest współpraca samorządów, w zinstytucjonalizowanej formie partnerstwa, na rzecz 
maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Władze niższego szczebla niż 
regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i 
komplementarne. Realizacja ZIT to większa odpowiedzialność samorządów lokalnych za inwestowanie 
unijnych pieniędzy. Poza przygotowaniem strategii ZIT, będą one m.in. współpracować z IZ RPO w 
przygotowaniu programów regionalnych w tym obszarze, wybierać projekty do dofinansowania czy 
sporządzać roczne raporty z wdrażania tej strategii. 
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WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                          
         ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE: 

Przeznaczenie: 

 
- rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. 
wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek 
rowerowych); 
 
- rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja 
budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone 
wykluczeniem społecznym); 
 
-poprawę stanu środowiska na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących 
terenów zielonych w miastach); 
 

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących ponadregionalną rangę miejskiego obszaru 
funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. 
promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu); 

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest: 
• oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii), 
• terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru), 
• zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu), 
• partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora 

publicznego, społecznego i gospodarczego), 
• innowacyjność (w skali lokalnej), 
• decentralizacja zarządzania i finansowania, 
• sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk). 

WPROWADZENIE DO FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 

                          
           ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO: 

Zasady: 
- 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. 

Celem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru.  
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ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW  W LATACH 2014-2020 

                     CHARAKTER PLANOWANEGO WSPARCIA: 

INSTRUMENTY ZWROTNE- 

preferencyjne poręczenia i gwarancje 
kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenia 
dotacji z kredytem itp. Dzięki formie zwrotnej 
pieniądze trafiają z powrotem do puli i mogą 
pomóc kolejnej firmie. Rozdysponowują je  
pośrednicy finansowi, do których należą 
najczęściej banki albo lokalne fundusze 
pożyczkowe czy poręczeniowe. 

DOTACJE-   
wybrane branże lub obszary geograficzne. 
Branże o wysokim potencjale rozwoju, 
innowacyjne. Obszary geograficzne, na 
których występuje deficyt przedsiębiorczości. 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
(projekt przyjęty przez KE, w dniu 12 lutego 2015 roku) 
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OŚ PRIORYTETOWA VII 
REGIONALNY RYNEK PRACY 

Priorytety inwestycyjne 

Cele tematyczne 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

VII 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

CT 8 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników 

8 iii 

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

8 iv 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taka samą pracę 

Struktura Osi Priorytetowej VII 
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Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 
tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Priorytet inwestycyjny 8iii 

• Zwiększenie liczby nowo utworzonych, 
trwałych mikroprzedsiębiorstw. 

Cel 
szczegółowy 

Przykładowe typy projektów: 

bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące także 
finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie 
działalności 

pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawane 
na warunkach preferencyjnych 

wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność 
gospodarczą w ramach projektów realizowanych 
niniejszym priorytecie, w początkowym okresie 
działalności uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczestników 
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Grupy docelowe: 

> osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym: 

w przypadku wsparcia bezzwrotnego 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 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. 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i 
prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taka samą pracę 

 

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 

osób mających utrudniony dostęp do rynku 

pracy z powodu sprawowania opieki nad 

dziećmi do lat 3 
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Terytorialny obszar realizacji 

• Projekty objęte priorytetem realizowane będą na 
terenie całego województwa. 

• Przewidziano preferencyjne wsparcie dla 
powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, 
brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, 
bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, 
kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

• Dodatkowo planuje się przeprowadzenie 
dedykowanych konkursów dla obszarów 
funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. 
MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, 
Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, 
Stalowa Wola. 

tworzenie nowych podmiotów opieki 

nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 

przyzakładowe, kluby dziecięce) 

tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 w formie dziennego opiekuna 

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 
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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.  

Terytorialny obszar realizacji 

• Projekty objęte priorytetem realizowane będą 
na terenie całego województwa. 

• Planuję się również  realizację projektów w 
ramach instrumentów wspierających rozwój 
terytorialny (ZIT). 

Dodatkowo, planuje się przeprowadzenie 
dedykowanych konkursów dla obszarów 

funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów 
wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, 

Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-
Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa 
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Tryb wyboru projektów 

tryb 
konkursowy 

                      Wojewódzki Urząd Pracy 

 

 

                          Operatorzy wsparcia 

  

 

   Osoby zainteresowane  
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój  

na lata 2014 – 2020 

OŚ PRIORYTETOWA I 
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 
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Priorytety 
inwestycyjne 

Cele tematyczne 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

I 

OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

CT 8 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników 

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w 

Szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się 
ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych 
Wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, 
także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

Struktura Osi Priorytetowej I 

Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w 
szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 
szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk 
marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży 

 

Priorytet inwestycyjny 8ii 

• Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 
29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET) 

Cel 
szczegółowy 2 
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Przykładowe typy projektów: 

-instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia: 
 
• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy 
bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz 
doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

Przykładowe typy projektów: 

instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców: 
 
• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i 
praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości 
Praktyk i Staży, 
• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie 
kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 
adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 
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Główne typy beneficjentów: 

• Powiatowe Urzędy Pracy, 
• Ochotnicze Hufce Pracy, 
• partnerzy społeczni, 
• organizacje pozarządowe, 
• niepubliczne agencje zatrudnienia 

Główne grupy docelowe: 

osoby młode, w tym niepełnosprawne, w 
wieku 15-29 lat bez pracy, w tym w 
szczególności osoby, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu, w tym również osoby 
niezarejestrowane w urzędach pracy 
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Tryb wyboru projektów 

tryb 
konkursowy 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Operacyjny  

Polska Wschodnia 

na lata 2014 – 2020 
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PO PW 2014-2020       INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Programów Ponadregionalnych 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Centrum Unijnych 
 Projektów  
Transportowych 

PO PW 2014-2020  PODZIAŁ ALOKACJI 

EFRR – 2 mld euro 
OŚ III 

Ponadregionalna 
Infrastruktura  

Kolejowa 

OŚ II 
Nowoczesna 

Infrastruktura Transportowa 
 

OŚ I 
Przedsiębiorcza Polska 

Wschodnia 
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Priorytet  

inwestycyjny 

Cel tematyczny 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

OŚ I  
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA 

 

CT 3 

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 
 

3a  
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 

poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie 

tworzeniu nowych firm,  w tym również poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości  

 

PO PW 2014-2020        STRUKTURA I OSI PRIORYTETOWEJ 

Program Operacyjny Polska Wschodnia  OŚ I 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a 

CEL SZCZEGÓŁOWY: 

 

Większa liczba 

innowacyjnych 

przedsiębiorstw typu start up 

w Polsce Wschodniej 
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Działanie 1.1  PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a 

JAKIE WSPARCIE? 

1. Merytoryczna pomoc w rozwoju pomysłu: 
• branżowy mentoring (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe) 
• coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny) 
• dostęp do aparatury laboratoryjnej i usług badawczych, stanowisk pracy 

typu startup camp i co-working) 
• inne usługi niezbędne do rozwoju biznesu wynikające z zapotrzebowania 

danego start-upu (m.in. badania marketingowe, kanałów sprzedaży) 
2. Bezzwrotna dotacja na rozwój firmy  (maksymalnie 800 tys. zł ) 

DLA KOGO? 

Osoby w wieku do 35 lat (w szczególności absolwenci i studenci ostatnich lat 
studiów) z pomysłem na innowacyjny biznes. 

Działanie 1.1  PLATFOPRMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a 

WSPARCIE ROZWOJU 

START-UPu 

 

• bezzwrotna dotacja 

na rozwój 

• realizacja modelu 

biznesowego 

• pierwsza sprzedaż 

produktów/usług na 

rynku 

ROZWÓJ POMYSŁÓW 

I TESTOWANIE RYNKU 

 

• usługi biznesowe, 

marketingowe i 

technologiczne 

• mentoring biznesowy 

• start-up camp 

NABÓR POMYSŁÓW 

NA INNOWACYJNY 

BIZNES 

 

 

SCHEMAT WSPARCIA 
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Działanie 1.1  PLATFOPRMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020 PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a 

HARMONOGRAM NABORÓW 

marzec 2015; 

maj 2015 

 

czerwiec 2015 

październik 2015 

 

styczeń 2016  

marzec 2016  

marzec 2016-kwiecień 2017 

 

sierpień 2017  

wrzesień 2017 

- ustalanie kryteriów wyboru projektów; 

- II posiedzenie Komitetu Monitorującego i przyjęcie 

kryteriów; 

- przygotowanie do ogłoszenia konkursu 

- ogłoszenie konkursu (na platformy startowe w ramach 

pilotażu) 

- podpisanie umów o dofinansowanie 

- nabór pomysłów start-up (w ramach pilotażu) 

- funkcjonowanie pilotażowych platform startowych, 

prace nad rozwojem innowacyjnych pomysłów; 

- ocena projektu pilotażowego; 

- decyzja KE oraz IZ na dalszą, właściwą realizację 

zadania. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 
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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 
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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. 
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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) 
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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,  
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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
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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. 78 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
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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 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 
 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

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

  

 

 

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, 

Przemyślu, Krośnie 

czynne:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

mailto:gpi@podkarpackie.pl
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
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ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 
 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

Portal Funduszy 

Europejskich 

http://www.fundusze
europejskie.gov.pl/ 

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 

Dziękujemy  

za uwagę! 
 

Zapraszamy do skorzystania                       

z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            

w województwie podkarpackim 

 
Konsultanci PIFE 

 


