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Z budżetu polityki spójności na lata 2014-
2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. 

Środki te będzie można zainwestować m.in.:
• w badania naukowe i ich komercjalizację,
• kluczowe połączenia drogowe 

(autostrady, drogi ekspresowe)
• rozwój przedsiębiorczości,
• transport przyjazny środowisku (kolej, 

transport publiczny)
• cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp 

do Internetu, e-usługi administracji),
• włączenie społeczne i aktywizację 

zawodową.

• Wspólna Polityka Rolna – 32 mld euro

Polska otrzyma łącznie z PROW i PORYBY  ok. 115 mld euro
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W ramach funduszy polityki 
spójności będzie 
realizowanych 
6 krajowych programów, 
w tym jeden 
ponadregionalny dla 
województw Polski 
Wschodniej. 



4



5

Mechanizmy finansowania

• dotacje – wybrane branże lub grupy
beneficjentów. Branże o wysokim potencjale
rozwoju, innowacyjne; osoby w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.

• instrumenty zwrotne – pożyczki, poręczenia
itp. Większa część pomocy w postaci
instrumentów zwrotnych, mniej dotacji,
rozwiązania łączone.

Istnieje możliwość łączenia obu mechanizmów.



Wsparcie osób pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy.

Wsparcie udzielane jest:

• z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

• z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

• Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

• z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

• ze środków Funduszu Pracy
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Rodzaje wsparcia

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikają z Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015
r. poz. 149, z późn. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

W ramach projektów realizowane będą następujące formy wsparcia:

• szkolenia,

• staże,

• szkolenia ABC Przedsiębiorczości wraz z udzieleniem jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej,

• bon na zasiedlenie,

• prace interwencyjne,

• bon stażowy,

• bon szkoleniowy.
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Możliwości wsparcia

Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

RPO

9.1 Aktywizacja zawodowa - Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne, w szczególności urzędy pracy; Osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności
organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy; niepubliczne
agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy;
instytucje dialogu społecznego; instytucje partnerstwa lokalnego. ; Osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych. ; Pracodawcy.

9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP

9.3 Rozwój przedsiębiorczości –JST, os prawne, NGO, os fizyczne
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Wykaz instytucji realizujących projekty szkoleniowo-stażowe

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/3723279-szkolenia-w-ramach-srodkow-efs

www.wup.Lublin.pl (strona główna - Może Cię zainteresować – szkolenia w
ramach EFS)

• Szkolenia skierowane są do różnych grup odbiorców:osób w wieku 
powyżej 25 lat, które posiadają maksymalnie średnie wykształcenie –
szkolenia językowe i komputerowe,

• osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET,

• osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

• osób bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, rolników i 
domowników po 30 roku życia,

• osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu.
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Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie powinna złożyć we właściwym 
- ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia 
działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo 
sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek 
zwrotu dofinansowania.

Należy pamiętać:
Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, 
którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie 
zostaje uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny spełnia warunki 
określone w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r. w 
sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz 
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać również swój 
wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, dlatego prosimy osoby o zapoznanie się z nim.
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Jakie koszty można sfinansować?

• Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na
zakup sprzętów cechujących się jednoznaczną funkcjonalnością (tj. bez
cech i funkcji umożliwiających ich wykorzystanie w innych celach niż
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) towarów i usług, w
szczególności na:

1) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania, pokrycie
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z
podjęciem działalności gospodarczej, wyposażenia koniecznego do
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; 2) zakup materiałów,
surowców i towarów (do odsprzedaży lub związanych z remontem i
adaptacją lokalu, w którym będzie prowadzona działalność
gospodarcza); 3) usługi i materiały reklamowe; 4) pozyskanie lokalu, tj.
nabycie obiektu nietrwale związanego z gruntem (np. typu kiosk).
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Wysokość dotacji

• Dyrektor PUP może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na 
podjęcie działalności gospodarczej zwanymi dalej dofinansowaniem w 
wysokości określonej w umowie nie przekraczającej: 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia tj. obecnie 25.313,52 zł (do maja 2017).
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9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Typy projektów realizowane w ramach Działania mają również na celu

optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich tkwiących w rolnictwie
poprzez reorientację zawodową tych osób w kierunku podejmowania
pozarolniczej działalności gospodarczej

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków
finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, : nieprzekraczające 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującej w dniu przyznania wsparcia.

b) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). Ok. 1000 zł
miesięcznie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania
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Instytucje realizujące projekty

• Operatorzy, którzy byli wybrani wybrani w drodze konkursu nr
RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-750-wykaz_zawartych_umow.html

Instytucje (69 podmiotów) będą realizowały projekty na przestrzeni
całego roku 2017 (różne terminy rekrutacji)

• Każda instytucja będzie miała stronę projektu, na której będą zawarte
wszystkie informacje dotyczące charakterystyki grupy docelowej,
obszaru objętego projektem, terminy i dokumenty rekrutacyjne.

• Instytucja może zawęzić grupę docelową ( np. tylko do kobiet lub osób
niepełnosprawnych), lub obszar realizacji ( np. określone powiaty)

• Wymagany 2% minimalny wkład własny.

• Otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami należy zwrócić, jeżeli
będziemy prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12
miesięcy albo naruszymy inne warunki umowy dotyczące przyznania
tych środków
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Wsparcie obejmuje:

1. Wsparcie szkoleniowo doradcze ( określona ilość godzin w zakresie
przedsiębiorczości, grupowe i indywidualne spotkania doradcze)

2. Wsparcie inwestycyjne – (każda z osób, której biznes plan zostanie
wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Wsparcie to zostanie
wypłacone jednorazowo)

3. Wsparcie pomostowe – (udzielane po zarejestrowaniu działalności
gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia

pomostowego, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów,
obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów w
okresie 12 miesięcy.

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie
przewidziane jest: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, poczęstunek,
materiały promocyjne (długopis, notatnik), zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia. 15



a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym,
której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu
motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były
zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą
na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu;

c) uczestnik projektu może otrzymać wsparcie bezzwrotne o ile realizacja przygotowanego
przez niego biznesplanu tego wymaga i nie oznacza to podwójnego finansowania;

d) wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione
o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze
specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w prze-
pisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia
wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej;

e) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej
przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS)
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Grupa docelowa

Grupę docelową w ramach Działania 9.3 stanowią: 

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy

(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie

działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze

Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących

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

lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww.

osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 

b) kobiety, 

c) osoby z niepełnosprawnościami, 

d) osoby długotrwale bezrobotne, 

e) osoby o niskich kwalifikacjach.
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Grupa docelowa



• Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, 

z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2011 r. 

Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).  
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Osoby z niepełnosprawnościami



• Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby 

o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie 

do ISCED 3 włącznie.  
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Osoby o niskich kwalifikacjach



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub

więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12

miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty

urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
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Osoby długotrwale bezrobotne



INSTRUMENTY ZWROTNE – POŻYCZKI –

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 

„OIC Poland” (Pożyczka na start)

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości - Puławski Fundusz 

Pożyczkowy (Biznes-Start)

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Wsparcie w starcie)
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PROGRAM „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”

Dla kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:

pozostający bez pracy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych tj. I, II stopnia 
oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;

pozostający bez pracy studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku 
studiów licencjackich lub magisterskich;

Bezrobotni.
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W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” udzielane są:

pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

pożyczka uzupełniająca (do pożyczki podstawowej) na utworzenie stanowiska pracy 
dla bezrobotnego

pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla przedsiębiorców
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Wartość pożyczki: 
nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w 
dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy – na dzień 
01.03.2017r. kwota 84 378,40 zł,
Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy 
redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku,
Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,

Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i 
zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po 
zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O 
UDZIELENIE POŻYCZKI!
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KONTAKT
Lublin – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, 

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin, 
przyjmowanie wniosków: poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00-16.00, tel. 81 710 19 00 wew. 7,

funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl,

mailto:funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl


Pożyczka na start

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, która zamierza otworzyć działalność gospodarczą na
terenie województwa lubelskiego i w okresie 12 miesięcy przed
przystąpienie do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności
gospodarczej.



Pożyczka na start

Warunki finansowe udzielenia pożyczki

Kwota: od 5000 zł do 50 000 zł
Na jak długo: do 60 miesięcy – 5 lat

Oprocentowanie – 2,5 % w skali roku

Inne warunki: możliwa 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych



Pożyczka na start



Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo 
inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności 

gospodarczej.

Fundacja „OIC Poland” udziela pożyczek w szczególności na:
a) Nabycie środków trwałych,
b) Budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
c) Zakup wyposażenia,
d) Zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego
przedsięwzięcia,
e) Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f) Pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową

instalacją
i uruchomieniem sprzętu,

g) Na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze 
konsumpcyjnym.



www.oic.lublin.pl

Dotacje
Tel. 81 710 46 39, justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl
Tel. 81 710 46 39, eryka.lorenc@oic.lublin.pl

Pożyczki
Tel. 81 710 46 34 pozyczka@oic.lublin.pl

http://www.oic.lublin.pl/
mailto:justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl
mailto:eryka.lorenc@oic.lublin.pl
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl


Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być 
przyznana pomoc w ramach działania:

• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po
zbiorach,

• górnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca
górnictwo i wydobywanie,

• przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

• wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

• produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

• produkcja metali,

• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

• transport lotniczy i kolejowy,

• gospodarka magazynowa
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Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne

• kosztów ogólnych (koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego), 2. zakupu robót
budowlanych lub usług, 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania
komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4.
najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5. zakup
nowych maszyn lub wyposażenia, 6. zakup środków transportu, z
wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7. zakup rzeczy innych niż
wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 8. podatek od towarów i
usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w
żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za
koszt kwalifikowany beneficjent powinien uzyskać stosowną
interpretację w tej kwestii z Izby Skarbowej)
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Innowacyjne pomysły na biznes

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

• Instrument Starter oraz BizNest
Adresowane do młodych firm typu start-up. Bezpośrednia pomoc można

uzyskać od wyłonionych przez Polska agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych czyli venture capital czy sieci
aniołów (czyli inwestorów wspierających pomysły potencjalnych
przedsiębiorców lub firm. Jeśli przeprowadzone analizy innowacyjnego
pomysłu będą rokujące inwestor pomoże założyć firmę.

www.poir.parp.gov.pl
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Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie dla młodych ludzi (do 35 r. życia) w tworzeniu i rozwoju start-
upów.

Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej,
realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych
pomysłów”. www.platformystartowe.gov.pl

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Ośrodki innowacji oferują dostęp do infrastruktury, mentoring, coaching
oraz inne usługi niezbędne do rozwinięcia nowego pomysłu.

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że właściwe
nabory pomysłów biznesowych dla celów objęcia ich inkubacją przez
Platformy startowe zostały zakończone.
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A może kurs, staż i szkolenie?

36

www.wup.Lublin.pl 

http://wuplublin.praca.gov.pl/-/3723279-szkolenia-w-
ramach-srodkow-efs
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego 
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Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-6913_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp_nabor.html

• Beneficjenci: średnie przedsiębiorstwa 

• Alokacja:  189 711 907,21 PLN.  

• Nabór wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 09.05.2017 r. do godziny 15:00

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu prowadzony jest w LSI2014, 
udostępnianym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej.  

Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie uznawana 
jest data widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia.  

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek  o 
dofinansowanie.  
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Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

Typy projektów:

• Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia 
nowych lub  ulepszonych produktów/usług. 

• Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na 
TIK  (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

• Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności 
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego 
rynku zbytu. 

• Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych  oraz 
innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw  
do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie 
istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu,  
bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 
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Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

Zasady wsparcia: 

• Wnioskodawca musi posiadać w dokumencie rejestrowym kod PKD, związany  z 
działalnością której dotyczy projekt na moment składania wniosku  o dofinansowanie.  

Załącznik nr 11 - lista kodów PKD.pdf

• Poziom dofinansowania: średnie - 60% mikro-, małe przedsiębiorstwa – 70 % 

• Minimalny wkład własny: 40% / 30%

• Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 2 000 000,00 PLN 

• Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 PLN 
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Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

Koszty Kwalifikowane

• Nieruchomości – w tym: Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub 
lokalowej. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

• Materiały i roboty budowlane - Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu 
materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujęta w kosztach 
kwalifikowanych również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów 
kwalifikowalnych. 

• Zakup nowego środka trwałego - Maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz 
ulepszenia w obcych środkach trwałych 
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Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność przedsiębiorstw

W ramach zakupu środków trwałych, kwalifikowalne są następujące środki 
transportu: 

1. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742) 

2. Ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747) 

3. Wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768) 

• Zakup używanego środka trwałego

• Raty spłat wartości początkowej środka trwałego

• Zakup wartości niematerialnych i prawnych

• Podatek od towarów i usług
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Oś Priorytetowa IV.  Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 28.02.2017r. do 31.05.2017r. do godziny 
15:00 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu prowadzony jest w LSI2014, 
udostępnianym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej.  

Beneficjenci:

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w
Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu),
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Oś Priorytetowa IV.  Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Cel: 

• stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej • dywersyfikacja dostaw 
energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

Typy projektów:

• Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych 

• Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji 

• Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
wykorzystującej energię słoneczną, biogaz, biomasę, energię wiatru oraz wody 

• Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię 
elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne itp. 
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Oś Priorytetowa V. Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw

Cel:

• osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Typy projektów: 

• Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach 

• Systemy zarządzania energią

• Budowa i przebudowa instalacji OZE 

• Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie 

Typ beneficjenta: 

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

• Mikro, małe i średnieprzedsiębiorstwa 47
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Źródła informacji
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• informacje w formie instrukcji i poradników
• wyszukiwarka szkoleń i konferencji na 

temat funduszy,
• lista ogłoszeń o naborach wniosków,
• dokumenty i publikacje informacyjne o 

środkach europejskich,
• dane kontaktowe Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich,
• informacje o efektach Funduszy 

Europejskich oraz dane o projektach, które 
otrzymały dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich,

• możliwość oceny przydatności 
poszczególnych informacji zawartych na 
stronach.
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich 
instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się 
spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści 
na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów 
za rękę w świecie funduszy.
Gdzie szukać nowych serwisów?
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl 
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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Sieć PIFE

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: 81 44 16 864, 

kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. Centralna 9  Tel.: 81 88 66 126, 

pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 94 Tel.: 84 638 02 67, 

zamosc@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm pl. Niepodległości 1 Tel.: 82 565 19 21, 

chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  Tel.: 83 343 58 44, 

bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 



Dziękuję za uwagę
Izabela Pszczoła
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Oddział Funduszy Europejskich 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl ; izabela.pszczola@lubelskie.pl  Tel.: 81 88 66 126/127


