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e- mail: ugkolno@gminakolno.pl
http://www.gminakolno.pl/

Fundusze Europejskie 2014-2020
Cel tematyczny

Najwięcej środków na …

Alokacja

1. B+R+I

B+R w firmach, transfer wiedzy

9 989 mln euro

2. ICT

informatyzacja administracji

3 082 mln euro

3. MŚP

zaawansowane inwestycje

9 401 mln euro

4. ENERGIA

efektywność energetyczna

9 189 mln euro

5. KLIMAT

gospodarka wodna, monitoring

1 383 mln euro

6. ŚRODOWISKO

gospodarka wodno-ściekowa

8 818 mln euro

7. TRANSPORT

drogowa i kolejowa sieć TEN-T

23 796 mln euro

8. RYNEK PRACY

aktywizacja zawodowa (zwł. młodych)

5 560 mln euro

9. INTEGRACJA

włączenie społeczne, ekonomia społ.

6 366 mln euro

10. EDUKACJA

edukacja ogólna, w tym przedszkola

4 018 mln euro

11. ADMINISTRACJA

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości

189 mln euro
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Fundusze Europejskie 2014-2020
W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w
tym jeden ponadregionalny dla województw - Polska Wschodnia oraz 16 regionalnych

Programy regionalne
EFRR + EFS

Łącznie: 31,28 mld euro
w tym województwo podlaskie
1,2 mld euro

Mapa pomocy regionalnej
• Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej na lata 2014–2020
• Mapa obowiązuje w okresie od 1 lipca
2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje
• przemysł zielony
• specjalizacja na rynku wschodnim
1.
2.
3.
4.

Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy
Sektor medyczny, nauki o życiu
Ekoinnowacje, nauki o środowisku

Szczegółowe informacje w:
Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa
podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)

REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
2014-2020

RPO WP 2014-2020
1.3 RPO WP
Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Zakres konkursu:

Przeznaczenie:

Dofinansowanie:

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych,
marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze
produkcyjnym :

max. 85%

• rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na
rynek nowych produktów,
• dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego,
skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych
produktów,
• inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.
Beneficjenci:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wdrażanie innowacji w sektorze
produkcyjnym

Ogłoszenie:
czerwiec 2016

Nabór:
od 25.07.2016 do 23.08.2016
Kwota konkursu:
60 mln

IOK:
Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

RPO WP 2014-2020
2.2 RPO WP
Działania na rzecz równowagi praca – życie
Przeznaczenie:
Typy projektów - 1
utworzenie żłobków i punktów opieki.
Typy projektów - 2
2. Wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na rzecz
godzenia życia zawodowego z prywatnym, w połączeniu ze wsparciem kierowanym do
osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności, poprzez realizację:
- grantów na stanowisko w formie telepracy,
- świadczeń aktywizacyjnych na zatrudnienie,
- szkoleń, doradztwa, działań informacyjnych, dotyczących elastycznych form pracy.
Beneficjenci:
Typ projektu 1: gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej;
Typ projektu 2: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Zakres konkursu:
Udostępnienie usług w zakresie opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie
nowych miejsc opieki
Wsparcie pracodawców (w tym
przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na
rzecz godzenia życia zawodowego z
prywatnym
Dofinansowanie:
max. 95%
Ogłoszenie:
marzec 2016
Nabór:
kwiecień 2016
Kwota konkursu:
27 mln
IOK:
WUP w Białymstoku

RPO WP 2014-2020
2.4 RPO WP
Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian

Nabór w grudniu 2016 roku

Przeznaczenie:

IOK:

Typy projektów - 2

WUP Białystok

2. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu
pracy,
realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu
outplacement;
Beneficjenci:

przedsiębiorcy, organizacje pracodawców i związki zawodowe,
podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów
ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędące
przedsiębiorcami oraz jednostki naukowo-badawcze.

Dofinansowanie:
max. 85%

RPO WP 2014-2020
3.3 RPO WP
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności
podlaskiej gospodarki
Przeznaczenie:
1. Popularyzacja kształcenia zawodowego realizowana w oparciu o
wielosektorową współpracę w formie kompleksowych projektów
partnerskich angażujących placówki systemu oświaty, pracodawców.
2. Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem
społecznogospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty
kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych
rynków pracy wsparcia
3. Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców,
4. Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej
współpracy z pracodawcami.
Beneficjenci:
Wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące
szkoły/placówki

Zakres konkursu:
Popularyzacja kształcenia zawodowego
Dofinansowanie:

max. 95%
Ogłoszenie:
czerwiec 2016
Nabór:

Od 2016-06-27 Do 2016-09-09
Kwota konkursu:
6 mln
IOK:

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

RPO WP 2014-2020
3.2.1 / 3.2.2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ
KOMPETENCJI KADR REGIONU

Wybór operatora lipiec – sierpień 2016r.
Dofinansowanie:

Przeznaczenie:

max. 85%

• Rozwój kompetencji językowych i TIK

IOK:

• Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

WUP Białystok

Beneficjenci:
Jedna instytucja / konsorcjum instytucji w województwie podlaskim
do listopada 2019r. rozdysponuje 60 mln zł.

RPO WP 2014-2020
5.1 RPO WP
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Przeznaczenie:
Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE

Zakres konkursu:
Pełen zakres działania – zgodnie z SZOOP
RPOWP
Dofinansowanie:
max. 85%
Ogłoszenie:

(biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Nieprzekraczalna
moc instalowanej elektrowni/jednostki: energia wodna – do 5
MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2
MWe/MWth, energia geotermalna – do 2 MWth, energia biogazu
– do 1 MWe, energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

kwiecień 2016

Beneficjenci:

80 mln

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa dla
których podstawową działalnością nie jest produkcja energii

IOK:

Nabór:

od 30.05.2016 do 15.07.2016
Konkurs zawieszony
Kwota konkursu:

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

RPO WP 2014-2020
5.2 RPO WP
Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Brak naboru w 2016 roku
IOK:
Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

Przeznaczenie:
1. Kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP
służące zmniejszeniu strat energii, ciepła
2. Budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu
o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii
3. Audyty energetyczne – jako element obowiązkowy projektów
4. Działania upowszechniające efektywność energetyczną oraz jej wkład
w zielony rozwój, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz szeroko pojęta
promocja usług energetycznych
Beneficjenci:
Typ projektu 1-3: Fundusze pożyczkowe (wyłącznie jako operatorzy)
Typ 4: Podmioty posiadające doświadczenie w zakresie kampanii
upowszechniających na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

Ogólne warunki funduszy pożyczkowych
Typ projektu 1-3:
- Max. kwota pożyczki 1 mln zł
- Okres finansowania 72 miesiące

- Oprocentowanie poniżej rynkowego na
zasadach pomocy publicznej
- Okres karencji do 6 miesięcy
- Możliwość umorzenia odsetek po
osiągnięciu założonych wskaźników
efektywnościowych.

RPO WP 2014-2020
8.4.1 RPO WP
Infrastruktura ochrony zdrowia

Zakres konkursu:

Przeznaczenie:

Inwestycje uzupełniające interwencję EFS w
zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki,
leczenia chorób cywilizacyjnych oraz
ograniczających aktywność zawodową

Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia:

Dofinansowanie:

wyposażenie podmiotów leczniczych w nowoczesny sprzęt medyczny,
przebudowa, rozbudowa, remont obiektów związanych z ochroną zdrowia, prace
remontowo-budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do
potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, wyposażenie podmiotów w
rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (tylko jako element projektu), zakup
sprzętu i aparatury do diagnostyki i terapii łącznie z pracami remontowymi
wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń (sal operacyjnych lub
zabiegowych) do użytkowania zakupionego sprzętu.

max. 95%

Beneficjenci:

grudzień 2016

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
- przedsiębiorcy,
- jednostki budżetowe
- osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie
zdrowia
- organizacje pozarządowe

Kwota konkursu:

Ogłoszenie:
listopad 2016

Nabór:

15 mln
IOK:
Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

RPO WP 2014-2020
8.5 RPO WP
Rewitalizacja
Przeznaczenie:
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych obejmująca inwestycje
infrastrukturalne ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów
społeczno- gospodarczych na obszarze rewitalizowanym, wynikającym z Lokalnych
Programów Rewitalizacji lub dokumentów równoważnych

Beneficjenci:
1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
3) Organizacje pozarządowe,
4) Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
5) Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego
6)Kościoły i inne związki wyznaniowe
7) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
8) Podmioty ekonomii społecznej,
9) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
10) Towarzystwa budownictwa społecznego.

Brak naboru w 2016 roku
Dofinansowanie:
Max. 95%

IOK:
Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego

PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
2014-2020

POWER 2014-2020
4.3 POWER
Współpraca ponadnarodowa
Przeznaczenie:
1. Projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu
skoordynowanego na poziomie europejskim, w którym określone
zostaną główne zasady i obszary działania.
2. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza
Common Framework.
3. Rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w
ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent
ponadnarodowy.
4. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS,
umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się.
Beneficjenci:
Między innymi przedsiębiorstwa

Zakres konkursu:
I. Rozszerzenie standardowych projektów
(realizowanych również w ramach
regionalnych programów operacyjnych) o
komponent ponadnarodowy.
II. Projekty z komponentem
ponadnarodowym realizowane poza
Common Framework.
Dofinansowanie:
max. 97%
Nabór:
I: marzec, lipiec 2016; II: grudzień 2016
Kwota konkursu:
I: 20 mln, 20 mln; II: 21 mln

IOK:
Centrum Projektów Europejskich

PROGRAM OPERACYJNY
POLSKA WSCHODNIA
2014-2020

PO PW 2014-2020
1.2 PO PW
INTERNACJONALIZACJA MŚP
Przeznaczenie:
Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane
pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do
wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z
internacjonalizacją ich działalności.
W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:
I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu
biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność

Zakres konkursu:
Kompleksowe, indywidualne, profilowane pod
odbiorcę działania wsparcie związane z
opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia
nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z
internacjonalizacją ich działalności.
Dofinansowanie:
max. 80%
Ogłoszenie:
etap I: marzec 2016, wrzesień 2016

etap II: grudzień 2016
Nabór:

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na
zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości
niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia
opracowanego na I etapie modelu biznesowego w tym 20 % na
targi/konferencje/wystawy.
Beneficjenci:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

etap I: kwiecień-maj 2016, październik-listopad
2016
Kwota konkursu:

etap I: 5mln, 10 mln, etap II: 50 mln
IOK:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PO PW 2014-2020
1.3.1 PO PW
Wdrażanie innowacji przez MŚP
Przeznaczenie:

Zakres konkursu:
Wsparcie projektów prowadzących do
stworzenia innowacyjnych (na poziomie
kraju) produktów poprzez wdrożenie
(własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy
procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

Dofinansowanie:

- przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy
rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji
wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych
certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub
technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how,
licencji oraz innych praw własności intelektualnej
- przeprowadzenie prac dostosowawczych
- etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w
szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej
lub technologicznej

Ogłoszenie:

Beneficjenci:
MŚP (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego min 5
MŚP)
Dotacja min 1 mln zł, max. 7 mln zł

max. 85%
maj 2016, październik 2016

Nabór:
czerwiec-lipiec 2016, listopad-grudzień 2016
Kwota konkursu:
60 mln, 60 mln
IOK:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PO PW 2014-2020
1.3.2 PO PW
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
Przeznaczenie:
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne
produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter
gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o
rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów,
funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny,
wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie: inwestycje w spójną
infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i
wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu

Zakres konkursu:
Wsparcie tworzenia sieciowych i
innowacyjnych produktów o
ponadregionalnym oddziaływaniu
realizowanych przez MŚP.
Dofinansowanie:
max. 70%
Ogłoszenie:
luty 2016

Nabór:
kwiecień-czerwiec 2016
Kwota konkursu:

Beneficjenci:

320 mln

Konsorcja MŚP min 10 MŚP

IOK:

Dotacja min 20 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

LGD – Fundacja Kraina Mlekiem
Płynąca
Mały Płock, ul. Krótka 15
E-mail: fundacja@kraina1.nazwa.pl
www.krainamlekiemplynaca-leader.pl

LGD Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca
1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości
mieszkańców (PROW)
Rodzaj realizowanych działań:
1. Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
(Premia na rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosić będzie
50 tys. zł na jedną operację)
2. Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
(Wsparcie dla operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa wyniesie do 300 tys. zł, przy 70% kosztów
kwalifikowalnych określonych we wniosku i biznes planie)
Preferowane będą operacja zakładające tworzenie nowych miejsc
pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum
wymagane dla danego typu operacji

Kwota przeznaczona na działanie:
3 000 000,00 zł
Wskaźniki do zrealizowania w ramach
działania
Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 36
Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa - 8

LGD Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca
4.1. Niwelowanie różnic w dostępie do
zatrudnienia na obszarach objętych LSR
Rodzaj realizowanych działań:
Bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej
– 40 tyś zł.

Grupę docelową stanowią osoby poniżej 35 roku życia, bezrobotne,
poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, znajdujące się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50
roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby
długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparcie realizowane będzie w formie dotacji inwestycyjnej.
Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi
sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kwota przeznaczona na działanie:
966 239,00 zł
Wskaźniki do zrealizowania w ramach
działania
Osoby pozostające bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie 28

PROW 2014-2020 Przetwórstwo i
marketing produktów rolnych.
Wsparcie:
50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż:
− 3 mln zł dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu i nie mniej niż
100 tys. zł na operację, a

− w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji
producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej
niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
− 50% kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie więcej niż 300 tys. zł dla
rolników rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów
rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł.
Beneficjent:

− podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działa jako przedsiębiorca
wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
− rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w
pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalności gospodarczą w
zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

ARIMR
Nabór listopad 2016 r.

PROW 2014-2020 Rozwój przedsiębiorczości –
Rozwój usług rolniczych.
Wsparcie:
− 50% kosztów kwalifikowalnych,
− do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu.
Beneficjent:
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co
najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia
usług rolniczych -zabezpieczenie przed ryzykiem tworzenia sztucznych
warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych,
które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie
rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej
zapewniającej dochód. Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący
rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej
działalności w zakresie usług dla rolnictwa.

ARIMR
Nabór październik 2016 r.

Gmina Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Dziękuję za uwagę

