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MOMOśśLIWOLIWOŚŚCI POZYSKIWANIA CI POZYSKIWANIA ŚŚRODKRODKÓÓW W 
FINANSOWYCH NA REALIZACJFINANSOWYCH NA REALIZACJĘĘ

PROJEKTPROJEKTÓÓW W ZAKRESIE TURYSTYKIW W ZAKRESIE TURYSTYKI

Przemyśl, 4 listopada 2009 r.

Program szkolenia

� Blok I
� Działalność PART SA
� Źródła finansowania na lata 2007-2013 
� 10.00-10.30

� Blok II
� MoŜliwości pozyskiwania dofinansowania na działania związane z turystyką

w Sektorowych Programach Operacyjnych.
� Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
� Godz.10.30-12.30

� Blok III
� Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego – aspekty 

związane z turystyką
� Europejska Współpraca Terytorialna, 7 Program Ramowy oraz Program na 

Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, Fundusze PoŜyczkowe
� Pytania
� Godz. 12.45-15.00

Działalność PART SA

BLOK I 
10.00-10.30
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PART SA – firma konsultingowa wspierająca 
rozwój turystyki w Polsce

Spółka Akcyjna ukierunkowana na rozwój krajowego rynku 
turystycznego i współpracę międzynarodową w zakresie rozwoju 
turystyki

największa i najstarsza w Polsce grupa świadcząca usługi doradcze i 
szkoleniowe dla branŜy turystycznej i samorządu terytorialnego  

prowadzi działania pomostowe na linii PAŃSTWO -BRANśA - REGIONY

GRUPY DOCELOWE PART SA

Samorząd terytorialny wszystkich szczebli
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Regionalne Organizacje Turystyczne
Lokalne Organizacje Turystyczne
Inwestorzy krajowi i zagraniczni
Organizacje turystyczne w Polsce
Partnerzy międzynarodowi
Euroregiony

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PART SA

Consulting w turystyce (Strategie rozwoju produktu turystycznego, kreacja marek 
turystycznych, studia wykonalności, biznesplany)
Realizacja projektów UE
Zarządzanie projektami
Technologie w turystyce
Projekty międzynarodowe
Badania
Inwestycje 
Projekty innowacyjne (PCT)
Szkolenia
Spółka „Leśne runo”
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Mapa aktywności PART w latach 2000-2006

Projekty zrealizowane w roku 2008

Audyty turystyczne / Koncepcje/ Programy Rozwoju 

� Audyt turystyczny woj. lubelskiego

� Koncepcja wariantowa modernizacji 
funkcjonalnej, marketingowej i produktowej 
OT Gawra k. Nidzicy

� Program rozwoju produktów turystyki 
aktywnej i kulturowej woj. Mazowieckiego

� Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i 
Turystyki Przemysłowej – koncepcja 
organizacji, funkcjonowania i zarządzania 
połączonych instytucji kultury na terenie 
miasta Zabrze

� Koncepcja komercjalizacji Muzeum Produkcji 
Zapałek w Częstochowie jako markowego 
produktu turystycznego „Bramy” Szlaku 
Zabytków Techniki Woj. Śląskiego

� Koncepcja Rozwoju Pomorskiego Szlaku 
Cysterskiego

� Szlak Kulinarny Gdyni

Projekty zrealizowane w roku 2008

Badania i Raporty otwarcia marki / Kreacje Marki/ Strategie promocji

� Badania wizerunkowe oraz Raport Otwarcia 
Marki wraz z analizą segmentów i rynków 
docelowych woj. warmińsko-mazurskiego

� Badania wizerunkowe oraz ruchu turystów i 
Raport otwarcia Marki Miasta (Białystok, 
Bielsko-Biała, Słupsk, Tarnów, Wejherowo, 
Zabrze)

� Badania percepcji obszarów przyrodniczych 
wśród mieszkańców woj. podkarpackiego i  
zachodniopomorskiego

� Badanie atrakcyjności projektu „Zduńska 
Wola Lustrem Unii Europejskiej – markowy 
produkt turystyki miejskiej”

� Strategia wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego dla promocji turystyki – Sanok

� Strategia budowy Marki Miasta Słupsk

� Strategia  promocji woj. warmińsko-
mazurskiego wraz z SIWiW oraz planem 
wdroŜenia strategii na lata 2008-2012
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SZLAK ZABYTKÓW 
TECHNIKI 

WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO

SZLAK ZABYTKÓW 
TECHNIKI DZISIAJ –
tablice w terenie

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI DZISIAJ –
w mediach
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WIŚLANA TRASA ROWEROWA
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Projekty sfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej 

www.szkolenia.part.com.pl

Szkolenia w ramach EFS „Rozwój przemysłu 
hotelarsko – turystycznego poprzez szkolenie kadr 
w wykorzystaniu nowoczesnych technologii”

TEMATY SZKOLEŃ

� Większa sprzedaŜ
� Sprawne zarządzanie
� Zadowolony klient
� Skuteczna promocja
� Finansowanie rozwoju
� Kucharz
� Kelner
� MenedŜer gastronomii

� BudŜet blisko 4 mln PLN
� Wskaźnik realizacji 97%
� 1098 osób przeszkolonych
� Czas trwania: 2 lata
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� W ramach SPO RZL 2004-2006 Priorytet 1, 
Działanie 1.4

� Czas trwania: 24 miesiące (kwiecień 2006-
marzec 2008)

� Produkcja cyklu 78 reportaŜy

� Emisja w TVP 3 oraz w Telewizji 
Interaktywnej iTVP w dziale Kultura i 
Rozrywka www.itvp.pl

� Bohaterami są osoby niepełnosprawne, które 
osiągnęły sukces (sportowy, artystyczny, 
społeczny) i realizują się zawodowo

� Celem była: zmiana postaw i kreowanie 
wizerunku osoby niepełnosprawnej jako 
pracownika wśród pracodawców, 
decydentów, społeczności lokalnej, jak i 
samych osób niepełnosprawnych 

� średnia oglądalność jednego odcinka - 140 
tyś. w 2006 roku, 450 tyś w 2007 roku 
(dane  OBOP)

„NIEPOKONANI”

www.niepokonani.part.com.pl

Leśne Runo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ KUCHNI SA – spółka 
utworzona przez PART SA do realizacji projektu LEŚNE RUNO

Podstawowe 
zadania:

� Obsługa ruchu 
turystycznego

� Promocja kuchni 
polskiej

� Przeciwwaga dla 
zachodnich sieci 
gastronomicznych
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Źródła finansowania na lata 2007-2013 

cd. BLOK I

Na czym to polega?

Narodowa Strategia Spójności = Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia
Cele realizowane poprzez programy operacyjne oraz programy 
regionalne
Finansowanie instrumentami strukturalnymi (EFRR, EFS, FS)

- Program Infrastruktura i Środowisko (EFRR i EFS)
- Program Innowacyjna Gospodarka (EFRR)
- Program Kapitał Ludzki (EFS)
- 16 programów regionalnych (EFRR)
- Program Rozwój Polski Wschodniej (EFRR)
- Program Pomoc Techniczna (EFRR)
- Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EFRR)

85,6 mld euro
czyli ok. 5% PKB

???

??
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Istotne informacje dla przedsiębiorców na 
witrynie Twoja Europa-Przedsiębiorstwa

?? Wersja polskojęzyczna
Praktyczne wskazówki 
na temat prowadzenia 
firmy w Europie

Jeden punkt 
informacyjny dla 
wszystkich krajów Unii 
Europejskiej (EOG) 
Utworzony przez 
władze krajowe i unijne

Z internetowym 
dostępem do usług 
publicznych

http://ec.europa.eu/youreurope/business/

Twoja Europa - przedsiębiorstwa
Dostęp do źródeł finansowania: bezpośredni i pośredni
Wsparcie pośrednie ułatwia przedsiębiorstwom dostęp do zwykłych inwestycji biznesowych i 
aktywów obrotowych
Wsparcie bezpośrednie opiera się głównie na współfinansowaniu działań w ramach projektów

WSPARCIE BEZPOŚREDNIE

- Zwykle w formie dotacji pokrywających 
część kosztów projektu
- Przedsiębiorstwa zgłaszają projekty w 
odpowiedzi na zaproszenie do składania 
Wniosków
- Następnie projekty są oceniane i 
wybranym wnioskodawcom przyznaje się
środki finansowe 
- PO IG, PO KL, PO IPO IG, PO KL, PO IŚŚ, PO RPW, PO RPW
- 7 Program Ramowy7 Program Ramowy – zarządzany przez KE
- 50 mld euro, z czego 15% do wykorzystania 
przez małe przedsiębiorstwa na badania i rozwój
- LIFE+LIFE+ (2,1 mld euro)
- Wsparcie w zakresie projektów ochrony 
środowiska i przyrody
-Zarządza programem KE

WSPARCIE POŚREDNIE

- pośrednicy finansowi, którzy łączą
środki finansowe UE z własnymi 
produktami i usługami
--Program ramowy na rzecz Program ramowy na rzecz 
konkurencyjnokonkurencyjnośści i innowacji (CIP)ci i innowacji (CIP),
a w szczególności Program na rzecz Program na rzecz 
przedsiprzedsięębiorczobiorczośści i innowacjici i innowacji
-- 1 mld euro
- 500 tysięcy przedsiębiorstw

-- inicjatywa JEREMIE – część
funduszy strukturalnych
-Środki udostępniane przez 
pośredników finansowych

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 
2007-2013

Programy współpracy transgranicznej
zastąpią INTERREG IIIA

Programy współpracy transnarodowej 
zastąpią INTERREG IIIB

Programy współpracy międzyregionalnej 
(INTERREG IVC) zastąpią INTERREG IIIC

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 

PWT Polska-Słowacja
(beneficjentem są

m.in. Instytucje kultury)

Program dla Europy Środkowej

beneficjentem są m.in. 
organizacje turystyczne

Jest to współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym
Wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez partnerów unijnych
Z budŜetu UE przeznaczonych zostało 7,75 mld euro
Polska alokacja na realizację programów w ramach EWT to 557,8 mln euro

PWT 
Polska-Białoruś-Ukraina



10

MoŜliwości pozyskiwania dofinansowania na działania 
związane z turystyką

w Sektorowych Programach Operacyjnych

BLOK II
10.30-12.30

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Cel Główny PO IG 

rozwój polskiej gospodarki w oparciu o 
innowacyjne przedsiębiorstwa  

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Cele strategiczne PO IG:

� Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 

� Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 

� Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 

� Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki 
w rynku międzynarodowym 

� Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 

� Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w gospodarce 
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PROGRAM OPERACYJNY INNOWACCYJNA 
GOSPODARKA 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Na lata 2009 -2013 przewidziana 
wysokość wsparcia w ramach PO IG 

wynosi 9,71 miliarda euro.   

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013
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PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Tel. 022 432-80-80
Fax. 022 432-86-20

http://poig.parp.gov.pl/
info@parp.gov.pl

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Wybrane działania PARP na rzecz promocji 
postaw proinnowacyjnych

�Konkurs „Polski Produkt Przysz łości” - upowszechnia osiągnięcia 
twórców innowacyjnych wyrobów i technologii

� Akademia PARP - to portal edukacyjny dla małych i średnich 
przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. 

� Portal Innowacji - portal www.pi.gov.pl słuŜy kreowaniu postaw 
przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w środowisku akademickim oraz 
promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami.

� Wspieramy e-biznes– portal www.web.gov.pl to platforma wymiany 
wiedzy i doświadczenia dla społeczności przedsiębiorców, którzy tworzą
e-biznes i rozwiązania B2B.
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PO IG 2007-2013
Poddziałanie 3.3.2

Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Typy projektów:
� zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych 

do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym

Beneficjenci: 
� mali, mikro i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w 

przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 3.3.2

� Termin składania wniosków do poddziałania 3.3.2 POIG od 16 lutego 2009 r. nie 
dłuŜej niŜ do 30.12.2009 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs)

� BudŜet Działania wynosi: 50 000 000 EUR, w tym na dofinansowanie projektów w 
2009 roku przeznaczono 62 369 000 PLN 

� Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 50% wydatków 
kwalifikowanych 

� Maksymalna kwota dofinansowania < 2 000 000 EUR.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 4.4

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Typy projektów:
� projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub 

wdroŜenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych 
na świecie nie dłuŜej niŜ 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na 
świecie w danej branŜy nie przekraczający 15%. 

Beneficjenci: 
� Przedsiębiorcy (w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej jedynie mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy) prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej
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PO IG 2007-2013
Poddziałanie 4.4

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów 
kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, 
przy czym:

� całkowita wartość projektu nie moŜe przekroczyć 50 milionów euro,

� wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu 
wynosi nie mniej niŜ 8 milionów złotych i nie więcej niŜ 160 milionów złotych

� Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 
2,4 miliona złotych.

� Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:
- na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
- na część doradczą – 1 milion złotych,
- na część szkoleniową – 1 milion złotych.

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 5.1

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Typy projektów:
� Dofinansowanie będzie udzielane na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów 

mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze 
innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie moŜe zostać przyznane 
na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na 
projekty z zakresu ekspansji rynkowej powiązania. 



15

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 5.1

Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące m. in.: 

� zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową
inwestycją, 

� doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, 

� zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej, 

� działania promocyjne związane z pozyskaniem nowych przedsiębiorstw do udziału w 
powiązaniu, 

� zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym, 

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 5.1

� organizacja programów szkoleniowych celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą
pod warunkiem, Ŝe nie stanowią odrębnego projektu i mają charakter 
specjalistyczny, 

� organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych warsztatach i konferencjach z 
zakresu działalności powiązania kooperacyjnego z udziałem ekspertów, programów 
praktyk i staŜy pracowników naukowych oraz studentów odbywanych u 
przedsiębiorców działających w ramach powiązania kooperacyjnego. 

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 5.1

Beneficjenci: 

� O dofinansowanie z Działania 5.1 moŜe ubiegać się koordynator powiązania 
kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, 
spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo-
rozwojowej oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw 
wymienionych w §27 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), oraz

Termin składania wniosków od 23 marca 2009 r., nie dłuŜej niŜ do 30.12. 2009 
(lub do wyczerpania alokacji na konkurs)
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PO IG 2007-2013
Poddziałanie 5.1

� BudŜet Działania wynosi: 29 360 000 EUR

� Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi:
137 874 560 PLN

� Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków 
kwalifikowanych 

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania 
kooperacyjnego wynosi: 

� 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
� 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
� 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
� 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej

Typy projektów:
� Typ 1:

projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w 
tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. 
Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, 
świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

Beneficjenci:
� mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną –
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą
działalność gospodarczą nie dłuŜej niŜ 1 rok od dnia rejestracji działalności.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 8.1

� Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis moŜe wynosić do 85%
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

� Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 
zgłaszanego do dofinansowania w ramach Działania 8.1 nie moŜe być niŜsza niŜ
20 000,00 złotych i nie moŜe przekroczyć 1 000 000,00 złotych
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PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Planowania Marketingowego

tel. 022 536 70 60 lub 70, 
fax 022 536 70 02

piotr.tatara@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Promocja turystycznych walorów Polski

Poprawa wizerunku Polski oraz rozwój usług turystycznych poprzez 
określenie przedsięwzięć promocyjnych niezbędnych do poprawy 
atrakcyjności kraju, w tym wsparcie dla tworzenia innowacyjnych typów 
produktów i usług turystycznych oraz tworzenia systemu informacji 
turystycznej. 

Projekt ma wspierać i wzmocnić działalność promocyjną Polski we 
współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz promocji 
Polski w świecie. 

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Grupy docelowe : 

� Turyści obecni i potencjalni;
� Dziennikarze;
� Zagraniczne środowiska opiniotwórcze;
� Touroperatorzy i agenci podróŜy;
� Polonia oraz Polacy najnowszej emigracji;
� Cudzoziemscy studenci i absolwenci polskich uczelni;
� Polacy zamieszkujący kraj;
� Krajowe środowiska opiniotwórcze i mieszkańcy;
� Krajowi właściciele i zarządzający atrakcjami tworzącymi produkt turystyczny;
� Zagraniczne organizacje, korporacje i stowarzyszenia.

� Partnerami w ramach realizacji niektórych elementów projektu będą Lokalne i 
Regionalne Organizacje Turystyczne.
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PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

� Wartość projektu wynosi 141.780.000 zł. (około 30.000.000 Euro)

� Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta przez Ministerstwo Gospodarki i 

POT w dniu 12 sierpnia 2009 roku.

� Projekt będzie realizowany do 2012 roku. 

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Komponent A: 

działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych 
mające na celu promocję turystycznej marki „POLSKA”. 

Komponent obejmuje działania promocyjne na rynkach strategicznych (Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Szwecja, Dania), w tym równieŜ na rynku 
polskim. 

Przedmiotem kampanii wizerunkowych są miasta polskie i regiony, ich atmosfera i 
wydarzenia kulturalne (zwłaszcza w ramach produktu „turystyka miejska i 
kulturowa”), a uzupełnieniem takŜe oferta w zakresie produktu „turystyka biznesowo 
– konferencyjna i kongresowa”.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Komponent B:

stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Polsce, który stanowi 
podstawowe narzędzie promocyjne oraz komunikacyjne w transferze wiedzy o 
turystycznych walorach kraju:

- portal turystyczny www.polska.travel
- sieć certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej
- inne kanały dystrybucji informacji, takie jak urządzenia wykorzystujące technologię
GPS i GSM). 



19

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Komponent C:
organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla wszystkich uczestników i 
potencjalnych beneficjentów projektu. Ich tematyka będzie ściśle związana z 
przedmiotem kampanii i wydarzeń, które będą odbywać się w ramach całego 
projektu. W części tej zaplanowano równieŜ badania i promocję samego projektu (m. 
in. opracowanie i zarządzanie stworzoną specjalnie stroną internetową). 

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.4

Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym 

Typy projektów: 
- kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym,  w 
tym projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę
produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w formule 
partnerstwa kilku podmiotów.

- projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje 
turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Preferowane były projekty realizujące produkty turystyczne, które ze względu na 
swoją lokalizację mogą stanowić ofertę turystyczną związaną z miejscem rozgrywek 
Mistrzostw Europy EURO 2012.

W ramach projektu nie moŜna dofinansować infrastruktury noclegowej i 
gastronomicznej.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.4

� Nabór projektów trwał od 9 kwietnia do 30 maja 2008 r. Wyłonione zostały 
projekty na całość dostępnej dotacji w ramach Działania 6.4 PO

� 138 mln euro (w tym 117,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego).

� Wartość projektów złoŜonych w ramach zakończonego w dniu 30 maja 2008 
r. naboru wielokrotnie przewyŜszyła wartość alokacji dla tego Działania. W 
najbliŜszych latach nie są przewidywane juŜ kolejne rundy aplikacyjne. W przypadku 
gdyby sytuacja ta uległa zmianie, stosowana informacja zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej POT.

� Minimalna całkowita wartość projektu wynosiła 10 mln złotych.
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PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.4

Typy beneficjentów: 

� jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, 
� jednostki administracji rządowej i instytucje im podległe, 
� instytucje otoczenia biznesu, 
� izby gospodarcze, 
� Fundacje, 
� stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego, 
� przedsiębiorcy.

PO IG 2007-2013
Poddziałanie 6.4

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA        
I ŚRODOWISKO 2007-2013

Cel Główny PO IiŚ

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów 
poprzez rozwój Infrastruktury technicznej przy 

równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 
zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu 

spójności terytorialnej
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PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA        
I ŚRODOWISKO 2007-2013

Cele strategiczne PO IiŚ:

� Budowa infrastruktury zapewniającej, Ŝe rozwój gospodarczy 
Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i 
poprawie stanu środowiska naturalnego.

� Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w 
Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg 
ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego 
środków transportu.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA        
I ŚRODOWISKO 2007-2013

� Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego 
Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie 
energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.

� Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o 
znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności 
Polski.

� Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.

� Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym 
kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA        
I ŚRODOWISKO 2007-2013
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PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4

Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska, w tym róŜnorodności biologicznej.

Typy projektów:

� ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy edukacyjne 
dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównowaŜonego rozwoju,

� kampanie informacyjno-promocyjne, w tym kampanie audiowizualne oraz programy 
edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska
prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji 
ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post,

PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4

� ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja 
wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,

� organizacja ogólnopolskich i ponadregionalnych konkursów i festiwali ekologicznych,

� budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform 
dialogu społecznego jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza 
organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji.

PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4

Typ beneficjentów:

� regionalne dyrekcje lasów państwowych, nadleśnictwa i ich grupy,
� organy administracji państwowej i samorządowej,
� Policja,
� SłuŜba Celna,
� StraŜ Graniczna,
� StraŜ PoŜarna,
� organizacje pozarządowe,
� parki narodowe,
� parki krajobrazowe i ich zespoły,
� wojewódzcy konserwatorzy przyrody,
� ośrodki edukacji ekologicznej,
� instytucje naukowe oraz badawczo – rozwojowe, w tym szkoły wyŜsze, lub ich 

jednostki organizacyjne,
� instytucje oświatowe,
� grupy wyŜej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta wiodącego.
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PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4

Poddziałanie 5.4.1 
Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania edukacyjne, kampanie 
informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i festiwale
ekologiczne

Poddziałanie 5.4.2 
Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach 
chronionych 

Poddziałanie 5.4.3
Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających 
największy wpływ na przyrodę

Poddziałanie 5.4.4 Budowanie partnerstwa oraz moderowanie platform 
dialogu społecznego

PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3.

Warszawa 
Monika Przemyska 

tel. (22) 318 - 70 - 92
5priorytet@ckps.pl

www.ckps.pl

PO IiŚ 2007-2013
Działanie 5.4
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

Cel Główny PO KL 

wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 
społecznej  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

Cele strategiczne PO KL:

� Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

� Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

� Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw 
do zmian zachodzących w gospodarce.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

KOMPONENT CENTRALNY

Priorytet I    Zatrudnienie 

i integracja społeczna  

Priorytet II   Rozwój zasobów ludzkich 
i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 
zdrowia osób pracujących 

Priorytet III Wysoka jakość systemu  
oświaty 

Priorytet IV  Szkolnictwo wyŜsze 

i nauka 

Priorytet V   Dobre rządzenie 

KOMPONENT REGIONALNY

Priorytet VI    Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 

Priorytet VII   Promocja integracji 
społecznej 

Priorytet VIII  Regionalne kadry  
gospodarki 

Priorytet IX    Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

KOMPONENT CENTRALNY:

Działanie 2.1.1

Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa
tel.: 0-22 432 80 80, 432 71 25

fax: 0-22 432 86 20, 432 84 04
biuro@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw 

Typy projektów – wybierane w drodze konkursu:

� ponadregionalne  zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych)      i 

doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o 

indywidualne strategie rozwoju firm;

- struktury organizacyjne w co najmniej 2 województwach przy czym liczba osób 

objętych wsparciem z danego województwa wynosi co najwyŜej 90% ogółu osób 

objętych wsparciem; 

� ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa 

dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw;

- realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach 

- otwarta rekrutacja

- maksymalny procent osób objętych wsparciem dla jednego przedsiębiorcy to 15%

� studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.
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PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, 

rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

� Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN. 

� Maksymalny procentowy poziom wsparcia: 

- na szkolenia ogólne : 80% mikro i małe, 70 % średnie, 60% duŜe 

przedsiębiorstwa., 

- na szkolenia specjalistyczne: 45% mikro i małe, 35% średnie, 25% duŜe 

przedsiębiorstwa.

- doradztwo 50%. 

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

BudŜet: 374 mln EUR (85% EFS)

Alokacje w ujęciu rocznym

2009 rok – 509 mln PLN, w tym na:

� ogólnopolskie projekty otwarte – 204,5 mln PLN (40% 
alokacji) 

� ponadregionalne projekty zamknięte – 204,5 mln PLN (40%  
alokacji) 

� - projekty studiów podyplomowych – 100 mln PLN (20% 
alokacji)  

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

Liczba wniosków złoŜonych w 2009 r. 

Typ projektuTyp projektu

StatusStatus

Szkolenia Otwarte Szkolenia 

Zamknięte

Studia 

Podyplomowe

ZłoŜone w odpowiedzi 

na konkurs

570 351 171

Poprawne formalnie 527 297 150

Łączna wnioskowana wartość dofinansowania > 2,1 mld PLN

Łączna wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych 
formalnie = 1,89 mld PLN
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PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 2.1.1

Plany na 2010 rok

Plan Działania dla II Priorytetu POKL na 2010 rok 
– listopad 2009 r.

Uruchomienie konkursów (tryb zamknięty) 
– styczeń/luty 2010 r.

Podstawowe załoŜenie – sprofilowanie konkursów

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

KOMPONENT REGIONALNY:

Instytucja Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
ul. płk. L. Lisa Kuli 20

35-025 Rzeszów
http://pokl.wup-rzeszow.pl/

wup@wup-rzeszow.pl

Punkt Informacyjny
Przemysław Denda

tel. (017) 850 92 00
(017) 850 92 35

Paweł Pasterz
tel. (017) 850 92 73
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

Oddziały zamiejscowe WUP:
� Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie 

Krosno i powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski i sanocki
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno
tel./fax (013) 436-34-26

� Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
Przemyśl i powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl
tel. (016) 678-60-87
tel./fax (016) 678-22-70

� Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg i powiaty: mielecki, niŜański, stalowowolski i tarnobrzeski
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg  
tel. (015) 822-21-72
tel./fax (015) 822-55-15

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

Harmonogram ogłoszenia naboru wniosków w 2009 roku

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 6.1.1

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy 

Typy projektów:
� Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z 

następujących form wsparcia:
- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
- staŜe/praktyki zawodowe;
- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych;
- subsydiowanie zatrudnienia;
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PO KL 2007-2013
Poddziałanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Typy projektów:
� wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej
� promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-

informacyjne 

� upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich 

Typy projektów:
� Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów 
wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z
wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, 
promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym 
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 7.3

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  

Typy projektów:
� Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

- projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów 
wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)

- wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i 
promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
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PO KL 2007-2013
Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw 

Typy projektów:
� ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 

zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.:
- zarządzania,
- identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, 
- organizacji pracy, 
- zarządzania BHP, 
- elastycznych form pracy, 
- wdraŜania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, 
- wykorzystania w  prowadzonej działalności technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 8.1.1

� doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie 
ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z 
wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)

� szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i 
kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyŜszaniem kwalifikacji i 
umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o 
niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia 
ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych)

PO KL 2007-2013
Poddziałanie 8.1.2

Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie 

Typy projektów:

� Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u 
pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w 
formie tworzenia i wdraŜania programów typu outplacement, w tym:
- szkoleń i poradnictwa zawodowego,
- poradnictwa psychologicznego,
- pomocy w zmianie miejsca pracy
- pomocy w znalezieniu nowej pracy
- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność podnoszenie 

świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w 
zakresie moŜliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian 
poprzez szkolenia i doradztwo
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PO KL 2007-2013
Poddziałanie 8.1.2

� szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i 
zdobycia nowych umiejętności zawodowych 

� szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu 
działalności przedsiębiorstwa

� badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian 
gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych 
mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz 
związana z nimi wymiana informacji

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
2007-2013

PO Kapitał Ludzki jest największym w historii Unii 
Europejskiej programem współfinasowanym z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 
11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR pochodzi z 
EFS, a ok. 1,7 mld EUR to środki krajowe.   

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

BLOK II
10.30-12.30
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Kilka informacji na temat PO RPW
Zaproponowany przez prezydencję
luksemburską w 2005

W grudniu 2005 roku Rada 
Europejska podjęła decyzję o 
przyznaniu Polsce dodatkowej kwoty 
z budŜetu UE 

882 mln euro (107 euro na 
mieszkańca kaŜdego z województw 
Polski Wschodniej)
W wyniku indeksacji kwota ta wzrosła 
do 992 mln euro tj. 120 euro na 
mieszkańca

Rząd RP zasilił Program środkami finansowymi z 
przeznaczonej dla Polski części EFRR w 
wysokości 1 281,6 mln euro
Instytucją Zarządzającą jest PARP – Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

???

??

Harmonogram 
naboru 
wniosków
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Nabór projektów w trybie konkursowym

Większość środków w ramach PO RPW jest przeznaczona wyłącznie 
na projekty indywidualne

Nabory projektów w trybie konkursowym dotyczą następujących 
działań

I.3 Wspieranie innowacji
I.4.2 stworzenie sieci centrów obsługi inwestora
I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów
I.4.4 współpraca w zakresie tworzenia polityki współpracy

III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej: województwo 
podkarpackie i podlaskie

Projekty wyłącznie indywidualne w województwach:
lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim

Nabór w trybie konkursowym przewidziany jest dla 
Województwa podkarpackiego i podlaskiego

Harmonogram 
naboru 
wniosków
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I.3 Wspieranie innowacji
AKTUALNOŚCI

Pozostało jeszcze trochę środków, ale nie 
została podjęta decyzja o ogłoszeniu 
nowego konkursu
Środki mogą zostać rozdysponowane na 
projekty z listy rezerwowej
Nowy harmonogram – styczeń 2010 r

PROJEKTY ZATWIERDZONE DO 
PODPISANIA UMOWY
Uniwersytet Rzeszowski „Centrum 
Biotechnologii Stosowanej i Nauk 
Podstawowych” (wartość projektu: 
19.727.720 PLN)
Politechnika Rzeszowska „Rozbudowa 
infrastruktury naukowo-badawczej 
Politechniki Rzeszowskiej”
(wartość projektu: 71.392.655 PLN)

INFORMACJE O OSTATNIM KONKURSIE
Czas trwania
� od 6 marca do 30 września 2009

Minimalna wartość projektu:
Wsparcie na przygotowanie terenów 
inwestycyjnych – co najmniej 4 mln PLN
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, 
wsparcie na przygotowanie terenów 
inwestycyjnych – co najmniej 12 mln PLN

ZłoŜonych zostało 37 projektów, 23 
pozytywnie ocenione, 16 projektów 
dofinansowanych
Jednym z typów beneficjentów są
przedsiębiorcy
BudŜet działania: 461,88 mln euro

I.3 Wspieranie innowacji – rodzaje projektów

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów 
polegających na:

budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na 
prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposaŜeniu 
tych obiektów, zwane „wsparciem na wyposaŜenie”; 

tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, zwane 
„wsparciem na tworzenie zaplecza B+R”; 

przygotowaniu terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami 
lub przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów 
produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług, zwane dalej „wsparciem na przygotowanie 
terenów inwestycyjnych”. 

Harmonogram 
naboru 
wniosków
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I.4.2 Stworzenie sieci COI

AKTUALNOŚCI
Pozostały środki na to działanie
MoŜliwy termin ogłoszenia konkursu to 
koniec 2009 lub 2010 rok
Nowy harmonogram – styczeń 2010 r

PROJEKTY ZATWIERDZONE DO 
PODPISANIA UMOWY
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Wsparcia 
– Wokół Łysej Góry”; tytuł projektu: 
Lokalne Centra Obsługi Inwestora –
Eastern European Gateway” (wartość
projektu: 10.302.600 PLN)

INFORMACJE O OSTATNIM KONKURSIE

� Czas trwania: od 20 kwietnia do 30 czerwca 
2009

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o 
wsparcie są Centra Obsługi Inwestora  -
stworzenia sieci współpracy pomiędzy 
istniejącymi COI (po co najmniej 1 centrum z 
kaŜdego województwa PW)
BudŜet działania: 8.014.664,08 EUR

2 wnioski złoŜone
W wniosek zatwierdzony do udzielenia wsparcia 
( stan na dzień 19.10.2009)
Drugi wniosek jest w trakcie oceny 
merytorycznej

WaŜne! MoŜliwość współpracy 
przedsiębiorców z COI

Kontakt w sprawie projektu: 
Lokalna Grupa Działania
http://wokollysejgory.pl
Tel. (041) 30 25 094
Krzysztof Gołąbek – dyrektor
Dariusz Dąbek – Prezes

I.4.2 Stworzenie sieci COI – rodzaje projektów

Dofinansowanie będzie udzielane na stworzenie sieci współpracy  
istniejących centrów obsługi inwestora, obejmującej co najmniej po 
jednym centrum obsługi inwestora z kaŜdego województwa Polski 
Wschodniej z przeznaczeniem na realizację działań związanych z:

tworzeniem i obsługą wspólnych baz danych, portali, wortali, serwisów i stron 
internetowych dotyczących oferty sieci współpracy centrów obsługi inwestora; 

pozyskiwaniem danych i przygotowywaniem wspólnych ofert inwestycyjnych; 

opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją wspólnych katalogów zawierających 
oferty inwestycyjne wszystkich uczestników sieci współpracy centrów obsługi 
inwestora; 

organizacją spotkań, w szczególności grup roboczych odpowiedzialnych za 
tworzenie ponadregionalnej sieci centrów obsługi inwestora, seminariów, 
konferencji dotyczących prezentacji oferty, wzrostu innowacyjności 
świadczonych usług, wymiany doświadczeń w zakresie obsługi inwestora. 

Harmonogram 
naboru 
wniosków
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I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów
Nabór wniosków: od 20 kwietnia do 30 
czerwca 2009
16 wniosków złoŜonych
9 wniosków zatwierdzonych do udzielenia 
wsparcia, 1 odrzucony, 1 w trakcie oceny 
merytorycznej (stan na 19.10.2009) 

PROJEKTY ZATWIERDZONE DO PODPISANIA 
UMOWY

Bezpośrednio związane z regionem podkarpackim
„Rozwój klastra informatycznego firm 
wschodniej Polski”, Stowarzyszenie 
Informatyka Podkarpacka 
www.informatykapodkarpacka.pl

„Wsparcie dla tworzenia i rozwoju 
Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra
Budowlanego Innowator”, Staropolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa
www.eic.siph.com.pl szkolenia oraz propozycje 
współpracy
„Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka”
Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej; WyŜsza 
Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w 
Rzeszowie www.wsiz.rzeszow.pl

WaŜne! Na całe działanie I.4 zostały 
jeszcze pieniądze.

MoŜliwy konkurs jeszcze w 2009 roku!

Nowy harmonogram – styczeń 2010

I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów
– rodzaje działań

Dofinansowanie będzie udzielane koordynatorowi na 
tworzenie i rozwój klastra, na realizację działań
związanych z:
organizacją i funkcjonowaniem biura klastra; 
opracowywaniem dokumentów operacyjnych klastra, w tym strategii rozwoju, strategii 
marketingowych, zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej klastra monitorowaniem 
efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach klastra; 
projektowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych, portali, wortali, serwisów i stron 
internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu
promocją i pozyskiwaniem nowych uczestników klastra, identyfikowaniem nowych 
inicjatyw klastrowych
organizacją spotkań tematycznych członków klastra, seminariów, konferencji 
promujących potencjał klastra, stymulujących rozwój klastra, powiązań między 
klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce Wschodniej
organizacją zagranicznych misji branŜowych
podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności klastra poprzez zakup licencji, wyników 
badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, patentów i nieopatentowanej wiedzy 
technicznej
opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych 
dotyczących klastra, rozwoju idei klasteringu w Polsce Wschodniej

I.4.3 tworzenie i rozwój klastrów
– rodzaje działań

Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie:
Koordynator klastra na tworzenie i rozwój klastra, obejmującego co najmniej 5 
przedsiębiorców, co najmniej 1 jednostkę naukową i co najmniej 1 podmiot działający na 
rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, mających siedzibę, lub w przypadku 
osoby fizycznej miejsce zamieszkania, na terenie co najmniej 2 województw Polski 
Wschodniej, który spełnia łącznie następujące warunki 
jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub jednostką naukową, w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2008, Nr 169, poz.1049) lub podmiotem działającym na 
rzecz innowacyjności
prowadzi działalność w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na 
rzecz współpracy przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju 
gospodarczego oraz podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności, a takŜe 
z jednostkami naukowymi
posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z 
zadaniami realizowanymi przez IP PO RPW, o których mowa w Ustawie;
dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na 
rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra; 
złoŜył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu; 
udokumentuje pełnienie roli koordynatora klastra objętego wnioskiem o udzielenie 
wsparcia na tworzenie i rozwój klastra. 
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I.4.4 współpraca w zakresie tworzenia polityki 
rozwoju

Działanie przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego z 
minimum dwóch województw
Z punktu widzenia przedsiębiorcy waŜne działanie – docelowo 
powstanie więcej źródeł wiedzy na temat wdraŜanych środków z UE 
dedykowanych Polsce Wschodniej

Nabór: 20 kwietnia – 30 czerwca 2009
6 wniosków złoŜonych, a 5 zatwierdzonych do udzielenia wsparcia 
(stan na dzień 19.10.2009)
Wnioskodawcy:

Gmina Narol
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Gmina Miasto Ełk
Gmina Miasto Elbląg
Gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec

I.4.4 współpraca w zakresie tworzenia polityki 
rozwoju – zgłoszone projekty

Gmina Narol „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki 
Roztocza” (wartość projektu: 511 790,00 PLN)

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski „Wspólne działania promocyjne 
miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny 
rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego” (wartość
projektu: 228 282,00 PLN)

Gmina Miasto Ełk „Platforma Współpracy – EGO SA” (wartość
projektu: 2 996 943,00 PLN)

Gmina Miasto Elbląg „ Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów 
zrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast 
wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk”
(wartość projektu: 1 mln PLN)

Gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec „Razem dla Polski Wschodniej”
(wartość projektu: 572 165,00 PLN)
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III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i 
targowej

Wyłącznie projekty indywidualne w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i 
warmińsko-mazurskim
Dla województwa podkarpackiego i podlaskiego przewidziany jest tryb konkursowy według 
harmonogramu z lipca 2008
Dokumentacja nadal znajduję się w Instytucji Zarządzającej (od marca 2009) – tryb 
konkursowy?

Działanie nie jest bezpośrednio skierowane do przedsiębiorców, ale będzie ich 
wspierać
Celem jest: Stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju turystyki kongresowej i 
targowej 

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka 
Wystawienniczo-Kongresowego
Augustowskie Centrum Kongresowo – Targowe „Dom Zdrojowy”

III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i 
targowej - projekty

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-
Wystawienniczego w Lublinie (Koszt inwestycji: 16,67 mln Euro;Termin
realizacji: 2010-2012)

Lubelskie Centrum Konferencyjne
Beneficjent: Samorząd Województwa Lubelskiego
Celem projektu jest funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdraŜanie 

programów i projektów słuŜących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów 
Polski Wschodniej.
Zakres projektu:

budowa obiektu wielofunkcyjnego, składającego się z: części konferencyjnej, części 
wystawienniczej,
- centrum turystyki i promocji,
- części administracyjno – biurowej,
- garaŜe, magazyny i archiwum.

Koszt inwestycji 21,47 mln Euro;Termin realizacji: 2010-2012

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako 
Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego (Koszt 
inwestycji 46,23 mln Euro;Termin realizacji: 2009-2014)

Augustowskie Centrum Kongresowo – Targowe „Dom Zdrojowy” (Koszt 
inwestycji: 26,76 mln Euro;Termin realizacji: 2009-2012 )
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Projekty indywidualne

Planowane jest stworzenie 

spójnej trasy rowerowej 

o długości ok. 2000 km
biegnącej z Podkarpacia 

na Warmię i Mazury

Działanie I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie 

instrumentów inŜynierii finansowej

Działanie wdraŜane będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 

projektu pn. „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania 

zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych

w Polsce Wschodniej”. 
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Otwarcie Programu Promocji Gospodarczej 
Polski Wschodniej (I.4.1)

Beneficjent: Polska Agencja Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych SA
Obejmie wszystkie województwa 
makroregionu

Projekt obejmuje:
Promocję wizerunkową Polski 
Wschodniej
Promocję bezpośrednią potencjału 
gospodarczego Polski Wschodniej 
wśród potencjalnych inwestorów, 
zarówno polskich i zagranicznych oraz 
firm zainteresowanych intensyfikacją
współpracy gospodarczej

Czas realizacji: 2009-2015

Uroczystość otwierająca 
realizację projektu Program 
Promocji Polski Wschodniej
24 września 2009 w Warszawie
Źródło:  www.polskawschodnia.gov.pl

Otwarcie Programu Promocji Gospodarczej 
Polski Wschodniej (I.4.1) – główne załoŜenia

zwiększenie napływu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych do 
makroregionu;

zainteresowanie polskich firm 
inwestycjami w Polsce Wschodniej;

pobudzenie eksportu produktów oraz 
usług z Polski Wschodniej;

rozwój turystyki biznesowej w 
makroregionie.

Uroczystość otwierająca 
realizację projektu Program 
Promocji Polski Wschodniej
24 września 2009 w Warszawie
Źródło:  www.polskawschodnia.gov.pl

98 mln na wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców w Programu Rozwój Polski Wschodniej

W ramach działania I.2
Reporęczenie szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty 
wsparcia funduszy poręczeniowychw Polsce Wschodniej

Środki przeznaczone na zwiększenie dostępności MSP do zewnętrznych źródeł finansowania
Realizacja 2009-2015
BGK utworzył we IX.2009 specjalny fundusz
Konkurs ofert dla funduszy poręczeniowych z terenu 5 województw objętych programem –
rozstrzygnięcie do końca 2009

98 mln na atrakcyjne instrumenty finansowe oferowane przez dokapitalizowane fundusze 
poręczeniowe
Wzmocnienie wiarygodności przedsiębiorców wobec sektora bankowego
Pierwsze środki finansowe dla MPS, czyli „reporęczenia” zostaną uruchomione na początku 
2010
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Promowanie zrównowaŜonego rozwoju 
turystyki (V.1) – waŜne dla sektora 
turystycznego 

Beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna
Do 6 kwietnia 2009 moŜna było składać wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu 
konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i kreacji 
kampanii multimedialnej promującej atrakcyjność
turystyczną wschodnich województw Polski”

3 tury dialogu konkurencyjnego (29 maja, 10 i 23 czerwca)

konsorcjum

Pogłębiona charakterystyka priorytetowej grupy marketingowej

KLUCZOWE SEGMENTY TURYSTÓW KRAJOWYCH

RODZINNY TOWARZYSKI
POSZUKIWACZ 

INNOŚCI AKTYWNY
• Preferują miejsca mniej 

popularne, autentyczne
• Wybór miejsc determino-

wany przez hobby/pasje
• Starają się jeździć w róŜne 

miejsca
• Kierują się chęcią poznania 

nowych miejsc i kultur

• DuŜa ilość i róŜnorodność
miejsc do zwiedzenia

• Przystępne ceny
• „Klimatyczność” miejsca
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• Preferują czynne formy 
wypoczynku blisko natury

• Atrakcje istotniejsze od 
samego miejsca wyjazdu

• Lubią niepowtarzalne 
atrakcje turystyczne

• Istotna rola rekomendacji 
znajomych

• DuŜa ilość moŜliwości 
aktywnego spędzenia czasu

• RóŜnorodna i ciekawa 
przyroda

• Nocleg mniej istotny (oprócz 
rodzin z dziećmi)

• Najistotniejszy czas 
spędzony z rodziną

• Szukają balansu między 
aktywnością a relaksem

• Preferują ciszę i spokój
• MoŜliwość połączenia 

zabawy z edukacją (dzieci)
• Sprawdzone miejsca

• Oczekiwany przyzwoity 
standard noclegowy (dzieci), 
komfort dojazdu i wyŜywienia

• Zaplecze turystyczne dla 
dzieci (place zabaw etc) + 
inne atrakcje (np. mini-zoo)

• Przyroda mniej istotna

• Dobra zabawa w gronie 
przyjaciół i znajomych

• Miejsce pobytu mniej 
istotne od towarzystwa

• Spontaniczny charakter 
decyzji wyjazdowych

• Preferują aktywne sposoby 
spędzania czasu

• Ogólnie niskie wymagania 
odnośnie miejsc pobytu �
istotniejsze jest 
towarzystwo znajomych

• Przystępność cenowa ma 
znaczenie
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Gdzie szukać informacji?

UŜyteczna wyszukiwarka dotacji (poradnik Beneficjenta)

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego – aspekty związane z turystyką

BLOK III
12.45-15.00
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013

Cel Główny RPO WP 

wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 
oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. 

Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje 
strukturalne słuŜące m.in. 
- wzmacnianiu dostępności regionu, 
- podnoszeniu jego konkurencyjności, 
- wspieraniu innowacyjności, 
- poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego,
- podnoszeniu poziomu edukacji.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013

Departament Wspierania Przedsiębiorczości 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

siedziba departamentu:  
ul. Hanasiewicza 17, 

Rzeszów
tel. 017 747 64 70, 
fax 017 747 64 14, 

e-mail dwp@podkarpackie.pl, 

adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 
ul. Grunwaldzka 15, 

35-959 Rzeszów.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013

RPO WP 2007-2013 
KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Cel główny:
Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej 
na wiedzy.

Cele szczegółowe:
� wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do

zewnętrznych źródeł finansowania,

� rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu,

� stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego
w regionie oraz transferu wiedzy,

� zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej.

RPO WP 2007-2013
Działanie 1.1 schemat B
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

� bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw  m.in. na: 

- inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy 
oraz zakup patentów i nowych technologii,

- inwestycje z zakresu informatyzacji, a takŜe zastosowania i wykorzystania 
technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i 
komunikacyjnych (ICT),

- inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania 
przedsiębiorstwa,

- inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia 
usług, a takŜe unowocześnienia wyposaŜenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności gospodarczej,
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RPO WP 2007-2013
Działanie 1.1 schemat B

- wdraŜanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdraŜanie i 
stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – (z wyłączeniem 
przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdroŜenia i 
zgodności z unijnymi dyrektywami), 

- inwestycje z zakresu zarządzania jakością,

� tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. poprzez wsparcie wspólnych 
inwestycji i działań marketingowych firm,

� usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.

RPO WP 2007-2013
Działanie 1.1 schemat B

Beneficjenci: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

� Tryb konkursowy

� Minimalna wartość projektu 20 tys. PLN wydatków kwalifikowalnych
� Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowalnych

� Minimalna kwota wsparcia - 10 tys. PLN

� Maksymalna kwota wsparcia :
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 800 tys. PLN,
Średnie przedsiębiorstwa – 1,2 mln PLN,  

� Refundacja 

RPO WP 2007-2013
Działanie 1.4 schemat B

Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

� przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych (z wyłączeniem terenów o 
powierzchni co najmniej 40 ha zgodnie z Linią demarkacyjną PO IG poddziałanie 
6.2.2),

� organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez 
wystawienniczych, lub udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach 
studyjnych,

� opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych,

� tworzenie nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej,

� promocja markowych produktów województwa,

� szkolenia i doradztwo w powiązaniu z ww. typami projektów
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RPO WP 2007-2013
Działanie 1.4 schemat B

Beneficjenci: 
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- instytucje otoczenia biznesu,
- szkoły wyŜsze,

� Tryb konkursowy / Indywidualne projekty kluczowe 

� Maksymalna kwota wsparcia 500 000 PLN.
Instytucja Zarządzająca moŜe zmienić lub wprowadzić dodatkowe limity wsparcia w 
ramach poszczególnych konkursów.

� Refundacja / ew. zaliczka 

RPO WP 2007-2013
Działanie 6
Turystyka i kultura

Typy projektów:
� obiekty infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaki, trasy turystyczne, wyciągi 

narciarskie, przystanie wodne, kąpieliska i inne formy infrastruktury słuŜące 
rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, 
informacyjną,

� obiekty słuŜące udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów
komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wieŜ widokowych, zadaszeń, 
itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną,

� punkty informacji turystycznej, kampanie reklamowe i inne działania informacyjne i
promocyjne,

� architektura zdrojowa, parki zdrojowe, pijalnie wód, domy zdrojowe oraz promocja 
produktu uzdrowiskowego,

� rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja oraz zachowanie obiektów 
dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a takŜe ich adaptacja na cele kulturalne 
lub turystyczne,

RPO WP 2007-2013
Działanie 6

� konserwacja zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, 
księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych,

� infrastruktura słuŜąca udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym 
ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp.,

� instytucje kultury wraz z otoczeniem, w tym teatry, biblioteki, ogniska artystyczne, 
muzea, domy kultury, galerie sztuki,

� monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa 
kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagroŜeń,

� tworzenie systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury 
informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej),

� wyposaŜenie słuŜące prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących 
celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
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RPO WP 2007-2013
Działanie 6

� organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów 
(wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych),

� przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych 
produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć
infrastrukturalnych),

� przystosowanie obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji 
kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu),

� tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych 
kulturowo (tylko jako element większego projektu),

� cyfrowa archiwizacja zasobów instytucji kultury.

RPO WP 2007-2013
Działanie 6

Beneficjenci: 

� jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
� jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
� parki narodowe i krajobrazowe,
� partnerzy społeczni i gospodarczy,
� organizacje pozarządowe,
� kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,
� instytucje kultury,
� Przedsiębiorcy (wyłącznie Agencje Rozwoju Przemysłu),
� zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia60,
� Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA BENEFICJENTA 

� Obowiązek realizacji projektu zgodnie z umową i jej załącznikami w 

szczególności z opisem zawartym we wniosku wraz z załącznikami. 

� Obowiązek realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego 

oraz wspólnotowego, zasadami polityk wspólnotowych. 

� Obowiązek stosowania wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 

wydanych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

� Uprawnienie do uzyskania wypłaty dofinansowania po spełnieniu 

warunków wynikających z umowy. 



49

REALIZACJA ZAŁOśEŃ PROJEKTU 

� ZałoŜenia projektu  powinny zostać osiągnięte w terminach oraz 

wartościach zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie. 

� W przypadku braku realizacji załoŜeń projektu Instytucja WdraŜająca  

analizuje indywidualnie kaŜdy przypadek biorąc pod uwagę przyczyny 

dokonanych modyfikacji w projekcie oraz ich wpływ na osiągnięcie 

zasadniczych celów przedsięwzięcia. 

TRYB WYBORU DOSTAWCÓW

� Beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w przypadku gdy wymóg jej stosowania 

wynika z ustawy. 

� Beneficjent jest zobowiązany w toku procesu wyboru dostawców 

stosować zasady: uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, 

przejrzystości oraz dołoŜyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu 

interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w 

wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w 

związku z jej realizacją.

TRYB WYBORU DOSTAWCÓW 2

� W przypadku zakupu jednego asortymentu, od jednego dostawcy, 

którego wartość przekracza 14 000 Euro istnieje obowiązek 

porównania ofert.

� W przypadku zakupów, w odniesieniu do których Beneficjent jest 

zobligowany do prowadzenia procedury porównania ofert, na etapie 

kontroli przedstawia co najmniej 3 oferty waŜne na dzień dokonywania 

zakupu, lub złoŜenia zamówienia (o ile na rynku istnieje trzech 

potencjalnych dostawców towarów, usług, lub robót budowlanych), 

złoŜonych w odpowiedzi na zapytania ofertowe skierowane przez 

Beneficjenta.
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TRYB WYBORU DOSTAWCÓW 3

� Zapytanie ofertowe zawierające: opis przedmiotu zakupu, kryteria 

oceny ofert oraz termin składania ofert Beneficjent umieszcza na 

stronie www oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym

� W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co 

najmniej trzech potencjalnych oferentów, Beneficjent otrzyma tylko 

jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną pod 

warunkiem udokumentowania wysłania przez Beneficjenta zapytania 

ofertowego.

� W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych 

dostawców towarów, usług, czy robót budowlanych, Beneficjent jest 

zobowiązany do złoŜenia oświadczenia potwierdzającego wskazany 

stan, jako załącznik do wniosku o płatność.

WYDATKI KWALIFIKUJACE SIĘ DO 
OBJĘCIA WSPARCIEM

� Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które 

są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, zostały wskazane we 

wniosku o dofinansowanie, zostały faktycznie poniesione w okresie 

kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niŜ dzień po dniu 

otrzymania potwierdzenia kwalifikowalności projektu, zostały 

zweryfikowane i zatwierdzone przez KOP, zostały prawidłowo 

udokumentowane.

� Modyfikacje zakresu rzeczowego, jego ograniczenia stanowią

nieprawidłowości, które są indywidualnie analizowane przez Instytucję

WdraŜającą. 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

� W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji projektu przed 

dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków wszystkie 

wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowane. 

� Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót 

budowlanych, lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania 

Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją

projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych oraz dokumentacji 

związanej z wyborem wykonawcy. 
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ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

� Zakończenie realizacji projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu 

rzeczowego projektu zgodnie z umową, udokumentowanie wykonania 

robót odpowiednimi protokołami odbioru, udokumentowanie dostaw i 

usług fakturami oraz innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność

realizacji z warunkami umowy, a takŜe zrealizowanie przez 

Beneficjenta pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza 

zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach 

projektu. Zakończenie realizacji projektu kończy złoŜenie wniosku o 

płatność końcową. 

ROZLICZENIE PROJEKTU

� Instytucja WdraŜająca moŜe udzielić Beneficjentowi dofinansowania w 

formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich oraz płatności 

końcowej albo zaliczek i refundacji poniesionych wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności 

pośrednich i płatności końcowej. 

� W celu otrzymania wypłaty dofinansowania Beneficjent składa wniosek 

o płatność wypełniony w Generatorze wniosków (wersja elektroniczna) 

oraz toŜsamy wniosek w wersji papierowej razem z wymaganymi  

załącznikami wskazanymi w umowie o dofinansowanie. 

PRZEPISY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

� W przypadku, gdy Beneficjent wraz z wnioskiem o dofinansowanie 

złoŜył oświadczenie, Ŝe projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko, lub na obszar/potencjalny 

obszar Natura 2000, oraz dla przedsięwzięcia przeprowadzana była 

ponowna ocena oddziaływania na środowisko, Beneficjent jest 

zobowiązany do dostarczenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, 

pozwolenia na budowę wraz z pełną, wymienioną w Wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego dokumentacją oddziaływania projektu 

na środowisko. 
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ZMIANY W PROJEKCIE

� Beneficjent nie moŜe dokonywać zmian w projekcie prowadzących do 

zmiany jego zasadniczego celu. 

� W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie 

niezwiązanych z okresem kwalilfikowalności wydatków Beneficjent jest 

zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny 

dokonania zmiany do złoŜenia wniosku o zaakceptowanie zmian.

� W przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację

działania projektu nie później niŜ 30 dni przed dniem upływu okresu 

realizacji działania Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem 

o aneks.

KONTROLE PROJEKTÓW

� Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie 

realizowanej umowy prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą, 

Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję

Audytową, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do 

przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, lub 

upowaŜnień oraz udostępnić na Ŝądanie tych instytucji oraz 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wszelką dokumentację

związaną z projektem oraz realizowaną umową.

� Kontrole mogą być przeprowadzane zarówno w siedzibie Beneficjenta, 

jak i w miejscu realizacji projektu. 

KONTROLE PROJEKTÓW

� Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom 

instytucji przeprowadzających kontrolę nieograniczonego dostępu do 

miejsc, w których realizowany jest projekt oraz dostępu do systemu 

komputerowego, a takŜe wszystkich dokumentów i plików związanych 

z projektem. 

� Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia 

stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. 



53

KONTROLE PROJEKTÓW

� Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia przedstawicielom 

instytucji przeprowadzających kontrolę nieograniczonego dostępu do 

miejsc, w których realizowany jest projekt oraz dostępu do systemu 

komputerowego, a takŜe wszystkich dokumentów i plików związanych 

z projektem. 

� Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia 

stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. 

Europejska Współpraca Terytorialna

7 Program Ramowy 
oraz Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji

Fundusze PoŜyczkowe

BLOK III
12.45-15.00

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 
2007-2013

Programy współpracy transgranicznej
zastąpią INTERREG IIIA

Programy współpracy transnarodowej 
zastąpią INTERREG IIIB

Programy współpracy międzyregionalnej 
(INTERREG IVC) zastąpią INTERREG IIIC

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 

PWT Polska-Słowacja
(beneficjentem są

m.in. Instytucje kultury)

Program dla Europy Środkowej

beneficjentem są m.in. 
organizacje turystyczne

Jest to współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym
Wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez partnerów unijnych
Z budŜetu UE przeznaczonych zostało 7,75 mld euro
Polska alokacja na realizację programów w ramach EWT to 557,8 mln euro

PWT 
Polska-Białoruś-Ukraina
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Europejska Współpraca Terytorialna

Programy, w które mogą się zaangaŜować podmioty z terenu 
województwa podkarpackiego:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013
Program sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG IV C

Program Współpracy Transgranicznej Polska –
Słowacja 2007-2013

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY 
Al. Słowackiego 56/6, 30 - 018 Kraków
tel. 012 294 60 81, tel/fax.012 294 60 87
nabor@plsk.eu
czynne w godzinach 8.15 - 16.15
Oddział w Rzeszowie, 35- 959, ul. Grunwaldzka 15 
Łukasz śyra tel.017 867 15 08  

Wstępny planowany nabór wniosków to połowa listopada 2009 roku
Beneficjenci: jst, ich związki i stowarzyszenia, jednostki samorządowe utworzone w celu 
zapewnienia usług publicznych, organizacje pozarządowe non profit

I nabór: 14.08-31.10.2008

Ogłoszenie o kolejnym naborze pojawi się na www.plsk.eu

Wśród zatwierdzonych projektów znalazło się 7 
projektów pochodzących od wnioskodawców z 
województwa podkarpackiego. 

1. Gmina Zarszyn - "Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i 
Nizna Sitnica" 
wartość całkowita projektu: 475 948,85 €
kwota dofinansowania: 404 556,53 €

2. Gmina Krosno - "Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów 
turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie" 
wartość całkowita projektu: 2 732 677,50 €
kwota dofinansowania: 2 298 288,60 €

3. Gmina Komańcza - "Dwie Cerkwie zbliŜenie kultur pogranicza Polski i Słowacji" 
wartość całkowita projektu: 485 150,00 €
kwota dofinansowania: 412 385,00 €

4. Gmina Miejska Jarosław - "Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego" 
wartość całkowita projektu: 447 284,30 €
kwota dofinansowania: 380 191,66 €

5.Gmina Besko - "Budowa i modernizacja Polsko - Słowackich domów kultury w Gminie Besko i 15 miejscowościach 
Mikroregionu Koszkovce" 
wartość całkowita projektu: 1 796 818,55 €
kwota dofinansowania: 1 527 295,75 €

6. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - "Analiza-integracja-sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa 
Podkarpackiego i Kraju preszowskiego" 
wartość całkowita projektu: 301 490,00 €
kwota dofinansowania: 256 266,50 €

7. Gmina Miejska Jarosław - "Sieć Miast Euroregionu Karpackiego" 
wartość całkowita projektu: 259 332,00 €
kwota dofinansowania: 220 432,20 €
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Przykłady rekomendowanych projektów do 
dofinansowania po pierwszym naborze (14.08-31.10.2008)

„Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w 
turystyce w oparciu o zrównowaŜony rozwój środowiska”
Partner wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia”
872 801,67 euro
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2008
Cele projektu to m.in.:

poprawa jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług 
turystycznych, szkoleniom branŜy turystycznej)
promocja zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza;
poprawa przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo 
- turystycznych 

stworzenie polsko - słowackiej oferty turystycznej.

KONTAKT: tel.017 852 85 26
www.procarpathia.pl
info@procarpathia.pl

Przykłady rekomendowanych projektów do 
dofinansowania po pierwszym naborze (14.08-31.10.2008)

„Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej 
poprzez utworzenie transgranicznej sieci 
produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i 
Presovie”
Dofinansowanie w wysokości 2,3 mln euro – 84% 
wartości całego przedsięwzięcia
Planowane inwestycje:

Park Przygody w Krośnie
Modernizacja wyciągu narciarskiego w 
Czarnorzekach
Przebudowa sztucznego lodowiska w Svidniku
Budowa Centrum Linowego w Presovie

Stworzenie oferty programowej dla turystów
Szkolenia dla animatorów i instruktorów sportów 
zimowych i letnich
Program promocji sieci produktów turystyki 
aktywnej
Strategia Rozwoju Sieci Produktów Turystyki 
Aktywnej

Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
Planowany nabór listopad 2009
12 listopada 2009 we Lwowie odbędzie się konferencja 
otwierająca. Będzie to teŜ szkolenie nt. pierwszego 
naboru dla potencjalnych beneficjentów
Aktualnie kilka dokumentów do pobrania
Dokumenty konkursowe w trakcie opracowywania
Trwają negocjacje a partnerami ukraińskimi i 
białoruskimi w ramach Wspólnej Grupy Roboczej
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru 
przygranicznego Działanie 1.2 Rozwój turystyki
Beneficjenci: m.in. Organizacje edukacyjne, kulturalne, 
badawcze i naukowe; euroregiony; organizacje lokalne 
(w tym sieci współpracy) zaangaŜowane w regionalną
współpracę i integrację

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY 
Domaniewska 39a
02 - 672 Warszawa
Tel. 022 398 97 60 
Fax. 022 201 97 25
cpe@cpe.gov.pl
http://www.cpe.gov.pl
http://www.pl-by-ua.pl
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INTERREG IV C
Beneficjentami mogą być organizacje turystyczne, agencje rozwoju regionalnego
III nabór wniosków zostanie ogłoszony
Koniec 2009 – dla projektów kapitalizacyjnych (przenoszenie i i wykorzystywanie dobrych praktyk 
w RPO oraz mieć wpływ na obecny etap wdraŜania funduszy europejskich; powinny trwać 2 lata
Po analizie projektów zatwierdzonych w I i II naborze zostanie zorganizowany nabór projektów 
inicjatyw regionalnych

Gdańsk uczestniczy w projekcie jako miasto „uczące się”
Cele projektu m.in.:

Zwiększenie udziału chodzenia, jeŜdŜenia rowerem, 
wspólnych dojazdów samochodem
Rozszerzenie, pogłębianie i promowanie najlepszych 
praktyk w zarządzaniu mobilnością

Termin realizacji 2008-2011
„miasta zaawansowane” a „miasta uczące się”

Kredyt technologiczny (Bank Gospodarstwa 
Krajowego)

Mikroprzedsiębiorcy, średni i mali 
przedsiębiorcy
BudŜet działania: 409.000.000 euro
Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowaniu projektów w 2009 r 
to 200.000.000 PLN
Wnioski moŜna składać od 1 lipca 
za pośrednictwem banków 
kredytujących
Nabór w trybie ciągłym do 
wyczerpania alokacji rocznej

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru 
wniosków pojawi się na 
www.bgk.com.pl po osiągnięciu 
poziomu 90% danej alokacji
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Podsumowanie – jak szukać informacji?

NajwaŜniejsze strony www do śledzenia przez przedsiębiorców, 
ośrodki  kultury oraz organizacje turystyczne

www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.ewt.gov.pl – Europejska Współpraca Terytorialna(współpraca w wymiarze 
transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym)
www.cpe.gov.pl Centrum Projektów Europejskich (informacje o programach 
transgranicznych i międzyregionalnych)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.si.podkarpackie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_pl.htm Europejski Portal dla MSP

www.plsk.eu
www.procarpathia.pl
www.pl-by-ua.pl
www.bgk.com.pl

7 Program Ramowy

Kompleksowy program zarządzany przez Komisję Europejską
Obejmuje wszystkie środki finansowe UE przeznaczone na badania
W latach 2007-2013 udostępnionych zostanie w sumie 50 mld euro, z 
czego 15 proc. Do wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa

Szczegółowe informacje na Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym 
Badań i Rozwoju http://cordis.europa.eu/

Wiedza to kluczowy element strategii lizbońskiej, której celem jest 
uczynienie z UE „najdynamiczniejszej na świecie gospodarki 
opartej na wiedzy”
TRÓJKĄT WIEDZY: badania, edukacja oraz innowacja 

7 Program Ramowy: programy szczegółowe

Współpraca

Uniwersytety, przemysł,
Ośrodki badawcze, władze 

Rządowe w UE

Pomysły

Inicjowane przez 
naukowców

„badania pionierskie”

Ludzie

Program słuŜący rozwojowi
kariery naukowej 

MoŜliwości

Stymulacja moŜliwości w 
zakresie badań i innowacji 

w całej Europie
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7 Program Ramowy: MŚP a Współpraca

Działania wspierające MŚP w ramach programu „MoŜliwości” mają z 
załoŜenia spełniać potrzeby sektora prywatnego i rozwijać jego 
potencjał w zakresie innowacji

Głównie dla MŚP prowadzących badania naukowe
Obszary o szczególnym znaczeniu dla MŚP określone będą w 
programach prac w ramach poszczególnych tematów

Działania na rzecz MŚP to pomoc w zlecaniu badań na zewnątrz, 
zwiększaniu wysiłków badawczych, zdobywaniu know how w 
dziedzinie technologii, poszerzaniu ich sieci oraz lepszym 
wykorzystaniu wyników badań
MoŜna wyróŜnić 2 zasadnicze systemy finansowania:

Badania na rzecz MŚP - wspieranie niewielkich grup innowacyjnych MŚP w 
rozwiązywaniu wspólnych bądź uzupełniających się problemów w zakresie technologii; 
Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP - wspieranie stowarzyszeń i grup MŚP w 
opracowywaniu technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP 
w określonych sektorach łańcucha wartości.

Turystyka w 7 PR
PART SA w sierpniu 2009 zaprezentował swoją działalność oraz pomysły na projekty 
w zakresie badawczym i innowacyjnym dla turystyki
Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego z Warszawy
Aktualnie nie ma tematów poświęconych turystyce
MoŜna zwrócić się do KE z propozycją tematów
Tematy mogą zgłosić pracownicy KPK – delegaci i eksperci w KE
Trzeba udowodnić i przekonać KE, Ŝe zgłaszane tematy są kluczowe dla rozwoju 
Europy

Projekty muszą mieć charakter międzynarodowy!!!

Wykorzystanie aktualnie dostępnych oraz nowych rozwiązań technologicznych 
w turystyce np. 

• Mobilny przewodnik po Łodzi oparty o fotokody
• Współpraca z firmą Navigo (PPWK SA) w zakresie wykorzystania nawigacji GPS 

połączonej z dźwiękowym przewodnikiem turystycznym
• Badanie oddziaływania marek regionów europejskich na wielkość inwestycji 
w infrastrukturę turystyczną

7 PR przykładowe tytuły projektów

Inteligentny system kontroli do duŜych prędkości i wielofunkcyjne 
badania MEMS i MOEMS 
Podstawy XML - bezpieczne przetwarzanie dynamicznych danych w 
Internecie 
MEMS zegary atomowe na czas, częstotliwość kontroli i komunikacji 
Zbiorowe emocje w cyberprzestrzeni 
W kierunku bezpiecznej i skutecznej immunoterapii przeciw 
zagraŜającym Ŝyciu alergiom pokarmowym
Europejskie badania w celu ustalenia biomarkerów ludzkiego starzenia 
Koordynacja na szczeblu europejskim w dziedzinie badań i rozwoju 
akceleratora 
Identyfikacja europejskiego dziedzictwa kulturowego (CHIC)

źródło informacji:
www.kpk.gov.pl
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Program ramowy na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP)

Ma charakter uzupełniający w stosunku do 7PR i innych programów 
Wspólnoty Europejskiej
Skonstruowany jest wokół trzech głównych bloków działań
„Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji” skupiony jest na 
MŚP
Zapewnia lepszyc dostęp do środków fianansowych oraz świadczenie 
na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu
Zachęca do lepszego i szerszego wykorzystania technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
Wspomaga rozwój społeczeństwa informacyjnego
Promuje wzmoŜone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność
energetyczną

http://ec.europa.eu/cip

??

Co jest najwaŜniejsze dla nas?

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wdroŜenia 
instrumentów finansowych, które będą
sukcesywnie udostępniane w bieŜącym roku. 
Instrumenty te przeznaczone są dla spółek etapach rozwoju: 

tych w fazie zaląŜkowej, 
rozpoczynających działalność, 
będących w fazie ekspansji
czy teŜ przenoszenia własności. 

"Enterprise Europe Network": Sieć ośrodków oferujących 
usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje
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Banks

Venture capital 
Fund

EU 
budget

SMEs

SMEs

Invests

Invests

Lends

Provides 
funds

Guarantee Society

Co-Guarantees

Unijne instrumenty finansowe

Usługi dla przedsiębiorców

600 organizacji partnerskich w 40 krajach
Usługi bezpłatne:

Informacja i doradztwo
Szkolenia
Poszukiwanie technologii
Kojarzenie partnerów
Audyty technologiczne
Spotkania firm i misje gospodarcze

KONTAKTKONTAKT
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
Tel. (17) 867 62 33  www.rarr.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 7 A, 35-060 Rzeszów,
Tel. (17) 852 49 75  http://een.spp.org.pl

www.een.org.pl

Fundusze poŜyczkowe
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Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje system bankowy za jedyne 
źródło finansowania zewnętrznego 
Brak wiedzy o innych formach finansowania  instytucji pozabankowych

BARIERY W DOSTĘPIE DO FINANSOWANIA I KAPITAŁU

brak historii kredytowej

wymagany wysoki poziom udziału własnego

wysoki poziom prawnych zabezpieczeń kredytu

wyłączenia branŜowe i podmiotowe

skomplikowane procedury

brak akceptacji większego poziomu ryzyka

decyzyjność na szczeblu centralnym

Usługi finansowe funduszy poŜyczkowych

stan na 31 grudnia 2008

71 Funduszy PoŜyczkowych

Kapitał - 946,4 mln zł

Od początku działalności: 

171,3 tys. poŜyczek

o wartości 2.816,7 mln zł

FUNDUSZE POśYCZKOWE W POLSCE

W 2008 roku 

przedsiębiorcy pozyskali 

blisko 20 tys. poŜyczek 

na kwotę 440 mln zł, 

utworzonych zostało ok. 6 tys.

nowych miejsc pracy.

FUNDUSZE POśYCZKOWE W POLSCE
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By starać się o poŜyczkę w funduszu wystarczy mieć

zarejestrowaną działalność gospodarczą

(tylko niektóre fundusze wymagają 3-miesięcznego staŜu w 

prowadzeniu działalności).

DLACZEGO FUNDUSZE POśYCZKOWE MOGĄ
KONKUROWAĆ Z BANKAMI?

DLACZEGO jeszcze?

PoŜyczka bez ukrytych opłat.

Jednorazowa prowizja.
Brak opłaty za wcześniejszą spłatę poŜyczki.
Czas od złoŜenia kompletnego wniosku do wypłaty pieniędzy to nie dłuŜej 
niŜ 2 tygodnie.

Zabezpieczenia poŜyczki stosowane przez 
fundusze 

Majątek trwały przedsiębiorcy
Hipoteka
Poręczenie osoby fizycznej
Poręczenie funduszu poręczeń kredytowych

Biznesplan/ informacja o przedsięwzięciu – jeden z dokumentów 
wymaganych przez fundusze poŜyczkowe
Pomoc świadczą punkty konsultacyjne w PARP
7 punktów konsultacyjnych w województwie podkarpackim
W Przemyślu jest to Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Pełna lista na www.parp.gov.pl

TO BYŁ SEN…

Miasteczko Westernowe

„Kansas City”

pod Grudziądzem

POśYCZKA – SPOSÓB NA REALIZACJĘ POMYSŁÓW

Przykład z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu 
PoŜyczkowego sp. z o.o. 
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PROBLEMY

• biurokracja

• długi czas oczekiwania na 

dokumenty, decyzje

• młoda firma

• brak historii finansowej

• sezonowość działalności

podwyŜszająca ryzyko

Droga do sukcesu

sprawna obsługa
decyzje podejmowane na 
miejscu
warunki preferencyjne w 

porównaniu z oferowanymi 
przez banki
otwartość na młodych 

przedsiębiorców

Styczeń 2008

PoŜyczka z KPFP – 120 000 zł

Wkład przedsiębiorcy – 30 000 zł

Za pieniądze z poŜyczki powstała baza 

noclegowa na ponad 50 osób.

Droga do sukcesu

???

??
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Kategoria Beginners

Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. :

pomysł

sposoby przezwycięŜania trudności

wykorzystanie umiejętności własnych

umiejętność pozyskiwania finansów

Listopad`2008 - WYRÓśNIENIE W KONKURSIE 
MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU

Droga do sukcesu

Budowa amfiteatru do pokazów 
westernowych na ok. 1000 widzów

Druga poŜyczka z Kujawsko-
Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego 
– na dalszą rozbudowę bazy 

noclegowej 

przystosowanie miasteczka dla osób 
niepełnosprawnych (szerokie 
podjazdy dla wózków inwalidzkich, 
toaleta 

piętrowy sklep kowbojski

druga ulica z nowymi budynkami i 
atrakcjami

Nowe inwestycje

Dziękujemy za uwagę
Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA

Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22/860-67-80

dagmara.gruszka@part.com.pl
magdalena.dec@part.com.pl


