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Fundusze Europejskie 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 – 2013) 
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 

 
Schemat 1.1 A2 Dotacje  inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową 
i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu 
turystyki). 
 
Ze środków działania wspierane będą inwestycje: 
  w ruchome środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z: 
      - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 
      - rozbudowa istniejącego przedsiębiorstw,  
      - dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów, 
      - zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.    
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Wykluczone z możliwości wsparcia będą projekty zawierające elementy budowy bądź 
modernizacji budynków lub budowli.  
 
Beneficjenci:  
 mikroprzedsiębiorstwa      prowadzące    działalność    gospodarczą   powyżej   2 lat  
        (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
        Gospodarczej lub wpisu do KRS do dnia złożenia   wniosku) 
  mali i średni przedsiębiorcy. 
 
Środki  przeznaczone na dofinansowanie projektów: 
-   10 mln euro 
 
Minimalna i maksymalna wartość projektu: 
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 tys. zł  
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi poniżej 8 mln zł   
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Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 
- do 60 % dla małych i mikroprzedsiębiorstw, 
- do  50 %  dla średnich przedsiębiorstw. 

 
Dla wydatków związanych z pracami przygotowawczymi  i usługami  doradczymi 
związanymi z przygotowaniem nowej inwestycji  do 50 % wydatków kwalifikowanych. 
 
Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross – financing do: 
- 35% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw, 
- 45 % wydatków kwalifikowanych dla mikro o małych przedsiębiorstw. 
 
Rozpoczęcie realizacji projektu: 
- po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie. 
Zakończenie realizacji projektu: 
- do 31 marca 2015 r.   
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Rozpoczęcie naboru wniosków: 
11 lutego 2014 r. o godz. 8:00 
 
Zakończenie naboru wniosków: 
po osiągnięciu 250 % alokacji przewidzianej na ten nabór, nie później niż do  28.02.2014 r. 
 
Szczegółowe informacje nt naboru: 
 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul. Strzegomska 2-4, Wrocław 
tel. 71 776-58-12. 776-58-13 
e-mail: info.dip@umwd.pl 
www.dip.dolnyslask.pl    

 

mailto:info.dip@umwd.pl
http://www.dip.dolnyslask.pl/


Dolnośląski Fundusz Powierniczy 
(Inicjatywa Jeremie) 

 
www.dfp.info.pl 

 

Kto może otrzymać wsparcie? 

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

• podmioty rozpoczynające działalność w tym również absolwenci, 

•  podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń  

   o wystarczającej wartości. 
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http://www.dfp.info.pl/
http://www.dfp.info.pl/
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Na jaką działalność można uzyskać pożyczkę? 
 

• finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub 

modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych 

• tworzenie nowych miejsc pracy 

• wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 

• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym również zakup środków 

transportu 

• inne cele przyczyniające się do rozwoju MSP 
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Produkty finansowe oferowane przedsiębiorcom 

 

 Lp. Parametr Wartość 

1. kwota pożyczki do 1 700 000 PLN 

2. okres finansowania maksymalnie  5 lat 

3. oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych od 4,5 % p.a. 

  oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis od 1,50 % p.a. 

4. prowizja / opłaty dodatkowe od 0,0 % wartości 
pożyczki 

5. karencja w spłacie do 6 miesięcy 
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Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:  
 
- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
- finansowanie celów konsumpcyjnych, 
- spłatę pożyczek i kredytów, 
-spłatę zobowiązań publiczno – prawnych.  

Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach DFP 
 
 zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców 
z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz 
instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; 

 
 korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów. 
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Budżet unijny – 996,8 mld EUR 
 
Alokacja Polityki Spójności w budżecie unijnym – 325,1 mld EUR  
Alokacja dla Polski wyniesie 72,9 mld EUR  

 
Wnioski: 
 
 Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld) 
 Polska największym beneficjentem PS w latach 2014-2020,  
 Alokacja PS per capita – Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT  
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Główny wskaźnik Europa 2020: 

3% PKB Unii powinno być inwestowane w B+R+I 

WKŁAD POLITYKI SPÓJNOŚCI  W  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Główne wskaźniki Europy 2020 

• emisja gazów cieplarnianych na poziomie niższym o 20% od poziomu w 1990 r. 

• 20% energii ze źródeł odnawialnych 

• 20% wzrost efektywności energetycznej 



 
 

 
 

Fundusze Europejskie 2014-2020 

Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie  

współpracy sektora nauki i gospodarki 

Wzrost jakości prowadzonych prac w B+R 

(w sektorze nauki i przedsiębiorstw) 
Zwiększenie wykorzystania wyników prac 

badawczo-rozwojowych w gospodarce 

• zwiększenie potencjału kadry sektora 

B+R, 

• rozwój nowoczesnej infrastruktury 

badawczej, 

• rozwój infrastruktury badawczo-

rozwojowej przedsiębiorstw), 

• umiędzynarodowienie polskiej nauki. 

• wspieranie przedsięwzięć badawczych 

przedsiębiorstw i jednostek naukowych, 

• zwiększenie poziomu wdrażania wyników 

badań naukowych i innowacyjnych 

rozwiązań w gospodarce, 

• wzrost jakości usług IOB, poprawa 

funkcjonowania klastrów, ułatwienie 

dostępu do kapitału, itd.). 

Planowane nakłady PS rzędu 9,7 mld euro 

Innowacyjność 
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Technologie informacyjno-komunikacyjne  

Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce i 
społeczeństwie 

Zapewnienie dostępu do 
sieci 

szerokopasmowych 

Wzmocnienie 
zastosowania TIK w 

usługach publicznych 

Wzmocnienie 
zastosowania TIK w 

MŚP 

Wzrost korzystania z 
TIK, w tym w grupach 

zagrożonych 
wykluczeniem 

cyfrowym 

• budowa sieci 

szerokopasmowych 

•  rozwój e-usług, 

•  udostępnianie 

zasobów 

publicznych 

• poprawa funkcjonowania i 

organizacji procesów 

zarządczych w 

przedsiębiorstwach, 

• wsparcie zastosowania 

TIK w produkcji i 

usługach, 

• wsparcie z zakresu e-

handlu. 

• wsparcie na rzecz 

zwiększenia 

kompetencji 

cyfrowych, 

• wsparcie e-

integracji. Planowane nakłady PS rzędu 3,5 mld euro 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa  

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Wzrost skali działalności przedsiębiorstw 

Wzrost produktywności przedsiębiorstw 

Dywersyfikacja działalności i nowe modele 
biznesowe 

  

• zwiększenie inwestycji rozwojowych 

przedsiębiorstw, 

• zwiększenie oferty wsparcia początkowej 

fazy rozwoju przedsiębiorstwa 

 
• wzrost wykorzystania innowacji, w tym 

innowacji procesowych i produktowych, 

• wzrost wydajności pracy i efektywności 

produkcji  

 

• wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, 

• wzrost współpracy pomiędzy firmami, 

• poprawa funkcjonowania i organizacji 

procesów zarządczych w firmach, 

• zwiększenie adaptacyjności 

przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej. 

 
 

Planowane nakłady PS rzędu 4,1 mld euro  
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Gospodarka niskoemisyjna  

Zmniejszenie emisyjności gospodarki (CO2) 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
gospodarki 

Obniżenie emisji generowanych przez 
transport w aglomeracjach miejskich 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii 

• efektywne wykorzystanie (budynki 

publiczne i mieszkalne, przedsiębiorcy, 

infrastruktura komunalna), 

• efektywny przesył (smart grid, sieci 

ciepłownicze), 

• efektywne wytwarzanie (kogeneracja) 

 

 

• produkcja energii z OZE, 

• sieci dla OZE, 

• przemysł urządzeń dla OZE.  

 

 Planowane nakłady PS rzędu 6,8 mld euro  
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Zatrudnienie i mobilność pracowników na rynku 

Efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy 

Poprawa adaptacyjności osób aktywnych 
zawodowo i pracodawców, w tym w 

szczególności przedsiębiorstw 

Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy 

Poprawa zdrowia zasobów pracy 
• wzrost mobilności zawodowej i 

terytorialnej pracowników, 

• upowszechnienie elastycznych 

form zatrudnienia, 

• budowanie trwałych przewag 

konkurencyjnych przedsiębiorstw, 

• poprawa jakości podejmowanej i 

prowadzonej działalności, 

• poprawa jakości zarządzania 

przedsiębiorstwami MMSP, 

• wspieranie pracodawców 

przechodzących procesy 

modernizacyjne i adaptacyjne.  

 

 

• poprawa dostępu do 

profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej powrót do 

pracy, 

• eliminowanie 

zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy.  

 

 

• wspieranie osób znajdujących 

się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku, 

• zwiększenie dostępu do opieki 

nad osobami zależnymi, 

• wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości (w tym 

samozatrudnienie i nowe 

miejsca pracy), 

• podniesienie efektywności 

działań instytucji rynku pracy 

Planowane nakłady PS rzędu 4,4 mld euro 
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Alokacja na cele tematyczne 



Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR 

Fundusze Europejskie 2014-2020 

Krajowe programy operacyjne 
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Cele tematyczne  

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR) 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych(EFRR) 
3. Podniesienie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i 

akwakultury (EFRR) 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (EFRR) 
5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

(EFRR) 
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów (EFRR) 
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (EFRR) 
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (EFS i EFRR) 
9. Wspieranie włączenia społecznego (EFS i EFRR) 
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS i EFRR) 
11. Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez 

wzmacnianie potencjału administracji publicznej oraz służb publicznych wdrażających 
EFRR i EFS (EFRR i EFS) 
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Plan finansowy Programu w podziale na osie priorytetowe 
  Podstawa wyliczenia wkładu 

Unii(całkowite koszty kwalifikowalne 

lub publiczne  koszty kwalifikowalne) 

Oś priorytetowa 1   Przedsiębiorstwa i innowacje EFRR 338 352 000 

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne EFRR 28 196 000 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna EFRR 289 009 000 

Oś priorytetowa 4   Środowisko i zasoby EFRR 140 980 000 

Oś priorytetowa 5 Transport EFRR 394 744 000 

Oś priorytetowa 6  Infrastruktura spójności społecznej EFRR 162 127 000 

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Edukacyjna EFRR 56 392 000 

Oś priorytetowa 8  Rynek pracy EFS 256 032 000 

Oś priorytetowa 9  Włączenie społeczne EFS 121 920 000 

Oś priorytetowa 10 Edukacja EFS 152 400 000 

Pomoc techniczna EFS 79 248 000 

RAZEM - 2 019 400 000 
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OŚ PRIORYTETOWA I 
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE 

 

Cel ogólny  Osi Priorytetowej 
Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu  w oparciu o badania i rozwój, 

innowacje oraz nowe rozwiązania dla  przedsiębiorstw 
 

 

  

 

 

Priorytety inwestycyjne: 
 

 Wzmacnianie potencjału  B+R jednostek naukowych 
 Innowacyjne przedsiębiorstwa  
 Rozwój przedsiębiorczości 
 Internacjonalizacja przedsiębiorstw  
 Rozwój produktów i usług w MŚP  
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Priorytet inwestycyjny:  Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2)  

Kierunki wsparcia 

Wsparcie będzie się koncentrować na pracach B+R w przedsiębiorstwach, w tym prowadzonych we współpracy                

z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi (np. w obszarach innowacyjnych 

metod diagnozowania i terapii chorób cywilizacyjnych) oraz w ramach inicjatyw klastrowych, umożliwiających                          

w szczególności realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

  

Dodatkowo finansowany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa m.in. utworzenie centrów  badawczo - rozwojowych.   

  

Wsparcie przedsiębiorstw obejmować będzie także wdrożenie wyników badań naukowych/technologii oraz praw                 

do własności intelektualnej związanej  z wdrażanym produktem lub usługą. Wsparcie to może przyjąć m.in formę 

instrumentu typu „Bon na innowacje” (dla projektów do 200 tys. euro) .  

  

W ograniczonym zakresie wspierane będą projekty IOB dotyczące rozwoju niezbędnej infrastruktury 

udostępnianej przedsiębiorcom  (w tym laboratoriów) na potrzeby działalności innowacyjnej. 

  

Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych z rozwojem potencjału B+R będzie finansowanie działań związanych z 

podnoszeniem kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R, czy realizacji 

procesu innowacyjnego (cross-financing). 
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Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.1)  

Kierunki wsparcia 

Wsparcie ukierunkowane jest na tworzenie i wspomaganie rozwoju inkubatorów 

przedsiębiorczości (w tym akademickich). 

 

Możliwe będzie tworzenie nowej infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej 

infrastruktury w celu dostosowania jej do nowych funkcji gospodarczych (w tym uzbrojenie 

terenu, rekultywacja gruntów, w ograniczonym zakresie budowa/modernizacja dróg w celu 

udostępnienia ww. infrastruktury). 

  

Planuje się również wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start up), wspomagające 

uruchomienie fazy komercyjnej oraz fazy rozruchu  – obejmujące finansowanie rozwoju produktu lub 

usług jak również pierwszych działań marketingowych. Wsparcie będzie kierowane do 

nowopowstałych podmiotów w początkowym okresie ich funkcjonowania, nie dłuższym niż 12 

miesięcy). 
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Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)  

Kierunki wsparcia 

Wsparcie koncentrować się będzie na wzmacnianiu międzynarodowej współpracy 

gospodarczej przedsiębiorstw (w tym grup producentów rolno-spożywczych) oraz 

zwiększeniu ich aktywności na rynkach zagranicznych.  

  

Wspierane projekty obejmą dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych  

i misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach 

i wystawach za granicą, a także w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o 

charakterze międzynarodowym.  

  

Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na 

rynkach międzynarodowych (w tym  m.in. branż rolno-spożywczych), a także na 

wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję 

gospodarczą i turystyczną regionu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) 
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Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)  

Kierunki wsparcia 

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie istniejących mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw. Finansowane 

będą inwestycje poprawiające potencjał konkurencyjny firm, zapewniające ich rozwój.  

  

Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym 

turystycznych) lub dokonanie zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym. 

  

Wsparcie obejmować będzie również rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, sprzedaż produktów i usług  w internecie (handel elektroniczny), tworzenie i udostępnianie 

usług elektronicznych, wprowadzanie procesów ułatwiających optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa 

za pomocą rozwiązań informatycznych oraz zakup i wdrożenie rozwiązań o charakterze technicznym i 

informatycznym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych między przedsiębiorcami  

w formie elektronicznej. 

  

Pomoc o charakterze bezzwrotnym możliwa będzie wyłącznie przy tworzeniu wraz z inwestycją trwałych miejsc pracy, 

w szczególności na terenach wymagających specyficznego wsparcia np. o niskim poziomie aktywności społeczno - 

gospodarczej. 
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OŚ PRIORYTETOWA III 
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 
Cel ogólny Osi Priorytetowej 

 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii wytworzonej 

ze źródeł odnawialnych i zwiększenie  efektywności energetycznej 
 

 Priorytety inwestycyjne: 
  
 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  
 Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach  
 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym 
 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 
 Wysokosprawna kogeneracja 



Priorytet Inwestycyjny:  Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł  odnawialnych (PI 4.1) 
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Kierunki wsparcia 

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji (w 

tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np.: energii spadku wody, energii słonecznej, 

energii wiatru, energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej), mające na celu 

produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej.  

 

W ramach priorytetu finansowana będzie również infrastruktura służąca do odbioru 

wytworzonej energii. 
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Priorytet Inwestycyjny: 

 Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach (PI 4.2) 

Kierunki wsparcia 

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące modernizacji energetycznej obiektów, w tym 

także wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu  zwiększenie efektywności 

energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii, ciepła, wody, ze szczególnym uwzględnieniem 

OŹE oraz zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie 

(w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie). 
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Priorytet Inwestycyjny: Wysokosprawna kogeneracja (PI 4.7) 

Kierunki wsparcia 

Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji (również z OŹE) wraz z 

niezbędnymi przyłączeniami, jak również działania mające na celu zastąpienie istniejących 

jednostek wytwarzania energii,  jednostkami w wysokosprawnej kogeneracji. 

Potencjalni beneficjenci i 

grupy docelowe 

  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

  jednostki organizacyjne jst; 

 przedsiębiorstwa energetyczne; 
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Oś  priorytetowa  VIII  

RYNEK PRACY 
 

Cel ogólny:  
Wzrost  zatrudnienia i mobilności  pracowników.  

 
 
Priorytety inwestycyjne:  
 
  

 

 

 

 

 

 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia; 
 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy; 
 Godzenie życia zawodowego i prywatnego; 
 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 
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Kierunki wsparcia 

Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej 

mieszkańców Dolnego Śląska. Wsparcie zostanie skoncentrowane na osobach będących                                     

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

  

Ważnym elementem wsparcia w ramach priorytetu jest tworzenie warunków sprzyjających 

podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,  i nieaktywnych zawodowo obejmujące 

m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie 

szkoleń, kursów  i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu 

pracy. 

  

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w 

zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu 

finansowania krzyżowego (cross-financing). 

e 

e 

Priorytet inwestycyjny:  Zapewnienie dostępu do zatrudnienia (PI 8.5)) 
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Kierunki wsparcia 

 

Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz rozwoju samozatrudnienia, przedsiębiorczości 

i tworzenia nowych miejsc pracy, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi 

finansowo-prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność 

gospodarczą, także zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania – 

w formie zwrotnej lub bezzwrotnej. Mechanizm bezzwrotny przewidziany jest przede 

wszystkim dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

  

Przedsięwzięcia w RPO związane ze wsparciem finansowym dla nowopowstałych 

podmiotów będę uzupełniane wsparciem szkoleniowo-doradczym przygotowującym do 

samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspomagającego odbiorcę 

wsparcia w początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. 

  

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację 

pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w 

ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing). 

Priorytet Inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie  
 nowych miejsc pracy (PI 8.7) 
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Kierunki wsparcia 

Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz osób  znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na 

konieczność opieki nad członkami rodziny poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 

nad osobami zależnymi. Działania będą się skupiać przede wszystkim na wspieraniu usług opieki nad dziećmi do 3 

roku życia i  osobami zależnymi, wdrożeniu elastycznych form zatrudnienia, wspieraniu aktywizacji rodziców 

powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami 

zależnymi. 

  

Interwencja będzie również obejmować wdrożenie na poziomie lokalnym  i regionalnym idei flexicurity, poprzez 

tworzenie i rozwijanie w zakładach pracy elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz 

uelastycznianie czasu pracy pracownika. 

  

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-

financing). 

Priorytet Inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8.8)  
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Kierunki wsparcia 

Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz MŚP oraz ich pracowników i obejmie rozwój kwalifikacji pracowników 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na 

potrzeby przedsiębiorstw.  

  

Interwencja będzie również obejmować wsparcie  dla przedsiębiorstw  i pracowników w zakresie dostosowania się do 

zmian gospodarczych tj.: zapewnienie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej wsparcia 

doradczego, wsparcie outplacementowe dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem w 

przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. 

  

Udzielane wsparcie może być uzupełniane inwestycjami w wyposażenie i adaptację pomieszczeń w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-

financing). 

Priorytet inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw   przedsiębiorców 
do zmian (PI 8.9)  
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Lokalizacje PIFE 
 
 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
 

działa w strukturze UMWD od października 2007 roku  
GPIFE jest do dyspozycji beneficjentów od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00 

 
 

GPIFE 
Wrocław, ul. Mazowiecka 17 
e-mail : pife@dolnyslask.pl 

tel.: 0 801 700 008 
www.fundusze.dolnyslask.pl 

mailto:pife@dolnyslask.pl
http://www.fundusze.dolnyslask.pl/
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