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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 12

Nowy rok -nowe możliwości z Funduszami Europejskimi
(harmonogram konkursów na dofinasowania w roku 2017)
W ostatnim tekście naszego cyklu przedstawiamy Państwu planowane w przyszłym 2017 roku konkursy, zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, jak i innych programów wspieranych z Funduszy Europejskich. Jest ich naprawdę dużo . Warto zapoznać się z tą ofertą.
I. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
W ramach głównego źródła
wsparcia jakim jest RPO WZ,
planuje się wydatkować w konkursach w 2017 roku ponad 1
mld złotych!
Wspieranie
przedsiębiorczości (1.1)
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z
głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich.
Jeśli prowadzisz swoją firmę,
często zastanawiasz się, w jakim kierunku mógłbyś ją rozwinąć. Chcesz poprawić swoją
konkurencyjność i podnieść
zyski? Mogą Ci w tym pomóc
środki unijne.
- Fundusze Europejskie w
najbliższych latach stawiają
na innowacyjność. Aby lepiej
wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny, preferowane
są projekty, które odznaczają
się innowacyjnością. O środki mogą ubiegać się przede
wszystkim przedsiębiorstwa.
W tabeli nr 1 przedstawiono harmonogram wybranych
konkursów ważnych dla MŚP,
które zostaną ogłoszone w 2017
roku.
Dbałość o stan
środowiska naturalnego (1.2)
Celem projektów w zakresie
ochrony środowiska naturalnego jest dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom w środowisku naturalnym, monitoring
środowiska. Projekty związane
z ochroną środowiska wymagają ścisłej koordynacji i oparcia
o wspólne strategie, głównym
odbiorcą tych dofinansowań są
rządowe i samorządowe instytucje. Niemniej część środków jest
skierowana także do pozarządowych organizacji ekologicznych
lub jednostek naukowych. Są też
takie działania, jak te związane
z termomodernizacją czy wykorzystaniem energii ze źródeł
odnawialnych, po które mogą
występować także spółdzielnie,
wspólnoty czy przedsiębiorcy.
W tym ostatnim zakresie war-

to zwrócić uwagę na konkurs w
działaniu 2.7- przeprowadzenie kompleksowej, głębokiej
modernizacji energetycznej
(termomodernizacji) wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wnioski obejmujące
takie przedsięwzięcia można
składać do 31 lipca 2017 roku,
na dofinansowanie projektów
przeznaczono 21,5 mln zł. Interesujący może być także konkurs w działaniu 2.9- zastępowanie konwencjonalnych źródeł
energii źródłami odnawialnymi,
przede wszystkim korzystającymi z biomasy, biogazu i energii
słonecznej -nabór do 31.08, alokacja 14,5 mln zł
Wsparcie dla osób
w szczególnie trudnej
sytuacji (1.5)
Fundusze Europejskie wspierają osoby w trudnej sytuacji
na rynku pracy oraz te, które z
różnych przyczyn są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Projekty wspierane w tym zakresie powinny przyczyniać się
do ograniczenia wykluczenia
społecznego. O dofinansowanie
mogą ubiegać się przede wszystkim jednostki samorządowe,
organizacje pozarządowe oraz
przedsiębiorstwa. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na
możliwości wynikające z działania 7.1- programy na rzecz
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wykorzystywane są tu instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,
zawodowej. Wsparcia udzielają

Tabela nr 1 Harmonogram wybranych konkursów dla MŚP w ramach RPO WZ
kto może
aplikować

planowany
termin
zamknięogłoszenia cie naboru
naboru

Działanie

Co będzie wspierane

1.1 Projekty badawczo
rozwojowe przedsiębiorstw TYP1 małe
projekty badawczo
rozwojowe

projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego
produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź
jego/jej przetestowanie.

mikro, małe, 31.05.2017 31.08.2017
średnie i
duże przedsiębiorstwa

TYP 2 projekty
badawczo rozwojowe
przedsiębiorstw wraz
z przygotowaniem do
wdrożeniem w działalności gospodarczej

wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych
w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne
prace rozwojowe.

mikro, małe, 16.01.2017 16.03.2017
średnie i
duże przedsiębiorstwa

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające
rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
innowacyjne inwestycje
przedsiębiorstw.

na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określonych w Wykazie
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,
obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne,
czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

mikro, małe
i średnie
przedsiębiorstwa

Ośrodki Pomocy Społecznej
oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które otrzymują
środki na ten cel z Funduszy
Europejskich
Dziedzictwo kulturowe
i edukacja (4.1 i 1.6)
Warto też wspomnieć o konkursach, które wspierają kulturę i edukację. Wnioskodawcami
obok samorządów, stowarzyszeń
mogą być tutaj także przedsiębiorcy prowadzący placówki o
charakterze edukacyjnym.W
2016 roku Zielone Przedszkole w
Nowogardzie otrzymało dofinasowanie z RPO WZ na działanie
8.1 - tworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie pomogło nam

istotnie poprawić ofertę przedszkola – mówi Jan Kopyciński
właściciel firmy- środki z Funduszy Europejskich przeznaczone
były bowiem nie tylko na zwiększenie ilości miejsc, ale także na
poszerzenie oferowanych przez
nas usług. Dlatego nowo adaptowane pomieszczenie na salę zajęć
dla dzieci jest także bardzo dobrze
wyposażone, co pozwala przeprowadzać tutaj ciekawy program
edukacyjno-rozwojowy. Kolejny
nabór w tym działaniu zaplanowany jest do 5.04 2017 roku z
alokacją 11,56 mln zł.
II Lokalne Grupy Działania
Lokalne Grupy Działania to
organizacje działające na podstawie opracowanych Lokal-

Zielone Przedszkole w Nowogardzie - nowa sala adaptowana ze wsparciem środków z funduszy europejskich (8.1)
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31.03.2017 29.05.2017

nych Strategii Rozwoju, zgodnych z wytycznymi Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tworzą je przedstawiciele organizacji zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego i
prywatnego. LGD w województwie zachodniopomorskim
opublikowały harmonogramy
naboru wniosków w konkursach na rok 2017 dla poszczególnych działań.
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
w skład, której wchodzą Gminy Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka,
Kozielice, Marianowo, Pyrzyce,
Stargard, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Suchań i Warnice. Gminy te mogą aplikować o
środki w konkursach na działania wymienione w poniższej
tabeli nr 2.
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego - członkami LGD są Gmina Goleniów,
Maszewo, Nowogard, Osina,
Przybiernów i Stepnica.
Dla tych gmin w najbliższym
czasie ruszy nabór wniosków, w
którym LGD będzie przyznawać granty w wysokości od 5 do
50 tys. zł. Wnioski będzie można składać na realizację szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących,
aktywizujących, edukacyjnych i
kulturalnych mających na celu
wzmocnienie kapitału społecz-
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nego. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej
Stowarzyszenia www.szansebezdrozy.pl/category/aktualnosci/
Nabór w 2017 roku tylko na
działanie 3.2.1 Realizacja i promocja działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz promocją obszaru
objętego LSR. LGD Centrum
Inicjatyw Wiejskich w w skład,
którego wchodzą Gminy Węgorzyno, Łobez, Dobra, Resko
i Radowo Małe.
III. Konkursy
Ogólnopolskie

Tabela nr 2 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Wiejska Inicjatywa Rozwoju

„Studiujesz? Praktykuj!”
To konkurs, który zostanie
ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 r. przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. W
konkursie tym uczelnie wyższe
we współpracy z przedsiębiorstwami będą mogły uzyskać dotację na staże oraz praktyki dla
studentów. Dzięki temu nabędą oni praktyczne umiejętności i wzrosną ich kompetencje.
Konkurs realizowany będzie w
ramach działania 3.1 PO WER
(„Kompetencje w szkolnictwie
wyższym”), a kwota przeznaczona na jego finansowanie to
150 000 000 zł.
Praca w 4 miesiące
Przez cały 2017 rok kontynuowane będą także działania

Cel działania

kto może aplikować

2.1.2 „Akademia
Wolnego Czasu” Operacje w zakresie
wzmocnienia kapitału społecznego.

Podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

osoba prawna będąca organizacją
pozarządową lub jednostką sektora finansów publicznych, z terenu
objętym LGD

I półrocze 2017 r.
granty -150 tys.

Tworzenie, rozwój i wyposażenie
publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Operacja dotyczy budowy, przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej
rekreacyjnej,

członkowie LGD oraz NGO

II półrocze 2017 r.
- 1 500 tys.

członkowie LGD oraz NGO

II półrocze 2017 r.
- 600 tys.

Wspieranie lokalnego dziedzictwa

Tabela nr 3 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich
Cel działania

kto może aplikować

planowany termin
ogłoszenia naboru

1.1.2.Wspieranie
Operacja dotyczy rozwoju
rozwoju mikro i
przedsiębiorczości na obszarach
małej przedsiębiorczości. wiejskich przez
rozwijanie działalności gospodarczej

podmiot będący:
I półrocze 2017 r.
osobą fizyczną, ma miejsce zamieszkania na obszarze Dofinansowanie
wiejskim objętym LSR
do 300 tys. zł,

Działania aktywizujące i
integrujące.

osoba prawna będąca organizacją pozarządową lub
jednostką sektora finansów
publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze objętym LSR
LGD

Organizacja konkursów zwiększających wiedzę i świadomość na
temat dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego.

realizowane w ramach pakietu
Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest zapewnienie
wszystkim osobom do 29. roku
życia dobrej jakościowo oferty pracy w ciągu 4 miesięcy od
zarejestrowania się w urzędzie
pracy. Oferowana praca będzie
zgodna z predyspozycjami osób
jej poszukujących, a w razie
konieczności zapewnione zostaną szkolenia umożliwiające
zmianę kwalifikacji lub ich poszerzenie.
Wspieranie osób młodych
Zaplanowano łącznie 11
konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy,
na które przeznaczono ponad

Co będzie wspierane

II półrocze 2017 r.

342 000 000 zł. Projekty finansowane z Funduszy Europejskich
przyczyniają się do zwiększenia kompetencji i umiejętności
młodych ludzi, a co za tym idzie
stają się oni bardziej konkurencyjni na rynku pracy i zwiększają swoją szansę na zatrudnienie.
Część z nich może otrzymać
również środki na założenie
własnej firmy.

ki niezbędne dla efektywnego
inwestowania Funduszy Europejskich.
Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany, które ułatwią
i przyspieszą proces udzielania
dofinansowania, a także późniejszą realizację projektów.
Przewidywane jest, że nowe
zasady zaczną obowiązywać w
pierwszym półroczu 2017 r

Polska Cyfrowa

POIR Program Operacyjny
Innowacyjny Rozwój

W konkursach Programu
Polska Cyfrowa od 2017 roku
wprowadzone zostaną uproszczenia w procedurze naboru i
oceny wniosków
Jasne zasady ubiegania się o
unijne wsparcie, prosty system
realizacji projektów – to warun-

Tabela nr 4 Wybrane konkursy dla MŚP w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłaszane w 2017 roku.
Działanie/ poddziałanie

planowany termin
ogłoszenia naboru i ew.
kwoty alokacji

Działanie

Działanie

W Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano na rok 2017 - 68 konkursów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to
2 122 190 382 zł.
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kto może aplikować

planowany termin
ogłoszenia
naboru

zamknięcie
naboru

1.1.1 badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa

Na projekty, które obejmują badania
przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe albo eksperymentalne prace
rozwojowe.

mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz
dla dużych przedsiębiorców

01.03.2017 30.06.2017

2.3.4 Ochrona własności
przemysłowej uzyskania
prawa ochrony własności
przemysłowej

Na patenty, prawa ochronne na wzory
użytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory
przemysłowe.

mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

16.05.2017 grudzień
2017
konkurs
podzielony
na etapy

3.2.2 Kredyty na innowacje technologiczne.

Na wdrożenia innowacji technologicznych,
będących wynikiem własnych prac B+R
lub wynikiem prac B+R nabywanych przez
przedsiębiorców w ramach projektu.

mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

20.02.2017 29.03.2017

W ostatnim czasie Ministerstwo Rozwoju podpisało umowy na realizację projektów pozakonkursowych w Programie
Inteligentny Rozwój. Wartość
unijnego dofinansowania na
ich realizację przekracza 1,36
mld zł. Umożliwiają one wsparcie funduszy venture capital
(średnio- i długoterminowe
inwestycje w przedsiębiorstwa
niepubliczne znajdujące się we
wczesnych fazach rozwoju ) inwestujących w startupy, udzielanie gwarancji kredytowych
dla MSP i komercjalizację wyników prac B+R.
Gwarancje na kredyty
dla MŚP
„Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego Wsparcia Innowacyjnych
Przedsiębiorstw” - projekt re-

alizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie udzielał gwarancji na kredyty i poręczenia na innowacyjne plany biznesowe małych i
średnich firm. Celem tego działania jest nie tylko rozwój i wyposażenie w nowoczesne technologie i cyfryzację, ale działanie także powinny przyczyniać
się do wzrostu zatrudnienia.
BGK nawiąże współpracę z
bankami, które w całym kraju będą udzielać kredytów dla
małych i średnich firm. Poprzez
banki kredytobiorcy otrzymają
ofertę gwarancji - bezpłatnych,
na okres do 20 lat, o wartości
do 10 mln zł i do 80% wartości
kredytu.
Więcej informacji na temat
gwarancji można będzie uzyskać na stronie BGK.
Komercjalizacja
badań naukowych
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
ogłoszone zostaną w 2017 roku
konkursy dla przedsiębiorstw.
Niektóre z nich prezentujemy
w tabeli nr 4.
Więcej informacji oraz pełny
harmonogram konkursów na
rok 2017 na stronie
www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
Dane teleadresowe:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12B, 70-536 Szczecin
Szanse Bezdroży Gmin
Powiatu Goleniowskiego
www.szansebezdrozy.pl
Wiejska Inicjatywa Rozwoju
www.wir-lgd.org.pl
LGD Centrum Inicjatyw
Wiejskich w Łobzie
www.lobez.org
Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS
w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41,
70-383 Szczecin, tel. 91 42 56 163
e-mail: rpo@wup.pl
opr. Jowita Pawlak
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